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Zápis jednání ÚRS ČMSHb se zástupci regionů
Datum: 15.2.2020, Čas: 10:00 – 15:30, Místo: Pardubice H Centrum
1. Zahájení, program jednání
a. Přivítání účastníků ze strany předsedy ČMSHb, organizační část jednání
b. Prezenční listina – účast všech zástupců RSHb vyjma RSHb Čechy Střed
2. Kontrola usnesení z jednání ÚRS 2.2.2019
a. Úkoly splněny – řešeno téma parametrů kanceláře
3. Informace k současné činnosti ÚRS
a. Informace o ukončení činnosti V. Paprance
b. V současné době probíhá řešení personální situace, v rámci svazu pověřeni činnostmi
na úseku M. Komárek, M. Hušek, M. Chovančík
4. Informace z ČMSHb (web, IS, řády, soutěže, akce k výročí ČMSHb)
a. Spuštěn nový web a informační systém ČMSHb
b. Změna systému k matričním činnostem – zcela nový způsob provádění registrací
hráčů včetně dalších matričních úkonů cestou klubového rozhraní
i. Diskuse k novému systému matrik
1. J. Pikula – nezbytná aktualizace údajů, nepovolení přestupu kvůli
neúplným údajům člena
2. U neaktivních klubů a přestupů – přestup musí řešit administrátor
3. M. Komárek – apeloval na zasílání upozornění k případným chybám
nebo nápadům směrem k TK ČMSHb (ideálně printscreen)
4. J. Pikula – obsahy regionálních webů budou v plné funkčnosti se
začátkem soutěží (nutnost doplnění textů funkcionáři RSHb)
5. M. Komárek – úkol směrem k TK a RSHb – do konce února 2020
zcela funkční regionální weby
6. L. Vaculík – dotaz ke slovenským týmům – J. Pikula – již mají přístup
a řeší si stejně jako naše. M. Komárek – dle info z ministerstva – pokud
naše soutěže hrají hráči z SVK, musí být v systému a bude se řešit
forma členského příspěvku. Je povinnost regionu dotazovat se
národního svazu (SHbÚ), zda je hráč jejich členem.
7. P. Ticháček – dotaz k výsledkovému modulu – J. Pikula – bude se
začátkem jarní části, obdobný systém jako byl, jednodušší zadávání
statistik zápasů – dolaďuje se, bude zaslán manuál
8. M. Komárek – doporučení pro kluby, aby byly zápisy vedeny
elektronicky
c. Řády a aktualizace – probíhá každoročně
i. Diskuse
1. O. Průša – pokud bude probíhat změna pravidel či řádu, měl by mít
region možnost vyjádřit se k dané změně – M. Komárek – nevidí
uvedené z procesních důvodů reálně, navrhuje uvedené by se mělo
řešit na plénu ÚRS za účasti zástupců LK regionů
d. Informace k soutěžím
i. LK připravuje propozice k soutěžím v rámci nového soutěžního ročníku
ii. J. Fedák – žádost k regionům o součinnost při výběru míst konání
kvalifikačních turnajů dorostu, SŽ
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iii. J. Fedák - k regionům – včas zasílat propozice soutěží
iv. M. Komárek – důslednost ke kontrolám licencí trenérů, zejména
v mládežnických soutěží
e. Akce k výročí svazu
i. Proběhl galavečer a kongres trenérů v Praze
ii. Proběhne – MS Masters v ČB jako součást oslav ČMSHb
iii. Připravuje se publikace o historii
iv. Vyjde knížka pro hokejbalové trenéry
v. Připravují se další drobné akce, např. charitativního charakteru (dražba
historických artefaktů apod.)
Směrnice pro podporu činnosti a rozvoje RSHb – aktualizace
a. V návaznosti na změny řádů, IS apod.
i. Pozbývá financování matričních pracovníků
ii. Změny v příspěvku na web – celý web (správa, hosting) – hradí ČMSHb
iii. Nebude podpora činnosti regionálních výběrů žen – akce se nebude pořádat
v daném formátu
iv. V úvahu navýšení příspěvků na redaktory
v. Tlak na získávání prostředků z krajských zdrojů - úkol pro regiony
