
 

 

Zápis z Předsednictva ČSPH  
Pondělí 30. 1. 2023 

 

Přítomni: Josef Ostaš, Gino Schilders, Miroslav Semrád, Robin Weintritt, Tomáš Levý, Marek Brada, Karolína 
Paterson,  Stanislav Stejskal, Jan Kopecký 

Omluveni:  

Neomluveni: Tomáš Vohnický, Jakub Mejzlík 

Hosté: Kateřina Al-Amelová (Revizní komise) 

CC:  

Vytvořil: Karolína Koryntová 

 

 Co (podnět/posudek) Kdo Termín 

30/1/2023 

Budoucí struktura/organizace: Nová budoucí struktura (rozdělení na 3 úrovně) 
a organizace byla odsouhlasena. Zlatá úroveň = strategické role. Stříbrná úroveň 
a bronzová úroveň = výkonné role. Před další valnou hromadou je třeba 
probrat/vysvětlit, aby každý rozuměl, kteří kandidáti (jaký profil) jsou preferováni. 
Předsednictvo jednohlasně odsouhlasilo, že má zájem zavést tuto strukturu 
během budoucích měsíců/let. Pro část předsednictva to znamená vybrat si mezi 
úrovněmi. Cílem je posílit fungování svazu tím, že bude zapojeno více lidí a úkol 
bude rozdělen mezi tým zodpovídající za strategie (řízeno předsedou ČSPH) a 
tým, který je zaměřený na výkon (řízeno generálním sekretářem).   Pro info na 

30/1/2023 

Agenda předsednictvo: V rámci nového fungování předsednictva byla 
odsouhlasena fixní agenda předsednictva, a to: Dashboard, Strategická diskuze, 
Projektový update, Kalendář na budoucí měsíce, Kulatý stůl, Zápis. Je třeba 
zpracovat rámec dashboard, projektový update, kalendář. 

Robin 
Weintritt, Gino 
Schilders 30.3.2023 

30/1/2023 

Budget a “program Svoboda”: Jelikož ještě nemáme potvrzenu finanční dotaci 
od NSA na rok 2023, bylo domluveno, že každá komise bude pracovat 
s provizorním rozpočtem, který je stanoven na pesimistickém odhadu finanční 
podpory. Zároveň je cílem lépe hlídat volné prostředky, které vytvoříme, s cílem 
použít jejich část jako rezervu a část jako investici do priorit/rozvojových projektů, 
které chceme rozvíjet. Cílem je menší závislost na státních dotací, větší příjem a 
větší svoboda s alokací finančních prostředků. Je vytvořena nová přehlednější 
finanční evidence, která pomáhá vygenerovat aktuální měsíční přehledy příjmů a 
výdajů za každou komisi. Systém také umí lépe sledovat volné prostředky (mimo 
NSA dotace). Robin Weintritt 

Od 
30.1.2023 

30/1/2023 

Athlete Commitee: Martin Hanus a Kateřina Laciná prezentovali jejich představu 
o fungování komise. Obě dvě strany odsouhlasily, že se budou vzájemně 
informovat o důležitých bodech, kde hlas „zástupce hráčů“ bude přínosný při 
rozhodování. Oba 2 zástupci mají dalšího hráče/hráčku spojeného do této 
komise. Cílem je reprezentovat obecný názor hráčů v českých klubech. 
Předsednictvo vyslovilo přání, aby komise fungovala jako samostatný orgán a 
nebyla součástí existující komise, aby bylo možno reagovat co nejvíce objektivně. 
Athlete committee bude minimálně 1x ročně pozvána na předsednictvo a má 
možnost kdykoliv se sama pozvat, když cítí, že je třeba.  

Kateřina 
Laciná, Martin 
Hanus 

Od 
30.1.2023 

 
 
Další zasedání proběhne 27.2.2023 
 

 

 

 
 
Dne 30.1.2023 


