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Zápis z jednání partnerského výkonného výboru 
Kraje Vysočina a Jihočeského kraje 

 
ŘÍJEN 2022 

 
 

 

 
Termín jednání:  STŘEDA   26. 10. 2022 
 
Místo: Hotel ATOM, Restaurace Molekula, Velkomeziříčská 640/45, 674 01 Třebíč 
 
  
Začátek jednání:  16:30 
  
Konec jednání:  18:50 
 
Přítomni: Michal Pazderník, Petr Jindra, Kamil Vraspír, Lukáš Dolejš, Roman Komenda  
 
Omluveni: Jiří Tlustý 
 
Sekretáři: Jiří Matyáš, Petra Dufková 
 
Host jednání: Daniel Novák  
 
 

 
 
 

 

Navržený program jednání:    bod vede 

 1)  Úvod a schválení programu jednání   Pazderník 

 2)  Jmenování Ověřovatele zápisu   Pazderník 

 3) Kontrola Zápisu z minulého jednání VV a plnění úkolů   Pazderník 

 4) Hlasování Per-rollam   Matyáš  

 5) Zpráva o čerpání rozpočtu regionu, rozpočet 2023    Matyáš, Dufková 

 6)  Informace jednotlivých komisí     předsedové komisí 
 LK; KRD; KMM; KRR; KPS; KŽF; DK        
 LK – FBŠ Jihlava, Vyhodnocení používání brýlí 

 7) KCTM Vysočina a Jižní Čechy    Pazderník, Dolejš 

 8)  Informace z jednání celostátního VV, ekonomická opatření ČF   Matyáš, Dolejš 

 9) Ostatní 
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1) ÚVOD A SCHVÁLENÍ PROGRAMU 

Michal Pazderník, hejtman Kraje Vysočina, pověřen řízením VV, přivítal všechny přítomné členy RVV a hosta 
jednání Daniela Nováka. VV schválil předložený program jednání.  
            

2) JMENOVÁNÍ OVĚŘOVATELE ZÁPISU 

Michal Pazderník navrhl a jmenoval Petra Jindru ověřovatelem zápisu. 

 

VV vzal toto na vědomí 

 

3) KONTROLA ZÁPISU Z MINULÉHO JEDNÁNÍ VV A PLNĚNÍ ÚKOLŮ 

Úkoly z minulého jednání byly splněny. 

 

4) HLASOVÁNÍ PER-ROLLAM 
Členům VV byly předloženy 2 zápisy o hlasování Per-rollam VV s následujícími projednanými body: 

• 1a) schválení realizačního týmu chlapců Kraje Vysočina – RT schválen 

• 1b) přijetí nového člena do KMM – Matyáše Reichla – člen KMM schválen 

• 2) schválení návrhu rozpočtu regionu V pro rok 2023 dle přiložených materiálů – návrh rozpočtu 
2023 byl schválen 

 
VV potvrzuje všechna hlasování Per-rollam.  
 

5) ZPRÁVA O ČERPÁNÍ ROZPOČTU REGIONU, ROZPOČET 2023 

Petra Dufková přítomným členům předložila písemný materiál – podrobné čerpání rozpočtu 2022. V rámci diskuse 
byla D. Novákovi vysvětlena položka 518/05, kdy máme překročený plánovaný rozpočet na ubytování z důvodu 
nezískání dotací. V rámci tohoto bodu se hovořilo také o financování krajských center talentované mládeže. 

Jiří Matyáš podal vysvětlení k tvorbě rozpočtu na rok 2023 a mezi přítomnými probíhala rozsáhlá diskuse. Daniel 
Novák podrobně členy RVV informoval o plánované finanční strategii ČF a dále o financování NSA. 
 

6) INFORMACE JEDNOTLIVÝCH KOMISÍ 

LK – Petra Dufková informovala o práci a jednání LK, byl předložen podrobný písemný materiál. Přítomní členové 
VV byli seznámeni se situací okolo oddílu FBŠ Jihlava, které přednesl také Daniel Novák. FBŠ Jihlava podalo 
písemnou žádost o odstoupení z Českého florbalu. Momentálně se čeká na uhrazení finančních pohledávek, aby 
mohli být jejich hráči uvolněni a mohli přecházet do jiných oddílů.  

Vyhodnocení používání brýlí – jedná se o jednotlivce, kteří neplní povinnost z Předpisu soutěže mít při utkání 
brýle. Tito jsou vždy rozhodčími upozorněni a rozhodčí provedou zápis do ZOU. 

 

KRD – Jiří Matyáš a Michal Pazderník přednesli informace o počtech proškolených rozhodčích – vyškoleno 129 
rozhodčích; 43 nováčků. Velký problém představují chybějící zkušení rozhodčí a bohužel se stává, že na některé 
turnaje nejsme schopni nominovat kvalifikované rozhodčí. V rámci diskuse se hovořilo o spolupráci s ostatními 
regiony – JMaZl a KVaPl. Jiří Matyáš také informoval o zapojení nového hlavního školitele rozhodčích Jana 
Duška, který se již několikrát účastnil setkání hlavních školitelů ČF. V první polovině listopadu proběhne ještě 
jedno online základní školení stávajících rozhodčích, kteří nestihli školení předchozí. V závěru měsíce listopadu 
bude oddílům, které stále neplní předpis povinnosti mít vyškolené rozhodčí, nabídnuto školení pro rozhodčí 
nováčky – s realizací v 12/2022 tak, aby se mohli ještě zapojit do procesu v průběhu větší části sezóny. 