1. Příklad JČ region – podpora z kraje ve výši 200 tis. Kč
2. Na webech krajských úřadů vytipovat programy a o ty usilovat
3. ČMSHb nabízí pomoc v podobě administrativy
b. Předpoklad poklesu finančních prostředků MŠMT cca. 10% a z toho plynoucí úsporná
opatření
Přebory mládeže U11 a U9 (podoba propozic pro soutěžní ročník 2020/2021)
a. M. Komárek – současná situace nedůstojná významu uvedených věkových kategorií
b. Od ročníku 2020/2021 budou rozděleny propozice přípravek a minipřípravek
c. Umožnit start hráče např. na kartičku pojišťovny, nicméně pouze první starty, poté
opravdu registrovat pod svaz (členská registrace) – diskuze rizika nepojištění hráče
d. Specifikace propozic:
i. Hrací doba použití čistého času
ii. Počet utkání v jeden den (maximální čas na hrací den, počet utkání pro
jednotlivé celky) – uvažováno maximální čas jedné hodiny hracího času pro
tým na den
iii. Zamezení vstupu do středové zóny
iv. Medaile a dekorace celků (zamezit předávání na každém turnaji)
v. Použití výsledkových listin a eliminace zápisů o utkání
vi. Zveřejňování termínových kalendářů na webu
Přebory mládeže U13
a. Současný model přežitý – proběhla diskuze se zástupci regionálních KM
b. KM a LK navrhne nový model herní konfrontace U13
c. Panuje shoda nad nevyužívání statistiky z utkání MŽ
Zhodnocení vyúčtování podpory za rok 2019
a. Drobné nedostatky ve vyúčtováních
i. Účel určení konkrétních programů
ii. Popis účelu
iii. Celková částka vyúčtování musí korespondovat s částkou, kterou dle
rozhodnutí ÚRS region čerpal
Organizace VH regionů – připomenutí směrnice
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a. https://www.hokejbal.cz/docs/smernice_07_01_2017.pdf
b. Termín VH svazu přelom května a června
10. Redakční činnosti regionů – web, sociální sítě
a. Budou i nadále probíhat kontroly plnění webu
11. Turnaj krajů O pohár hejtmana – informace k ročníku 2020
a. Diskuse k formátu, věkové kategorii
b. Nutné uvědomění si skutečnosti, že krajské výběry jsou nezbytným existenčním
předpokladem pro účast na ODM
c. Změna místa konání - Chrudim – ZS, propozice do konce příštího týdne se stanovením
termínu zaslání přihlášek, ubytování zajištěno cestou ČMSHb včetně platby i
rezervace.
12. Vyhlášení programu podpory činnosti RSHb pro rok 2020
a. Včetně probraných změn
b. Vyhlášení v březnu 2020
c. Tlak na větší kontinuitu uvolnění prostředků v průběhu roku
13. Regionální kanceláře
a. Historie
b. Význam – diskuze nad přínosy v současnosti
c. Podpora ze strany svazu pouze v případě, že kancelář je sídlem regionu a využívá ji
pouze region a ČMSHb, nikoliv další subjekt
14. Představení vybraných regionálních projektů podpořených z ÚRS
a. Proběhne na příštím setkání za období 2019 a 2020
b. Tlak na kontinuální průběžnou kontrolu a informovanost
c. Využití loga ČMSHb je možné k nekomerčním účelům – postačí zažádat o využití
15. Diskuze
a. Turnaje regionů – muži, masters, dívky U15
b. M. Vaculík – dotaz k J. Pikulovi k medailím pro druhou ligu – na návrh regionu lze
provést úpravy podoby medaile
Zapsal: Patrik Ticháček
Správnost ověřil: Martin Komárek
Zadané úkoly k plnění:
TK ČMSHb a RSHb zodpovídá za plnou funčknost regionálních sekcí webu ČMSHb do konce února 2020

Z: J. Pikula
T: 29.2.2020

Jednotlivé RSHb vyvinou maximální úsilí v získávání finančních prostředků mimo ČMSHb, zejména v rámci
vyhlášených dotačních programů jednotlivými krajskými úřady.

Z: Předsedové regionů
T: průběžně
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