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KOMISE MLÁDEŽE ČMSHb 
 
Adresa: KM ČMSHb, Jahodnická 85, 198 00 Praha 9 
E-mail: km@hokejbal.cz    
Web: www.hokejbal.cz/komise-mladeze   
 
Předseda: Falta Přemysl – tel.: 777 895 857, mail: falta@hokejbal.cz  
Členové: Komárek Martin, Kuna David, Novák Ondřej, Šimon Václav, Zahrádka Tomáš 
 

 
1) DEFINICE ČINNOSTI A PRAVOMOCÍ KM 

 
a) KM ČMSHb organizuje a ve spolupráci s LK ČMSHb a RSHb řídí veškeré mládežnické soutěže v ČR:  

• Extraliga staršího dorostu 
• Národní HbL staršího dorostu 
• Baráž o Extraligu staršího dorostu 
• Extraliga mladšího dorostu 
• Národní HbL mladšího dorostu 
• Baráž o Extraligu staršího dorostu 
• MČR starších žáků 
• Nadstavbová část MČR starších žáků 
• MČR mladších žáků 
• Nadstavbová část MČR mladších žáků 
• MČR přípravek 
• MČR minipřípravek 
• MČR krajských výběrů v mládežnických kategoriích (Pohár hejtmana) 

 
b) KM ČMSHb dále organizuje, řídí a vytváří nemistrovské, náborové a neformální mládežnické soutěže, 

ligy, turnaje a další hokejbalové akce s cílem propagace hokejbalu a zapojení co největšího počtu 
nových sportovců do našich soutěží a aktivit. Mezi tyto aktivity organizované a řízené KM ČMSHb patří 
především: 
• turnaj mužstev ZŠ a SŠ Hokejbal proti drogám 
• Superligy hokejbalu 
• Den česko-slovenských hokejbalových nadějí 

 
c) KM ČMSHb připravuje propozice všech soutěží zmíněných v bodech 1a) a 1b). 

  
d) KM ČMSHb zpracovává přihlášky do soutěží všech uvedených v bodě 1a). 

 
e) KM ČMSHb určuje postupové klíče mužstev do nadstavbové části MČR starších a mladších žáků, dále 

též určuje herní systém Baráží o Extraligu mládeže. Zároveň KM ČMSHb eviduje změny v průběhu 
sezóny (VM, TR, evidence soupisek). 
 

f) KM ČMSHb zpracovává a zveřejňuje výsledky soutěží, které přímo řídí, vč. tabulek, rozhoduje o 
změnách termínů utkání a zajišťuje zpracování statistik a jejich zveřejnění. U soutěží, které řídí jiné, 
KM ČMSHb určené řídící orgány, KM ČMSHb dohlíží nad řádným plněním povinností, uvedených 
v tomto bodě. 
 

g) KM ČMSHb řídí a koordinuje činnost Regionálních a Okresních Komisí mládeže. 
 

h) KM ČMSHb organizuje pravidelná setkání s funkcionáři klubů pracujících s mládeží. 
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2) PRAVIDLA JEDNÁNÍ A ČINNOSTI KM ČMSHb 
 
a) Zasedání KM ČMSHb se svolávají pravidelně 5 x ročně v přibližně určených termínech - únor, duben, 

červen, září a listopad běžného roku. Na těchto jednáních se předpokládá nadpoloviční účast členů KM 
ČMSHb a v rámci těchto jednání by měla být přijímána a řešena veškerá závažná rozhodnutí KM 
ČMSHb. 
 

b) Jednání KM ČMSHb může být vedeno i formou emailové korespondence. I takto přijatá rozhodnutí 
mají stejnou váhu, jako rozhodnutí učiněná na řádných zasedáních KM ČMSHb. 
  

c) Jednotlivým členům KM ČMSHb bude po dohodě určen daný okruh činnosti, na kterou se budou 
specializovat. KM ČMSHb tak bude vždy při jednáních, týkajících se takto specializovaného okruhu 
činnosti, zastupovat takto určený člen KM ČMSHb. V případě zájmu je účast i ostatních členů KM na 
těchto jednáních možná. 
  

d) KM ČMSHb pravidelně zajišťuje informovanost o své činnost formou vydávaných Zpráv o činnosti 
Komise mládeže, které bude předkládat vždy při jednáních Předsednictva ČMSHb a které budou 
následně zveřejněny na webu. 
 

e) KM ČMSHb úzce spolupracuje s ostatními ustanovenými komisemi ČMSHb. 
 

f) KM ČMSHb má svého zástupce v STK ČMSHb, který v ní prezentuje zájmy KM ČMSHb. 
 

g) Jednotliví členové KM ČMSHb aktivně komunikují s organizátory a účastníky všech soutěží mládeže a 
podílí se na dalším rozvoji hokejbalových mládežnických aktivit.  
 

h) KM ČMSHb se vlastní aktivitou podílí na zajišťování financování mládežnických soutěží s vědomím, že 
další rozvoj aktivit není možný v plné výši hradit z prostředků ČMSHb. KM ČMSHb předkládá své 
požadavky na soutěže v přípravném řízení rozpočtu svazu a následně dbá na řádné plnění 
rozpočtových položek. 
 

i) KM ČMSHb ve spolupráci s LK ČMSHb vytváří SPORTOVNÍ KALENDÁŘ soutěží a dalších hokejbalových 
aktivit pro danou sezónu. 
 

j) KM ČMSHb na základě své činnosti iniciativně předkládá Předsednictvu ČMSHb žádosti na úpravy Řádů 
hokejbalu. 
 

k) KM ČMSHb koordinuje a zajišťuje výrobu trofejí v soutěžích, včetně způsobů jejich důstojného předání 
jednotlivým vítězům. 
 

l) Jednotliví členové KM ČMSHb se zavazují při své činnosti v této komisi plně prosazovat rozvoj 
hokejbalu a především pak činnosti hokejbalové mládeže. Tento závazek je povýšen nad jakékoli 
klubové zájmy všech členů KM ČMSHb  
 

 
 
Statut KM ČMSHb zpracován dne 15. dubna 2009 v Praze 
Vypracoval: Přemysl Falta 


