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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ÚRSHb – SETKÁNÍ S RSHb 
Místo a termín:  Praha - Strahov, 19. 08. 2017; čas jednání 10:00 - 16:00 
Přítomni:    V. Papranec, M. Komárek, P. Ticháček, R. Němeček, T. Březina, M. Chovančík, 

V. Novotný, J. Pikula, M. Vaculík, J. Kadaně, J. Fedák, H. Kovárník  
Omluveni:   O. Průša, A. Zuna 

 
Program setkání: 

1. Zahájení 

První část: 

2. Kontrola usnesení (úkolů) z jednání ÚRSHb v Humpolci 4. 2. 2017 

3. Ekonomická situace ČMSHb 

4. Směrnice ČMSHb – RSHb 

5. Organizační řád klubů ČMSHb + Statut dočasného člena ČMSHb 

6. Sazebník odměn rozhodčích 

7. Hokejbalové míčky 

8. Změny řádů a pravidel 

9. Diskuze 

Druhá část: 
10. Shrnutí žádostí RSHb a poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu ÚRSHb 2017 

11. Akce HT pro rok 2018 

12. Rozdělení celků mládeže do regionálních soutěží 2017/2018 

13. Pojmenování soutěží mužů 

14. Pravidelnost akcí U 15 

15. Diskuze 

16. Závěr 

 
1. Zahájení 

V. Papranec v 10:14 zahájil setkání ÚRSHb se zástupci RSHb. 
 
První část: 
 

2. Kontrola usnesení (úkolů) z jednání ÚRSHb v Humpolci 4. 2. 2017 

V. Papranec provedl kontrolu usnesení (úkolů): 
 RSHb nahlásí kontaktní osobu pro projekt „Historie hokejbalu“ do 15. 3. 2017 T. Březinovi. 

Pozn. V průběhu podzimu bude řešeno individuálně s jednotlivými RSHb. 
 T. Březina zašle na RSHb vzor Výroční zprávy do 19. 2 2017. 

Splněno. 
 RSHb zpracují Výroční zprávy a předloží delegátům příslušných VH RSHb.  

Úkol: Dořešit s regiony výroční zprávy a zápisy z VH daných regionů. 
 Matriční pracovníci v regionech budou věnovat zvýšenou pozornost zadávání všech 

nezbytných údajů do informačního systému ČMSHb. 
Pozn. Znovu upozornit matriční pracovníky na řádné zadávání údajů do systému ČMSHb. 

 Prodloužení termínu pro přihlášení na semináře trenérské licence „D“. 
Pozn. Na webu ČMSHb je v záložce trenéři dokument „Informace o seminářích obnovy  
licencí“, kterého mohou regiony používat. Více ZDE. 
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3. Ekonomická situace ČMSHb 

M. Komárek seznámil všechny přítomné s ekonomickou situací ČMSHb a s předpokládaným 
uvolněním peněz ze státních prostředků a poděkoval všem přítomným za trpělivost s  
nedostatečným přísunem peněz na účty regionálních svazů. 
 

4. Směrnice ČMSHb – RSHb 

V. Papranec informoval o směrnicích vydaných ČMSHb, které se přímo týkají RSHb.  
 
Přehled směrnic ČMSHb – RSHb (viz odkazy na jednotlivé směrnice): 

   6_01_2017_B_Směrnice pro činnost a podporu RSHb 
   7_01_2017_B_Směrnice pro organizaci valné hromady RSHb 
   8_01_2017_B_Směrnice pro vedení účetnictví RSHb 
 10_01_2017_B_Směrnice pro řízení soutěží RSHb 

 

5. Organizační řád klubů ČMSHb + Statut dočasného člena ČMSHb 

V. Papranec informoval zástupce regionálních svazů o změně Organizačního řádu klubu ČMSHb a o 
Statutu dočasného člena ČMSHb, kterou obdržely 23. 5. 2017 elektronickou poštou.  
 
M. Komárek seznámil všechny přítomné s obsahem této změny a vysvětlil Statut dočasného člena 
ČMSHb. Cílem projektu je zjednodušit začínajícím partám a skupinám hokejbalistů zapojení do 
nejnižších soutěží mužů. 
 
