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V Praze 29.6.2020 

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ LIGOVÉ KOMISE ČMSHb 
č. 06/2020 

 

Datum a čas:  29.6.2020, 16:00 – 19:00 

Místo:  Praha – Centrum Černý Most  

Přítomni: Jan Fedák, Anna Kuželová, Jana Rakovská, Pavel Schejbal, Vilém Jonák 

                      + Milan Hušek 
 

Program:  

1. Kontrola zápisu č. 05 z jednání LK ČMSHb 2019/2020 

2. Zhodnocení sezóny 2019/2020 

3. Personální složení komise a rozdělení úkolů 

4. Příprava soutěžního ročníku 2020/2021 

5. Podněty zástupců klubů, popř. členů Předsednictva a regionálních  

předsedů LK 

6. Různé 

 

1. Kontrola zápisů č. 05 z jednání LK ČMSHb 2019/2020 
 

• Kontrola předchozího zápisu proběhla v průběhu jednání. 

• Při konání významných akcí a finálových utkání nezapomenout na hymnu. 

• Schůze s ELK 2 x ročně > naplánovat termín v prosinci 2020. 

Z posledního setkání: 

➢ zachování společné termínové listiny ELM a ELJ (pro Dobřany, Hradec Králové, 

Karviná, Letohrad, Ústí n. L.) 

➢ rozlosování – vyvarovat se všednímu dni pro 5. utkání play off 

➢ půjčování míčků soupeři na rozcvičení – diskutovat o změně (návrat k původní praxi) 

od další sezony. 

• Liga žen > upřesnit zakázané uvolnění > dle soutěže mužů a toto připojit do společného 

přehledu (tabulky) soutěží, řešit hrací dobu (dle počtu přihlášených), odesílání výsledků 

a ZOU – změnit dle ostatních soutěží (tj. přes nominované rozhodčí, popř. přes EZ). Oboje 

připomenout před zahájením sezóny. 

• Střídavé starty napříč soutěžemi (regiony) > M. Hušek prodiskutuje na půdě 

Předsednictva.  

• M. Hušek > od odborných komisí bude vyžadován seznam členů s potřebnými přístupy 

do IS, bude přeposláno J. Pikulovi. Prověří a zajistí A. Kuželová. 

• M. Hušek > nezávislý názor na komerční přestávky v další sezóně (řešit při zimním 

setkání s ELK). 

• J. Fedák > pravidlo o vyhození míčku (LK navrhne změnu pravidla – 2 minuty za vyhození 

kamkoliv) – v dohledné době není předpoklad změny stávajícího pravidla. 

• Ostatní – beze změny: 

Řízení soutěží, schůzky – prezenční listiny a zápisy z jednání, propozice soutěží, přihlášky 

a adresář, zápisy o utkání, výsledkový servis, evidence rozhodnutí a upozornění, evidence 

VT, web (rozhodnutí, články, atd), správa webmailu, dropbox, vyhlášení a ocenění, účast 

na významných akcích, rozpočet, plán a zpráva o činnosti, odměny členům).  

mailto:LK@hokejbal.cz
mailto:fedak@hokejbal.cz
file:///C:/Users/mnichovice/Documents/000_Disk_cloud/Dropbox/01_Technická%20komise/02_Dokumenty%20a%20formuláře/01_Hlavičkové%20papíry/hokejbal@hokejbal.cz
file:///C:/Users/mnichovice/Documents/000_Disk_cloud/Dropbox/01_Technická%20komise/02_Dokumenty%20a%20formuláře/01_Hlavičkové%20papíry/www.hokejbal.cz


LIGOVÁ KOMISE 
ČESKOMORAVSKÉHO SVAZU HOKEJBALU 
Korespondenční adresa: Skorotická 643/1, 400 01 Ústí nad Labem, e-mail: LK@hokejbal.cz  
Předseda komise: Jan Fedák, tel: +420 734 547 718, e-mail: fedak@hokejbal.cz 
 

 

Českomoravský svaz hokejbalu tel./fax: +420 266 313 766 bankovní spojení:   
Zátopkova 100/2 mobil: +420 603 469 494 Moneta Money Bank, a. s. 
PO BOX 40 email: hokejbal@hokejbal.cz číslo účtu: 1724200504/0600 
160 17 Praha 6 web: www.hokejbal.cz IČ: 49626485, DIČ: CZ49626485 

 

Zapsán ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka L 753. 
 

