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Upřesnění k vybraným bodům činnosti RSHb 
 
1. Personálním zajištěním chodu RSHb se rozumí rozdělení kompetencí a úkolů mezi co největší 

počet osob. Je vyloučena kumulace funkcí předsedy a místopředsedy RSHb s funkcemi 
sekretáře a účetního RSHb. 

 
2. Příspěvek na organizaci přeboru přípravek a minipřípravek (lze i formou série turnajů). 

Podmínkou je frekvence minimálně 7 turnajů ročně, pravidelná informovanost o akcích na 
webu RSHb a pravidelná informovanost o termínovém kalendáři a účastnících turnajů 
nadřízeným složkám ČMSHb. 

 
3. Příspěvek na organizaci přeboru žen (lze i formou série turnajů). Podmínkou je frekvence 

minimálně 5 turnajů ročně, pravidelná informovanost o akcích na webu RSHb a pravidelná 
informovanost o termínovém kalendáři, výsledcích a účastnících turnajů nadřízeným 
složkám ČMSHb. 

 
4. Organizace projektu „Hokejbal proti drogám“ ve všech krajích RSHb (může být nahrazeno 

organizací vlastního školního projektu se stejnou působností). Podmínkou je frekvence 
minimálně 5 turnajů ročně (4 okresní střediska + krajské/regionální finále) a pravidelná 
informovanost o termínovém kalendáři, výsledcích a účastnících turnajů nadřízeným 
složkám ČMSHb. 

 
5. Organizace libovolného projektu pro děti v kategorii do 7 let. Podmínkou je frekvence 

minimálně 3 turnajů ročně, informovanost o akcích na webu RSHb. 
 
6. Příspěvek na organizaci 2 turnajů soutěží mládeže mimo aktivní mládežnické středisko. 

Podmínkou je organizace 2 turnajů v rámci termínového kalendáře přeborů ve dvou 
nezávislých termínech a místech konání. 

 
7. Příspěvek na distribuci školních setů mimo aktivní mládežnické středisko. Podmínkou je 

využití kapacity setů dle vyhlášení projektu Školní set s dodáním setů do nových lokalit nebo 
míst bez aktivního celku mládeže. 

 
8. V případě nevyčerpání celého objemu příspěvku na projekty rozvíjející regionální prostředí 

(projekty přihlášené do programu nedosahují celkového možného objemu finanční podpory) 
je možné, za předpokladu kladného hospodaření ČMSHb, vyhlásit ze strany ÚRS mimořádné, 
tematicky zaměřené, dotační tituly v oblasti rozvoje RSHb. 

 
9. Činností redakce se rozumí pravidelné zpravodajství na regionálním webu a sociálních sítích, 

v minimální frekvenci tří článků na webu týdně a tří příspěvků na sociálních sítích týdně (v 
probíhající sezoně). Za redakční činnost se dále považuje odpovědnost za plnění sekce 
dokumentů na regionálním webu o zápisy z jednáních výkonných výborů, odborných komisí, 
jednání valných hromad a dalších důležitých dokumentů vydávaných regionálním svazem. 

 
 

Kritéria a provozní podmínky kanceláře RSHb 
 
1. Kancelář je využívána pro minimálně 2 setkání VV RSHb ročně. 
 
2. Kancelář je využívána pro jednání odborných komisí RSHb. 
 
3. Kancelář je využívána výhradně RSHb, případně ČMSHb (po dohodě). 
 
4. Kancelář není využívána třetími stranami, ani jim není pronajímána.  
 
5. Kancelář není využívána ke komerčním činnostem, které nejsou předmětem základní 

činnosti RSHb a ČMSHb. 
 
6. Kancelář není využívána jako sklad vybavení třetích stran. 
 
7. Kancelář není součástí bytového prostoru. 

 
8. Adresa kanceláře se shoduje s adresou sídla RSHb. 


