
 

 

Zápis z Předsednictva ČSPH  
Pondělí 31. 10. 2022 

 

Přítomni: Josef Ostaš, Gino Schilders, Miroslav Semrád, Robin Weintritt, Tomáš Levý, Tomáš Vohnický, Jan 
Kopecký, Marek Brada, Jakub Mejzlík, Karolína Paterson 

Omluveni: Stanislav Stejskal 

Neomluveni:  

Hosté: Kateřina Al-Amelová, Jan Lehejček 

CC: Kateřina Al-Amelová (Revizní komise) 

Vytvořil: Karolína Koryntová 

 

 Co (podnět/posudek) Kdo Termín 

31/10/2022 

Finance: Finance do konce roku 2022, Rozpočet 2023: Do konce tohoto týdne 
bude zpracována Žádost o změnu rozhodnutí s upravenými kapitolami 
rozpočtu a odeslána k akceptaci Národní sportovní agentuře. Dotační tituly 
budou dle plánu do konce roku dočerpány. Jednotlivé komise připraví návrhy 
rozpočtů na rok 2023 dle zaslané osnovy do 15.11.2023. Josef Ostaš 15.11.2022 

31/10/2022 

STK: Informace o zakončené venkovní sezóně a nadcházející halové sezóně: 
Byla zhodnocena aktuálně ukončená podzimní část venkovních soutěží. Příští 
čtvrtek 10.11. proběhne schůzka (call) s kluby, kdy se dozví organizační věci 
o letošní halové sezóně a zároveň proběhne školení rozhodčích. 

Josef Ostaš / 
Tomáš Levý 10.11.2022 

31/10/2022 

Strategie 2028 - další kroky a konkretizace, jak dosáhnout našich chlupatých 
cílů: Bude zorganizována separátní schůzka na toto téma. Probere se 
strategie 2028, dotáhne budoucí struktura + budou konkretizovány cíle a 
plány, jak těchto stanovených cílů dosáhneme. Je potřeba určit vlastníky. 

Gino Schilders 
/ Robin 
Weintritt 31.12.2022 

31/10/2022 

Představení zdravotní komise + obsah k objíždění klubů: Do klubů bude 
zaslán dotazník zjišťující komplexní stav, poté bude následovat osobní 
návštěva klubů, kde dojde k představení Zdravotní komise a nabídce možné 
spolupráce na různých úrovních. Marek Brada 28.2.2023 

31/10/2022 

Efektivita práce - sdílená úložiště (Google drive, Confluence...): V blízké době 
dojde k přechodu z Google na Microsoft Office 365. Dalším používaným 
online nástrojem bude Confluence, školení pod vedením J. Kopeckého 
proběhne 14.11. Instrukce k přechodu na Microsoft budou poslány. Jan Kopecký 14.11.2022 

31/10/2022 
Memorandum Bezpečnost Sportu: Marketing zveřejní memorandum na 
webových stránkách. Jakub Mejzlík 5.11.2022 

31/10/2022 

Hockey Manuál : Metodický manuál je hotový a je dalším stavebním 
kamenem na cestě za olympijským snem. Poděkování Frankovi/Karolíně a 
dalším, kteří se na manuálu podíleli. Manuál by komunikován mezi HPC tým a 
bude odeslán předsednictvu k nahlédnutí.  

Karolína 
Paterson 3.11.2022 

 
 
Další zasedání proběhne 28. 11. 2022 
 

 

 

 

 
 
Dne 2. 11. 2022 


