
Omezení provádění změn v     zápasových soupiskách  
Rada přijala  Nařízení  omezující  provádění  velkého počtu dodatečně  prováděných  změn  na 
zápasových  soupiskách.  Nařízení  má  za  cíl  motivovat  kluby  k elektronickému  vyplňování 
soupisek v co nejširší míře a omezit tak administrativní náročnost uvádění soupisek uložených 
v systému do souladu s reálným stavem věcí (pokud se například hráč vytištěný na soupisce 
k zápasu nedostaví, tak jej systém vede jako kdyby zápas odehrál).
Změny  se  týkají  i  formuláře,  na  kterém  pořadatel  informuje  rozhodčí  o  přichystaných 
„nadstandardních prvcích“, za které žádá přiznání kreditů ve smyslu Nařízení o certifikacích a 
standardech.
Omezení  se  týkají  všech  změn,  u  kterých  je  nutná  synchronizace  předaných  vytištěných 
dokumentů s reálným stavem. Jde tedy o dopsání čísla dresu hráčů do nevyplněné kolonky, 
škrtnutí  hráčů ze soupisky nebo přepsání vytištěného čísla a v případě formuláře o absenci 
uvedeného nadstandardního prvku.
Zpoplatněny jsou pouze nadlimitní  změny,  přičemž pro zápasy 11s je povoleno provést pět 
změn, pro zápasy 7s jsou povoleny změny tři.
Nařízení ke stažení.

Finanční příjmy ČAAF v     roce 2012  
Tento bod je pravděpodobně nejsnazší popsat chronologicky.
Roky 2010 a starší: financování ČAAF stojí na úvěrech dvou věřitelů.
Podzim 2010: Parlament ČAAF rozhoduje o zavedení finanční participace svých členů, jejichž 
spoluúčast byla dosud víceméně symbolická, až nulová. Stalo se tak v situaci, kdy rozhodnutím 
MŠMT nebyla americkému fotbalu přiznána dotace jako jiným obdobným sportům a to bez 
jakéhokoliv vysvětlení.
Rok 2011: Nakonec byla státní dotace navýšena, přesněji řečeno, došlo k přehodnocení dotací 
pro ostatní sporty. Metodika výpočtu byla zcela neznámá a kritizovaná.
Podzim 2011: Z úst představitelů ČSTV a Jiřího Kejvala jsou jednotlivé sporty ujišťovány, že 
v roce 2012 dostanou nejprve až  sedmi-,  později  troj-  až  dvojnásobek státní  dotace  z roku 
2011. V té chvíli již bylo véceméně jisté, že sport již nebude financován z výtěžku loterií, ale 
pouze skrze dotaci MŠMT (případně obecní rozpočty, ze kterých by však dotace mířily přímo 
klubům).  Navýšení  státní  dotace  na  přislíbený dvojnásobek  by  pokryl  výpadek  v příjmech 
asociace a příjmy přicházející nikoliv od členů by tak v roce 2012 zůstaly na jejich výši z roku 
2011.
Prosinec  2011:  Hospodaření  ČAAF  za  rok  2011  skončilo  výrazným  přebytkem  (zhruba 
odpovídajícím přetrvávajícím závazku u soukromých věřitelů). Přes důrazná varování vedení 
ČAAF  apelujících  na  to,  že  v roce  2012  s jistotou  nelze  počítat  s příjmy  z loterijních 
společností  a  příjmy  ze  státního  rozpočtu  byly  pouze  přislíbeny  (a  to  nikoliv  samotným 
ministerstvem) a bohužel neexistuje jakákoliv jejich garance, tak Parlament ČAAF rozhodl o 
mírném snížení finanční participace členů a tím snížil příjmy asociace z tohoto „pilíře“.
Březen 2012: MŠMT zveřejnilo rozdělení dotací na sport pro rok 2012. Způsob rozdělení je 
značně netransparentní,  v mnoha ohledech až nevysvětlitelné a nesmyslné.  Každopádně pro 
americký fotbal se nepočítá s jakoukoliv dotací, tzn. americký fotbal je právě nyní v situaci, 
kdy ze tří  pilířů  příjmů asociace byl  jeden zrušen (přerozdělování  výtěžků z loterií),  druhý 
(státní  dotace)  pro  rok  2012  s dotací  nepočítá  a  třetí  pilíř  si  sami  členové  ČAAF snížili. 
Nedojde-li ke změně, tak příjmy ČAAF v roce 2012 dosáhnou asi 40% příjmů loňských.
Další období: Předseda ČAAF mobilizuje ostatní postižené svazy a intenzivně se snaží situaci 
řešit. ČSTV problém částěčně řeší také, nicméně především poukazuje na fakt, že na rozdělení 
dotací nemá žádný vliv. 
Vedení ČAAF se rovněž informovalo o několika zahraničních asociací  amerického fotbalu, 
jakým způsobem je sport financován jinde. Závěr je zcela tristní. Ve všech oslovených zemích 
(Francie, Dánsko, Maďarsko, Rakousko) je nastaven v zásadě transparentní systém, který jasně 
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stanovuje, co je sport a co není, stejně jako kritéria rozhodující o výšce dotací (v tomto ohledu 
je výjimkou Maďarsko, kde sice jasně funguje systém rozdělující odvětví na sporty a nesporty, 
nicméně  rozdělení  financí  mezi  sporty  je  již  mírně  „džungloidní“).  Každopádně  ve  všech 
zemích funguje jasné rozdělení na odvětví „nad čarou“ (příjemce dotací) a pod ní a všichni tak 
mají přehled, co je třeba učinit, aby se jejich sport dostal, případně udržel nad čarou. Zpravidla 
také  dokážou  odhadnout  výši  příspěvku.  V Česku  momentálně  platí  stav,  že  o  dotacích 
rozhoduje zcela neznámá skupina osob podle zcela neznámých kritérií. Resp. jedno z kritérií 
známé je a je jí členská základna (zejména mládežnická). Toto kritérium však hraje dominantní 
roli u pouhé hrstky sportu, u většiny je v popředí kritérium druhé, které se skládá z měření 
výsledků reprezentace (paradoxně navzdory tomu, že reprezetnace má svůj zvláštní program a 
zde je  řeč o podpoře organizace  sportu,  tedy něčem nezávislém na výsledcích),  světovosti 
sportu a „domácího věhlasu“ sportu, který je právě tím netransparentním kritériem.
O dalším vývoji budou informovat některé z dalších Zpráv. Významným bodem může být i 
Valná hromada ČSTV naplánovaná na příští sobotu.
Prohlášení vzniknuvší  Iniciativy  sport  2012  zastupující  sporty  „pod  čarou“.  Součástí 
dokumentu je i velmi přehledným způsobem zpracovaný přehled dotací pro jednotlivá odvětví 
v letech 2010-2012
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http://archiv.caaf.cz/upload/zpravyCAAF/ZpravyCAAF_2012_12b.pdf

