
 
 

 

Komise regionů a rozvoje oddílů 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOMISE REGIONŮ A ROZVOJE ODDÍLŮ ZE DNE 7.2.2023  

Zahájení 17:00, Pankrác House, Lomnického 1705/5, Praha 4 

Přítomni (KRO):  prezenčně: Karel Myšák 
telekonferenčně: Petr Musil, Vladimír Černín, Jiří Bořecký 

Přítomni (ČF):  prezenčně: Lukáš Laštovička, Tereza Matysová, Jan Koten 
telekonferenčně:  

Hosté:    -  
Omluveni:   Martin Bocian 
Ověřovatel zápisu:  Petr Musil  
Ukončení:   Praha, Pankrác House, 7.2.2023, 18:21 
 
PROGRAM JEDNÁNÍ 

1) Schválení programu jednání KRO  

2) Kontrola plnění úkolů z minulého jednání KRO a VV ČF  

3) Informace z jednání VV ČF  

4) PP č. 3 – Komplexní rozvoj oddílů 

• Aktuální informace 

• Nové nastavení Komplexního programu podpory 
5) Setkání hejtmanů jednotlivých krajů s prezidentem a VV ČF  

• Hodnocení 

6) Kontrola plánu práce – příprava materiálů  

• 02/2023 Přehled komplexní struktury programů podpory ČF, jejich hodnocení a návrh 
dlouhodobého vývoje (mimo Komplexní program)  

7) Vnitřní plán práce  

• 03/2023 Návrh struktury a organizace setkání hejtmanů jednotlivých krajů a všech RVV                  
s prezidentem a VV ČF 

• 03/2023 Hodnocení plnění rozvojového plánu českého florbalu  
8) Připomínkování materiálů  

• Akční kroky plnění cílů z rozvojového plánu týkající se infrastruktury 

• Návrh podmínek činnosti rozhodčích a delegátů 2023/2024 

• Předpis stanovující zásady spolupráce orgánů (vlastní materiál KRO)  
9) Různé 

10) Termín dalšího jednání KRO  

11) Návrh usnesení z jednání KRO a jeho schválení  
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AD 1) Schválení programu jednání KRO 

Usnesení č. 1/02/2023: KRO   
▪ schvaluje program jednání KRO 7.2.2023 

Zodpovídají: členové KRO | Termín: 7.2.2023  

AD 2) Kontrola plnění úkolů z minulého jednání KRO a VV ČF 

Všechny uložené úkoly členům KRO byly v požadovaných termínech splněny. Přeložen úkol, viz usnesení 
č.11/01/2023.  

Usnesení č. 2/02/2023: KRO   

▪ bere na vědomí informaci o splnění všech úkolů z usnesení KRO 01/2023  

Zodpovídají: členové KRO | Termín: 7.2.2023  

AD 3) Informace z jednání VV ČF  

P. Musil informoval členy KRO o průběhu jednání řádného VV ČF 01/2023. Zápis z VV ČF 01/2023 bude 
zaslán členům KRO do 8.2.2023 (v den jednání KRO nebyl zápis k dispozici).  

Usnesení č. 3/02/2023: KRO   
▪ bere na vědomí informace z jednání VV ČF 01/2023 
▪ ukládá P. Musilovi zaslat členům KRO zápis z VV ČF 01/2023 v termínu do 8.2.2023  

Zodpovídají: členové KRO | Termín: 7.2.2023 
Zodpovídají: Petr Musil | Termín: 8.2.2023 

  

AD 4) PP č. 3 – Komplexní rozvoj oddílů  
J. Koten informoval KRO o aktuálním stavu programu – Komplexní rozvoj oddílů. 
P. Musil informoval KRO o procesu představení nového formátu Komplexního programu podpory na: 

o VV ČF 01/2023 
o Pracovním setkání hejtmanů jednotlivých krajů s prezidentem a VV ČF 
o Pracovním jednání KEFAM s prezidenty superligových oddílů 

