
 

 

Zápis z Předsednictva ČSPH  
Pondělí 25. 4. 2022 

 

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

Omluveni: Jan Kopecký 

Hosté:  

CC: Kateřina Al-Amelová (Revizní komise) 

Vytvořil: Karolína Koryntová 

 

 

 Co (podnět/posudek) Kdo Termín 

25/4/2022 

Strategie 2026: Zfinalizovat a odsouhlasit cíle, akční plány a org. strukturu 
komisí + rozpočty, zhodnotit stávající stav: Jednotlivé komise musí 
zfinalizovat program do 9.5., poté budou Robinem rozeslány na 
předsednictvo, které se může do 23.5. k jednotlivým programům vyjádřit. 
Návrhy rozpočtů pro talent a repre byly schváleny, rozpočet pro oblast 
provozu svazu je potřeba redukovat. Předsednictvo rozhodlo o:  
- Možnosti snížení podpory pro kluby v rámci programu Profi koeficientem 
0,85 (s komunikací na kluby vyčkáme do konce května, kdy bude jasnější o 
kolik přesně požádají).  
- Dále byl odsouhlasen rozpočet na oblast marketingu na 1,2 mio Kč 
- Zavedení startovného pro věkové kategorie od dorostu výše Robin Weintritt 23.5.2022 

25/4/2022 

Rada klubů: Bylo rozhodnuto, že dojde k posunutí termínu Rady klubů na 
červen, kdy bychom již měli znát výši přidělené dotace od Národní 
sportovní agentury v rámci dotačního titulu Podpory sportovních svazů. RK 
se bude konat cca dva týdny od obdržení rozhodnutí o poskytnutí dotace. 
Kluby budou o této skutečnosti informovány a zároveň jim bude zaslána 
pozvánka s programem. Josef Ostaš 30.4.2022 

25/4/2022 

Stav klubů na hraně + naše pomoc: T. Levý se znovu pokusí oslovit 
nedávno zaniklé kluby a málo aktivní kluby, aby se pokusily obnovit svoji 
činnost. Je nezbytně nutné udržet kluby v sedmi krajích, abychom splnili 
podmínku NSA v rámci žádosti o dotaci. Předsednictvo přislíbilo veškerou 
možnou podporu. Je třeba zjistit aktuální situaci a navrhnout řešení. Tomáš Levý 30.5.2022 

25/4/2022 

Rozhodčí: Bude svolána schůze mezi Komisí rozhodčích a zástupci z řad 
rozhodčích, aby se dohodli na vzájemné spolupráci a koncepci rozvoje s 
cílem získat nové rozhodčí a zlepšit současnou situaci. 

Josef Ostaš, 
Michal Krýsl, 
Jakub Mejzlík 10.5.2022 

25/4/2022 

Úprava sazby cestovného pro rozhodčí: Bylo schváleno zvýšení sazby 
cestovného na 5 Kč/km, respektive na 6 Kč/km (2 a více osob v autě). 
Pokud dojde ke snížení ceny PHM pod 35 Kč, dojde k revizi cestovného. 
Komise rozhodčích bude informována. Situaci v ostatních komisích 
(Mládež/Repre), co se týká kilometrovného, přehodnotíme následující 
měsíce. Josef Ostaš 2.5.2022 

25/4/2022 

Inventarizace zdravotní oblasti: Probrat se všemi kluby, které oblasti 
týkající se zdraví vnímají jako klíčové a na které je třeba se zaměřit. 
Zdravotní komise bude na základě těchto vstupů spolupracovat a 
podporovat oddíly v daných oblastech. Je třeba připravit okruhy/otázky, 
které je potřeba probrat a komunikovat s oddíly. Provádět schůzky s oddíly, 
vytvořit report zjištěných skutečností + návrh na výpomoc/řešení. Marek Brada 5.6.2022 

25/4/2022 

MS veteránek O40: Předsednictvo se dohodlo, že podpoří tým na cestě do 
Birminghamu. O možnosti podpory bude rozhodnuto na základě přidělené 
dotace od NSA.  Tomáš Levý 30.5.2022 

25/4/2022 

Varianty hokeje: Je třeba najít někoho, kdo bude mít ve své komisi na 
starost rozvoj různých variant hokeje jako je například ID hokej (para 
hokej), veteránský hokej, urban hokej, beach hokej atd. Vzít to jako 
příležitost pro rozšíření základny a pro realizaci myšlenky Hokejové rodiny, 
kde má každý možnost být součástí našeho sportu. Předsednictvo  30.5.2022 



25/4/2022 

Ukončení soutěží: bude vytvořena sdílená tabulka s termíny, jednotliví 
členové předsednictva se zapíší ke konkrétním datumům, kdy předají 
medaile a poháry. Josef Ostaš 8.5.2022 

25/4/2022 
Finanční podpora od ČOV: Prostudovat různé možnosti, které ČOV nabízí 
a zjistit, zda jsou možnosti pro podporu svazů/oddílů. Robin Weintritt 30.5.2022 

 
 
Další zasedání proběhne 30. 5. 2022 
 

Dne 5. 5. 2022 

_________________________ 
Gino Schilders 