6. Sazebník odměn pro rozhodčí 

J. Pikula seznámil všechny přítomné s celorepublikovým úbytkem rozhodčích. V sezoně 2017/2018 
došlo ke snížení počtu rozhodčích v nejvyšších soutěží z 61 na 49 rozhodčích.  
 
Rozhodčí ubývají i v regionálních soutěžích. Shrnutí J. Pikuly: 

 Morava Sever – v mládežnických soutěžích dostatek rozhodčích, v mužských soutěžích 
nedostatek, 

 Morava Jih – špatná práce s rozhodčími, 
 Čechy Východ – malý pokles rozhodčích, 
 Čechy Jih – drastický nedostatek rozhodčích, 
 Čechy Střed – nedostatek rozhodčích, 
 Čechy Sever – povinnost mužských týmů dodat rozhodčí, 
 Čechy Západ – nedostatek rozhodčích, ale zatím se to dá zvládnout. 

 
Na webu ČMSHb se objeví náborový leták na nábor nových rozhodčích a elektronický test pro 
veřejnost. Dále je zapotřebí informovat více o práci rozhodčích tzn. více rozhovorů na webových 
stránkách a třeba dělat i vyhodnocení kvality z každého extraligového kola. 
 
Dále J. Pikula představil návrh komise rozhodčích, projekt zaměřený na proškolení vlastních 
rozhodčí klubů na soutěže mládeže (minipřípravka, přípravka, mladší žáci). Poté byl představen 
nový sazebník pro rozhodčí, kde bude navýšení odměn během následujících tří sezon. Tento nový 
sazebník bude přeposlán do všech klubů ČMSHb. 
 
Více v prezentaci J. Pikuly (viz příloha emailu se zápisem ze setkání). 
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7. Hokejbalové míčky 

M. Komárek představil několik druhů hokejbalových míčků, které by mohly nahradit stávající míčky, 
na které byly stížnosti ze strany klubů. M. Komárek poprosil zástupce regionálních svazů o 
rozeslání informace do klubů o změně míčků pro odehrání zápasů při nízkých teplotách.  
 

8. Změny řádů a pravidel 

Zástupcům regionálních svazů byla představena možnost předložit změny v řádech ČMSHb a 
to výzvou, která je prezentována na webu ČMSHb, kdy se mohou členové svazu vyjádřit 
k nedostatkům v řádech a pravidlech ČMSHb. 
 
9. Diskuze 

Byla vedena v průběhu projednávání jednotlivých bodů programu. 
 
Druhá část:  
V. Papranec na úvod druhé části prezentoval „Manuál řízení sportovní klubu ČUS“. 
 
10. Shrnutí žádostí RSHb a poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu ÚRSHb 
2017 

V. Papranec shrnul žádosti RSHb: 
 Na základě výzvy ÚRSHb, všechny RSHb žádost podaly, 
 ÚRSHb vydány písemná rozhodnutí těm RSHb, které „splnily“ všechny náležitosti žádosti. 

 
V. Papranec požádal zástupce RSHb o aktualizaci údajů ve formuláři žádosti o příspěvek 2017. 
Smlouvy o příspěvek sepsány a odeslány čtyřem RSHb (dle dohody s jednotlivými RSHb). Dále 
informoval RSHb, že text smlouvy bude na žádost ekonomky ČMSHb E. Králové ještě upraven 
(vypuštěno slovo záloha). Upravené smlouvy budou RSHb zaslány elektronickou poštou. 

 
M. Komárek informoval přítomné, že proti prognózám a třech platbách během roku, budou finance 
na neinvestiční příspěvek vyplaceny jednorázově. Dále se zmínil, že s ohledem na turbulentní 
období ve vazbě na financování z MŠMT, proběhne více návštěv a setkávání se zástupci 
jednotlivých regionálních svazů až v podzimním období. 
 

11. Akce HT pro rok 2018 

P. Ticháček poděkoval všem zástupcům za součinnost regionálních spolupracovníků při 
organizování významných akcí v roce 2017.  
 