ČLEN MEZINÁRODNÍ 
HOKEJBALOVÉ FEDERACE 

www.isbhf.com 

Str. 2 / 4 

2. Zhodnocení sezóny 2019/2020 
 

• Předseda LK poděkoval M. Huškovi, členům LK, Komisi rozhodčích a Úseku významných 

akcí za odvedenou práci a příkladný přístup po celou uplynulou sezónu, včetně nelehkého 

období Koronaviru. 

• Kontrola přístupů členů LK do Dropboxu a Webmailu. 

• Elektronické zápisy prošly testováním – stále nejde zadávat funkcionáře jako vedoucí 

týmu – zajistí J. Fedák s J. Pikulou. 

• Kladné ohlasy z klubů na činnost ČMSHb při a po Covid 19 a zejména při přípravě 

náhradních soutěží, resp. turnajů Alpa pohár mužů, Beko pohár juniorů a Coalsoft pohár 

dorostu ve Světlé nad Sázavou.  

• ČMSHb – Technická komise představila klubům dva projekty – ozvučení hřiště a plošiny 

pro TV s možností zapojení do nich (viz web cmshb.cz) – čeká se na přihlášky.  

 

3.  Personální složení komise a rozdělení úkolů 
 

• Předseda LK představil aktualizovanou přehlednou tabulku všech činností a úkolů komise, 

včetně jejich rozdělení mezi všechny členy LK, kterým byly jednotlivé body vysvětleny. 

Tabulka je přiložena k zápisu. 

• Český pohár 2020 - P. Schejbal ve spolupráci s J. Fedákem – model celosezónní soutěže. 

• U13 – Svitavy – termín dodá Předsednictvo (pracovně podzimní prázdniny?). 

• Řízení soutěží: 

➢ ELM  - J. Fedák,  

➢ 1.Liga  – P. Schejbal,  

➢ ELJ   – J. Fedák (J. Rakovská), 

➢ ELD  – J. Fedák (V. Jonák),  

➢ Liga žen  – J. Rakovská (A. Kuželová). 

• Rozdělení mládeže do skupin – J. Fedák (kooperace s KMM – M. Komárkem). 

 

4. Příprava soutěžního ročníku 2020/2021 
 

• Přihlášky uzavřeny 25.6.2020, zpracovává J. Fedák a A. Kuželová. 

• V přihlášce se opakovala chyba v částce startovného Ligy žen – letošní přihlášky dořeší 

J. Fedák s E. Královou, pro příští sezónu navrhl P. Shejbal zpracovat přihlášku ve 

zjednodušené podobě (bez použití maker). 

• Kontrola názvů týmů oproti přihláškám – negativní odezva klubů na nesprávné, či neúplné 

názvy - A. Kuželová. 

• Prověřit možnost zavedení elektronických přihlášek – J. Fedák. 

• Odbourat odkaz na makra a nechat v příští sezóně jejich vyplnění na klubech samy 

zodpovídali za správnost obsahu – J. Fedák. 

• Provést detailní kontrolu předtisku na přihlášce, sjednotit v rubrikách pořadí uvádění 

jména a příjmení, velikosti a typy písma, tučné/netučné apod. Současně ji připravit tak, 

aby byla použitelná i pro regiony (pouze se změnou záhlaví, zasílací adresy atd.) 

– J. Fedák. 

• Adresář týmů – po kompletaci rozeslat odborným komisím a dalším potřebným složkám 

ČMSHb, klubům s rozpisem utkání k připomínkovému řízení. 
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• Zabývat se problematikou povinných postupů a sestupů mezi soutěžemi v regionech. 

