
 

 

Zápis z Předsednictva ČSPH  
Pondělí 21. 3. 2022 

 

Přítomni: Gino Schilders, Josef Ostaš, Tomáš Levý, Miroslav Semrád, Stanislav Stejskal, Robin Weintritt, Jakub 
Mejzlík, Marek Brada 

Omluveni: Jan Kopecký 

Hosté:  

CC: Kateřina Al-Amelová (Revizní komise) 

Vytvořil: Karolína Koryntová 

 

 

 Co (podnět/posudek) Kdo Termín 

21/3/2022 

Koordinace "Pomoci Ukrajině": Marketing se nabídl, že bude koordinovat 
aktivity na podporu Ukrajiny. Marketing bude koordinovat reaktivní aktivity 
(požadavky od EHF a dalších) a zároveň bude proaktivní v podpůrných 
akcích. Formální komunikace směrem ven půjde potenciálně přes Gino 
Schilderse. 

Tomáš Vohnický / 
Jakub Mejzlík 

ode 
dneška 

21/3/2022 

Pomoc Ukrajině: Byl odsouhlasen finanční příspěvek ve výši 2 000 Euro, 
který bude zaslán EHF na kampaň "Stand with Ukraine". 1 000 Euro bude 
od ČSPH a 1000 Euro z programu Erasmus Youth Leadership. S 
Karolínou Koryntovou domluveno zaslání peněz na účet EHF zřízený pro 
tyto účely.  Jakub Mejzlík 28.3.2022 

21/3/2022 
NSA dotace 2022: Dohodnuto zažádat o 1,15 násobek rozpočtu na minulý 
rok (2022 vs 2021) pro Provoz, Mládež a Repre. Josef Ostaš 8.4.2022 

21/3/2022 

ME Litice 2022: Litice se budou aktivně podílet na organizaci ME U21 
mužů, které se bude konat v červenci 2022. Litice budou spolupracovat s 
komisí OTA. Zažádáme NSA o finanční podporu v rámci programu 
Významné sportovní akce 2022. Žádost bude zpracována ve spolupráci s 
Tomášem Levým, Robinem Weintrittem (nový předseda OTA) a Gino 
Schildersem (odcházející předseda OTA) a následně zaslána NSA. Karolína Koryntová  8.4.2022 

21/3/2022 

Marketing: Tomáš Vohnický a Jakub Mejzlík jsou nově zodpovědní za 
Marketing. Představili celkový směr marketingu. Potřeba doplnit 
strategický template s ukazateli, rolemi a zodpovědnostmi. Koncept 
spolupráce: Marketing bude podporovat všechny komise a propagovat 
značku (Hokejová rodina) v rámci dohodnuté vize, časového rámce a 
rozpočtu. Pokud komise chtějí speciální marketingovou podporu, která 
není součástí základních komunikačních kanálů, nutno projednat s 
Tomášem/Jakubem. 

Tomáš Vohnický / 
Jakub Mejzlík na 

21/3/2022 
Marketingový rozpočet: Upřesnit rozpočet na základě reálných čísel z 
minulého roku/minulých let a domluvit rozpočet na rok 2022. 

Tomáš Vohnický / 
Jakub Mejzlík / 
Josef Ostaš 30.3.2022 

21/3/2022 

Strategie 2025 a akční plány: Základní strukturu dodaly komise Provoz, 
Repre, Zdravotní. Nedodaly zatím Mládež, Marketing, STK, Rozhodčí. Je 
třeba doposlat Robinu Weintrittovi. Předsedové komisí 30.3.2022 

21/3/2022 
Feedback na strategické plány: Ostatní komise dají zpětnou vazbu 
vlastníkům plánů.  Předsedové komisí 15.4.2022 

21/3/2022 
Zkompletizovat strategické plány: Je třeba zkompletizovat plány, které 
budeme probírat během předsednictva 25.4. Koordinuje Robin Weintritt. Robin Weintritt 25.4.2022 

21/3/2022 

Program Svoboda: Naplánovat na květen separátní schůzku s 
předsednictvem na téma jak generovat volné peníze pro další růst. 
Definovat si cíle na 1 rok - 5 let a domluvit na strategickém plánu, jak 
volné finanční prostředky získat (sponsoring, příspěvky, nové aktivity, 
barter atd). Karolína Koryntová 30.3.2022 

21/3/2022 

Organizační struktura: Domluveno hrubé rozdělení rolí a zodpovědností. 
Volné pozice, které je třeba obsadit budoucí měsíce: sponsoring, 
vzdělávání, infrastruktura. 

Robin Weintritt / 
Předsednictvo 30.4.2022 

21/3/2022 

Equally amazing: V mnoha oblastech jsme genderově vyvážení, nikoliv 
však v předsednictvu a v některých komisích. Toto téma budeme probírat 
během jednoho z dalších předsednictev s cílem toto změnit.  Gino Schilders  30.6.2022 



21/3/2022 

Zdravotní komise: První myšlenky prezentoval Marek Brada, nový 
předseda zdravotní komise. Potřeba rozpracovat detailnější plán, 
ukazatele, tým, partnery a rozpočet v daný template. Jelikož je to nová 
oblast, je potřeba sladit plán se současnými pozicemi 
(doktor/fyzio/kondiční trenér atd.), které budou součástí této oblasti. 
Zaměření bylo hodně na výkonnostní složku, je potřeba se zaměřit do 
větší míry i na podporu celé Hokejové rodiny. Marek Brada 4.4.2022 

21/3/2022 

Strategie rozhodčích: Potřeba odprezentovat plán rozhodčích zahrnující 
rozvojové plány s cílem získat nové rozhodčí v klubech na různých 
úrovních. Zároveň objasní organizaci, role a odpovědnosti se členy 
komise rozhodčích a upraví rozpočet na rok 2022 v souladu s realitou 
roku 2021.  Michal Krýsl 20.4.2022 

21/3/2022 

Finance rozhodčí: Požadované celkové navýšení nebylo schváleno, 
protože obsahovalo nerealistická očekávání ve srovnání se současnou 
finanční realitou. Předsednictvo projevilo podporu v hledání způsobů, jak 
podpořit komisi rozhodčích, ale musí být v souladu s reálnými možnostmi. 
Největší prioritou v první fázi je zaměřit se na kilometrovné. Během roku 
budou zrevidovány další návrhy. Bude také přezkoumáno, které náklady 
může uhradit ČSPH a které kluby. Budou hledány způsoby, jak může 
komise rozhodčích přispět k zajištění příjmů (semináře? evropské 
financování? sponzoring?) 

Josef Ostaš/Michal 
Krýsl 30.7.2022 

21/3/2022 

Program rozhodčích Benjamin/Junior: Budou odstartovány rozvojové 
programy definované v Hokejové akademii na 3 testovacích místech, jak 
bylo plánováno. Bude také vyzkoušen trénink rozhodčích pro U16 ve 3 
klubech. Michal Krýsl 30.5.2022 

21/3/2022 

Dotace Olympijský sen: Bylo nám oficiálně potvrzeno, že nám byla 
udělena dotace na realizaci Olympijského snu 2028, což znamená, že 
můžeme formálně začít. Je to obrovský impuls pro rozvoj dámské a dívčí 
složky. Předsenictvo na 

 
 
Další zasedání proběhne 25. 4. 2022 
 

 
Dne 27. 3. 2022 

_________________________ 
Gino Schilders 


