
 

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOMISE ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ ZE DNE 05.01.2023  

Zahájení 16:30, Pankrác House, Lomnického 1705/5, Praha 4 

Přítomni (KRP):  prezenčně: Martin Musil, Leona Lahoda, Štěpán Weber, Barbora 
Čížková 
telekonferenčně: Tamara Hašová 

Přítomni (ČF): prezenčně: Lukáš Laštovička, Václav Frajt  
telekonferenčně:  

Hosté:  prezenčně: 
telekonferenčně:  

Omluveni:    
Ověřovatel zápisu:  Martin Musil  
Ukončení:   Praha, Pankrác House, 05.01. 2023, 20:00 
 
PROGRAM JEDNÁNÍ 

 

1. Jednání VV  

• Informace 

• Materiály v připomínkování 
2. Kodex RP 
3. Analýza a plán RP 
4. PP č.1 - Vznik nových ženských družstev 

• Definování nastavení (cesta, kudy se vydat) 
5. Akční list - Ženy v ČF 
6. Informace o článku  
7. Diskuze  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AD 1) Jednání VV 

Lukáš Laštovička informoval členy KRP o průběhu jednání řádného VV ČF 12/2022, 

konkrétněji o tématu nové organizační struktury NSA, blížících se reprezentačních akcích, 

schváleném rozpočtu na rok 2023. Na VV ČF 12/2022 Komise rovných příležitostí předložila 

akční listy Nábory a Rovné příležitosti. Materiály jsou ve fázi připomínkování. 

• Materiály v připomínkování 

KRP projednala materiály k připomínkování a k materiálu Návrh systému celostátních 

ligových a pohárových soutěží vznesla dotaz k Superpoháru. U materiálu Licenční řízení – 

Podmínky pro zisk oddílové licence proběhla diskuze ohledně uplatnění licenčního řízení 

jako celku a jeho formální stanovisko u žen.  

Usnesení č. 1/01/2023: KRP 

▪ Ukládá V. Frajtovi zanést závěry k materiálům v připomínkovacím procesu. 

Zodpovídají: Václav Frajt | Termín: 16.01.2023 

AD 2) Kodex RP 

Martin Musil informoval o možné tvorbě kodexu rovných příležitostí. Následně proběhla 

diskuze všech členů KRP nad možným obsahem, stylizací a vzniku obecného manuálu 

(kodexu) pro oddíly. Jako druhá varianta přichází vznik kodexu ČF – konkrétní výstup. 

Martin Musil také informoval o předběžném přijetí pozvání hosta Tomáše Franka na následující 

pravidelné jednání KRP. 

Usnesení č. 2/01/2023: KRP 

▪ Ukládá L. Laštovičkovi a M. Musilovi kontaktovat T. Franka ohledně účasti 

na jednání KRP v rámci tématu kodex RP, plán a analýza RP. 

Zodpovídají: Lukáš Laštovička, Martin Musil | Termín: 01.02.2023 

AD 3) Analýza a plán RP  

KRP diskutovala o možném semináři k tvorbě plánu a analýze RP pro oddíly. 

AD 4) PP č.1 - Vznik nových ženských družstev 

Lukáš Laštovička představil kompletní historii programu PP1 s konkrétními výstupy dat. KRP 

v budoucnu bude program diskutovat s KRO. Proběhla rozsáhlá diskuze nad možným 

nastavením programu v budoucnosti a jeho kontroly ve smyslu předkládání projektů oddílů, 



 

 

kritéria pro výběr (náborový program, garant, proaktivita). Komunikace směřovala také 

k porovnání regionálního principu, nebo přesně určeného počtu odměněných oddílů. KRP 

vidí v programu PP1 potenciál s cílem o zachování alokace a zvýšení počtu hráček. 

AD 5) Akční list ženy v ČF 

Proběhlo finalizování akčního listu ženy v ČF ze strany komise. Určený termín pro 

předkládání akčního listu na VV je stanoven na březnové jednání. 

Usnesení č. 5/01/2023: KRP 

▪ Ukládá L. Laštovičkovi dopracování akčního listu – Ženy v ČF a předložení na VV ČF 

03/2022 

Zodpovídají: Lukáš Laštovička | Termín: 05.03.2023 

AD 6) Informace o článku 

Martin Musil a Lukáš Laštovička oznámili aktuální stav v přípravě článku ke KRP. KRP je 

v kontaktu s marketingovým oddělením ČF v přípravě článku, který termínově směřuje 

k 25.1. 2023. 

AD 7) Diskuze a termín dalšího jednání KRP 

Termín příštího jednání: 

• 01. 02. 2023 - prezenčně, zahájení v 16:30 hod 

Usnesení č. 7/01/2023: KRP 

▪ Bere na vědomí termín jednání KRP 


