
 

 

Zápis z Předsednictva ČSPH  
Pondělí, 7. 12. 2020 

 

Přítomni: Stanislav Stejskal, Petr Keller, Tomáš Levý, Miroslav Semrád, Gino Schilders, Josef Ostaš 

Omluveni:  

Hosté:  

Vytvořil: Karolína Koryntová 

 

 

Datum Co (podnět/posudek) Kdo Termín 

7/12/2020 
Designeo - schválena částka 290 000 Kč na rozšíření a implementaci IS. 
Odsouhlaseno, že projekt vede J. Ostaš. Pepa Ostaš 30.1.2021 

7/12/2020 
Probrat během diskuze o rozpočtu na rok 2021, jak zařadit projekt Rozvoj 
klubů, ať v tom můžeme pokračovat i další roky. Tomáš Levý 30.1.2021 

7/12/2020 
Prozkoumat příležitosti pro potenciální investiční dotace (např. auta, stroj 
na čištění, atd.) Tomáš Levý 30.1.2021 

7/12/2020 

Dotáhnout a nechat odsouhlasit koncept Merchandising než budeme 
investovat do dalšího zboží. Postavit to na diskuzi z r. 2019, kde byl první 
návrh prezentován a komentován ze strany Předsednictva. Potřeba 
zahrnout i "business case" a logistický plán, jak zboží nabídnout Hokejové 
rodině. Mirek Semrád 15.2.2021 

7/12/2020 

Domluvit se s Martinem/Michalem z Hokeje na zemi, jak naplánujeme 
vysílání na r. 2021, když vynecháme leden/únor (a potenciálně březen) 
kvůli "hluchému" období a nejistotě ohledně financování z NSA. Mirek Semrád 31.12.2020 

7/12/2020 
Zjistit u Filipa, kdo a jak podepíše dopis na NSA týkající se připojení k 
menším svazům ohledně rozjezdu soutěží. Pepa Ostaš 11.12.2020 

7/12/2020 
Dohledat veškerý drobný majetek ČSPH a udělat jednorázově velkou 
inventuru + odteď předáváme oproti předávacímu protokolu. 

Karolína 
Koryntová 10.1.2021 

12/7/2020 
Předsednictvo schválilo nabídku na výrobu regálů od firmy Jan Císař pro 
vybavení skladu na Barrandově. Pepa Ostaš 7.12.2020 

12/7/2020 

Schváleno, že Gino, který získal Evropský grant na projekt "Aspiring and 
Inspiring Youth Leaders" za 9 mln Kč, bude mít plnou zodpovědnost za 
finanční toky tohoto projektu včetně práva ke schvalování plateb, a to za 
dodržení následujících pravidel: 
- CashFlow projektu je v každém okamžiku projektu pozitivní, tzn. pokud 
by nějaký výdaj bylo třeba předfinancovat z prostředků svazu, nutný 
souhlas hospodáře svazu. 
- Přehled financí projektu bude součást svazového přehledu čerpání 
financí s pravidelným review. Gino Schilders 7.12.2020 

12/7/2020 

Vzhledem k tomu, že pravděpodobně nebudeme až do března/dubna znát 
výši dotace od státu, každá komise předloží návrh rozpočtu na 01-03/2021 
- rozdělení na 3 kategorie podle současné struktury MŠMT (Zaměstnanci, 
Služby, Materiál). Potřeba schválit dočasný rozpočet během mimořádného 
předsednictva, ať každá komise může i nadále pracovat. Rozpočty posílat 
Karolíně Koryntové. 

Gino Schilders, 
Pepa Ostaš, 
Tomáš Levý, 
Mirek Semrád 16.12.2020 

12/7/2020 

Pro lepší orientaci přidat větší detail zodpovědnosti u jednotlivých členů 
svazu na webu. Nechat se inspirovat stránkami ostatních sportovních 
svazů. Mirek Semrád 5.1.2021 

12/7/2020 
Navrhnout způsoby, jak lépe představit směrem k Hokejové rodině, kde 
bude třeba. Mirek Semrád 30.1.2021 

 

 
Další zasedání proběhne 4. 1. 2021. 
 

Dne 8. 12. 2020 
 
 
 
 
Gino Schilders 