Nutností je toto přesně vyspecifikovat v regionálních propozicích. 

• Po schválení všech modelů a rozpisů Předsednictvem zaktualizovat Propozice do finální 

verze – všichni členové LK. 

• Navržené herní modely: 

➢ ELM  – 12 týmů, stejný model, jako v předchozí sezóně 

➢ 1.Liga  – 8 týmů, 3 varianty – členy LK navrhována varianta č. 3 

➢ ELJ  – 16 týmů, 2 varianty – členy LK navrhována varianta č. 1 

➢ ELD  – 21 týmů, 2 varianty – členy LK navrhována varianta č. 2 

➢ Liga žen  – 8 týmů – 5 hracích dnů. 

• Návrhy ELM, 1.Liga, ELJ, ELD – J. Fedák s M. Huškem předloží M. Komárkovi. Následně 

budou alternativy herních modelů rozeslány klubům příslušných soutěží k jejich volbě. 

• Liga žen – J. Rakovská s A. Kuželovou předloží J. Fedákovi do 1.7.2020 včetně. 

• Harmonogram 

➢ 1.7. – alternativy herního modelu 1. Ligy budou rozeslány klubům k jejich volbě – 

termín pro volbu je 6.7.2020 

➢ 2.7. – alternativy herního modelu ELJ a ELD budou rozeslány klubům k jejich volbě 

– termín pro volbu je 7.7.2020 

➢ 3.7. – rozdělení týmů žáků a mladších do skupin 

➢ 8.7. – finalizace herních modelů, tvorba multirozpisu 

➢ 15.7 – dokončení multirozpisu, rozeslání klubům k připomínkovému řízení 

➢  5. 8. – konec připomínkového řízení 

➢  9. 8. – aktualizace multirozpisu po připomínkovém řízení 

➢ 10.8. – finální rozpis rozeslán klubům a regionům. 

 

 

5. Podněty zástupců klubů, popř. členů Předsednictva a regionálních 

předsedů LK 
 

• D. Kuna – přítomnost zástupců klubů na seminářích rozhodčích > uskutečněno na zimním 

semináři  v Praze, přítomen D. Kuna. Předseda KR plánuje na každý další seminář účast 

jednoho zástupce ELK, zpravidla trenéra. 

• D. Kuna – pokuta za neúčast na schůzkách ELK > LK k tomu nemá oprávnění ani nástroje. 

• J. Mašík – možnost používání ústroje bez dresů při předzápasovém rozcvičení > ano, ale 

na hrací ploše musí být bezpodmínečně jednotná u všech hráčů a ti musí být 

identifikovatelní (např. číslo shodné se zápisem o utkání) pro případ mimořádné události, 

vedoucí k disciplinárnímu řízení. 

 

6. Různé 
 

• Vydat Rozhodnutí LK o postoupení práv v soutěžích – poplatky dle příslušného článku 

SDŘ – P. Shejbal, do 6.7.2020. 

• Pro další sezónu připravit jednoduchý formulář na postoupení práv v soutěžích – M. Hušek 

ve spolupráci s O. Birčákovou.  

• Zajištění aktualizace propisování kontaktů na web – zajistí A. Kuželová. 

• Zaktualizovat dokumenty LK na webu, odstranit nepotřebné a neplatné, doplňovat každý 

vydávaný důležitý dokument – zajistí A. Kuželová. 

• Sjednotit termíny kvalifikačních a finálových turnajů do jednoho dokumentu pro základní 

přehled regionálních LK – zajistí J. Fedák. 
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• Termíny reprezentačních akcí 

➢ MS Juniorů U21 a U19: 22. - 27.6.2021 Švýcarsko 

➢ SP Juniorů U17 a Juniorek U21: 1. – 4.7.2021, Žilina, Slovensko 

 

                                      

Zapsala:  Jana Rakovská 

Korekce:  Jan Fedák a Milan Hušek 

 
 
 
 

 
 
            Jan Fedák, v. r.  
           předseda LK ČMSHb 
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