Usnesení č. 4/02/2023: KRO   
▪ bere na vědomí informace J. Kotena o aktuálním stavu programu Komplexní rozvoj oddílů  
▪ bere na vědomí informace P. Musila o procesu představení nového formátu Komplexního programu 

podpory 

Zodpovídají: členové KRO | Termín: 7.2.2023 

AD 5) Setkání hejtmanů jednotlivých krajů s prezidentem a VV ČF 

P. Musil informoval členy KRO o průběhu setkání hejtmanů s prezidentem a VV ČF. 

Usnesení č. 5/02/2023: KRO   
▪ bere na vědomí aktuální informace P. Musila o průběhu setkání hejtmanů s prezidentem a VV ČF 

Zodpovídají: členové KRO | Termín: 7.2.2023  
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AD 6) Kontrola plánu práce – příprava materiálů 

• 02/2023 Přehled komplexní struktury programů podpory ČF, jejich hodnocení a návrh 
dlouhodobého vývoje (mimo Komplexní program)  

L. Laštovička prezentoval členům KRO strukturu programů podpory ČF a jejich hodnocení (mimo 
Komplexní program). 
Proběhla diskuse nad formátem jednotlivých programů podpory, jejich vazby na Zralostní modely 
regionů. KRO se zabývala také časovou osou vypisovaných programů podpory PP č.1 a PP č.2 ve 
vazbě na upgrade dlouhodobých a ročních plánů rozvoje regionu.   

Usnesení č. 6/02/2023: KRO   
▪ bere na vědomí komplexní strukturu programů podpory ČF, jejich hodnocení a návrh dlouhodobého 

vývoje (mimo Komplexní program)  

Zodpovídají: členové KRO | Termín: 7.2.2023 

AD 7) Vnitřní plán práce 

• 03/2023 Návrh struktury a organizace setkání hejtmanů jednotlivých krajů a všech RVV  s 
prezidentem a VV ČF 

• 03/2023 Hodnocení plnění rozvojového plánu českého florbalu 

Usnesení č. 7/02/2023: KRO   
▪ bere na vědomí vnitřní plán práce na 03/2023  

Zodpovídají: členové KRO | Termín: 7.2.2023 

AD 8) Připomínkování materiálů  

• Akční kroky plnění cílů z rozvojového plánu týkající se infrastruktury – členové KRO nemají 
k materiálu žádné připomínky  

• Návrh podmínek činnosti rozhodčích a delegátů 2023/2024 - členové KRO nemají k materiálu 
žádné připomínky 

• Předpis stanovující zásady spolupráce orgánů (vlastní materiál KRO)  

KRO projednala materiály k připomínkování. Připomínkovací proces byl ze strany KRO na jednání 
ukončen.  

Usnesení č. 8/02/2023: KRO   
▪ ukládá L. Laštovičkovi zapracovat finální připomínky k předloženým materiálům do připomínkovacích 

listin v termínu do 10.2.2023 

Zodpovídají: L. Laštovička | Termín: 10.2.2023  

AD 9) Různé  

Žádné body k projednání. 

AD 10) Termín dalšího jednání KRO  

Termín příštího jednání:   
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• 7.3.2023 – prezenčně/on-line, zahájení v 17:00 

Usnesení č. 9/02/2023: KRO   
▪ bere na vědomí termín jednání KRO 

Zodpovídají: členové KRO | Termín: 7.2.2023  

AD 11) Návrh usnesení z jednání KRO a jeho schválení 

KRO odhlasovala a schválila usnesení v tomto znění. 

 

Přenesené usnesení z předešlých jednání KRO a VV ČF: 

Usnesení č. 11/01/2023: KRO   
▪ ukládá L. Laštovičkovi vykomunikovat termín schůzky s předsedou KRP Martinem Musilem 

Zodpovídají: Lukáš Laštovička| Termín: 10.1.2023  

 

 
 
Zápis vypracovala: Tereza Matysová 
Zápis ověřil: Petr Musil, dne 7.2.2023 
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