Dále představil plán akcí HT na rok 2018, na kterém se ještě bude spolupracovat s jednotlivými 
regionálními svazy (viz příloha emailu se zápisem ze setkání). 
 
Do 30. 9. 2017 se mají zástupci RSHb vyjádřit, zda souhlasí s konáním navržené akce v regionu a 
případně i v dané lokalitě. 
  

12. Rozdělení celků mládeže do regionálních soutěží 2017/2018 

M. Komárek seznámil zúčastněné, že došlo ke změně rozdělení mládežnických celků do 
regionálních soutěží. Nejvíce diskutovaná je otázka zejména v soutěži starších žáků.  
Následně otevřel diskuzi na téma podoby soutěže SŽ včetně postupové závěrečné akce. Zahraniční 
týmy v soutěžích ČMSHb musí od příští sezony podat oficiální přihlášku v systému 
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ČMSHb a nikoliv pouze na regionální svazy. Zahraniční účastník dané soutěže nemůže nastoupit ve 
finálovém turnaji, i když se stane přeborníkem v dané kategorii. 
  

13. Pojmenování soutěží mužů 

M. Komárek se informoval na důvody pojmenování regionálních soutěží mužů.  
 

14. Pravidelnost akcí U15 

Se zástupci RSHb byla diskutován názor na změnu formátu kategorie U15, že by se uspořádalo 
více turnajů v této věkové kategorii případně další věkové kategorie tohoto projektu. 
 
15. Diskuze 

J. Kadaně navrhl připravit „oživení“ soutěží starších žáků pořádáním „prolínajících“ turnajů mezi 
účastníky regionálních skupin. Ve finálovém turnaji MČR by měli nastupovat pouze vítězové 
regionálních soutěží a ne týmy na ostatních místech. 
 
M. Komárek vznesl dotaz, zda by pro regionální svazy bylo přijatelné vytvoření výběrů a akcí pro 
věkovou kategorii U17. 
 
M. Vaculík přednesl, že by bylo dobré spíše uspořádat nějaký turnaj ve věkové kategorii pro mladší 
kategorii než je U15, aby i malé děti měli možnost si zahrát s jinými soupeři a zachovat zároveň 
systém nebodování a nevyhlašování výsledků těchto turnajů. 

   

16. Závěr 

V. Papranec poděkoval všem přítomným za účast a konstruktivní jednání, a popřál všem šťastnou 
cestu domů. Poté setkání v 16:07 ukončil. 
 
Přehled úkolů: 

 RSHb v proběhu podzimu nahlásí kontaktní osobu pro projekt „Historie hokejbalu“ T. 
Březinovi.    Z: předseda RSHb  T: do 30. 11. 2017 

 Dořešit s regiony výroční zprávy a zápisy z VH daných regionů.  
Z: V.Papranec, T.Březina T: do 30. 9. 2017 

 Upozornit matriční pracovníky na řádné zadávání údajů do IS ČMSHb.  
Z: T. Březina   T: do 15. 9. 2017 

 Aktualizace údajů ve formuláři žádosti RSHb o neinvestiční příspěvek ÚRSHb 2017 
Z: V. Papranec, předseda RSHb T: do 30. 9. 2017 

 Aktualizace smluv ÚRSHb - ČMSHb-RSHb 2017 (viz úprava textu záloha). 
Z: V. Papranec  T: do 15. 10. 2017 

 Zástupci RSHb se vyjádří, zda souhlasí s konáním navržené akce 2018 v regionu a případně 
i v dané lokalitě (viz evidence vrcholných akcí ČMSHb - příloha emailu se zápisem ze 
setkání)    Z: předseda RSHb  T: do 30. 9. 2017 

 Rozeslání informace do klubů o řešení hokejbalových míčků v soutěžích ČMSHb. 
Z: předseda RSHb  T: do 31. 8. 2017 

 
Další společné setkání ÚRSHb, nejen se zástupci RSHb, je plánováno na únor 2018. 
 
Zapsal: Roman Němeček 
Ověřil: Vladimír Papranec 
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