 

KRR – Lukáš Dolejš informoval o připravované schůzce velkých jihočeských klubů, která proběhne v pondělí 31.   
10. 2022 od 17:00 v Týně n. V. Hlavními tématy budou finance, brýle a bílá místa. 

 

KMM – Petr Jindra a Jiří Matyáš informovali o jednání komise a o probíhajícím soustředění starších žáků Vysočiny 
v Třebíči, kterého se účastní 48 hráčů ze všech vysočinských oddílů. Petr Jindra hovořil také o připravované 
koncepci KMM do roku 2024. 
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Sekretáři regionu informovali o přihláškách do školských soutěží ČEPS cup a SUBTERRA. 

Kraj Vysočina – koordinátor Michal Pazderník 

Jihočeský kraj – koordinátoři Lukáš Malý, Lucie Predajňová a Kamil Vraspír, který má na starosti rozvojová místa 
Prachaticko a Českokrumlovsko. 

Lukáš Dolejš by rád navštívil v rámci rozvoje regionu co největší možný počet turnajů a s přítomnými učiteli 
pohovořil o školských licencích. 

 

KŽF – Roman Komenda – bez jednání, naplánovaný seminář týkající se ŽF – spojení s Annou Dvořákovou je 
přesunutý na listopad a plánovaná schůzka komise by měla proběhnout v půli listopadu. 

 

KPS – Kamil Vraspír informoval o otevření SH v Kaplici – ostrý provoz haly by měl být od ledna 2023. V Kaplici 
je plánovaný 5denní  Reprezentační kemp U19 – KPS plánuje tuto akci spojit s regiodnem s přátelským utkáním 
VYaJČ. Dále se vedla diskuse ohledně 3 rozhodčích z Horního Rakouska, kteří chtějí pískat naše soutěže pro 
získání rozhodcovské praxe, s Jiřím Matyášem se dohodli, že toto budeme řešit po 20. 11. 2022. 

 

DK – Petra Dufková informovala o proběhlých jednání – předložen podrobný písemný materiál 

 

7) KCTM VYSOČINA A JIŽNÍ ČECHY 

Informace o spolcích probíhala již v rámci bodů 5 a  6. 

 

8) INFORMACE Z JEDNÁNÍ MANAŽERŮ A Z CELOSTÁTNÍHO VV, ODM 2024 

Jiří Matyáš informoval o připravovaném jednání manažerů dne 16. 11. 2022, na kterém z důvodu PN nebude 
přítomen. Za region bude přítomna Petra Dufková a na tomto jednání by se měla probírat zejména spolupráce 
soutěžního sekretariátu s regiony – vymezení kompetencí. 

Daniel Novák informoval o nové organizaci sekretariátu v Praze, která nastala po odchodu Jana Jirovského. Mezi 
členy RVV probíhala živá diskuse. 

 

Lukáš Dolejš informoval o proběhlém jednání CE VV, kde se mimo jiné řešilo EKO, reprezentace a  ODM v JČ 
2024. Na ODM bude přítomna pouze 1 kategorie, a to reprezentace kluků. CE KMM hledá pro dívky alternativní 
turnaj – jakmile nachystá projekt, bude předložen CE VV. Jiří Matyáš – informoval o proběhlé schůzce na OŠMT 
Jihočeského kraje s náměstkem JČK pro sport P. Klímou a zástupci sportů na ODM a následujícím postupu 
v komunikaci s organizátory (příprava propozic apod.) 

Dále hejtman hovořil o setkání PP3. D. Novák se dotazoval přítomných členů RVV na hodnocení akce, všichni, 
kteří se akce účastnili o ní hovořili, jako o velice zdařilé. 

 

Další informace z CEVV: 

Setkání hejtmanů – 3. 6. 2023 

CE VH – 4. 6. 2023 

 

V rámci tohoto bodu došlo k diskusi ohledně termínu regionální VH. Jiří Matyáš, po diskusi, navrhl termín 
regionální valné hromady na 5. 5. 2023 v Telči. 

 

HLASOVÁNÍ 

PRO  5    PROTI    0     ZDRŽEL SE   0 

 

VV schválil termín RVH. 
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9) OSTATNÍ 
- Dohlášení družstev do soutěží 

Petra Dufková v rámci bodu 6 informovala přítomné o dohláškách družstev do soutěžích  

- 5VE1 KC Okříšky 
- 5VE1 ASK Bystřice n. P. Zubři  
- 5VP1 ASK Bystřice n. P. Zubříci 
- 5JP1 SK Meťák Tygři České Budějovice. 

 

HLASOVÁNÍ 

PRO  5    PROTI    0     ZDRŽEL SE   0 

 

VV schválil dohlášení družstev do soutěží. 

 

Další termín jednání bude ve středu 30. 11. 2022 od 16:30, okres Tábor. 

 
Jednání ukončeno v 18:50. 
 
 
Zapsala: Petra Dufková 
Ověřil: Petr Jindra, jmenovaný ověřovatel 


