
 
 

 

Komise regionů a rozvoje oddílů 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOMISE REGIONŮ A ROZVOJE ODDÍLŮ ZE DNE 1.11.2022  

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

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

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

Hosté:    -  
Omluveni:   Jan Jirovský 
Ověřovatel zápisu:  Petr Musil  
Ukončení:   Praha, Pankrác House, 1.11.2022, 17:15 
 
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 

• Hodnocení společného setkání oddílů PP3 
5) Návrh termínové listiny akcí KRO a významných akcí jednotlivých regionů na následující rok 

• Schválení per rollam 

6) Kontrola plánu práce - příprava materiálů  

• 11/2022 Zpráva o průběhu plnění rozvojového plánu českého florbalu 

7) Vnitřní plán práce  

• V 12/2022 nepředkládáme žádný materiál na VV ČF 

8) Připomínkování materiálů  

• Návrh termínové listiny ligových a pohárových soutěží 2023-2024 

• Ekonomická směrnice na rok 2023 

• Počet účastníků ligových soutěží CE 2024-2025 

• PP č.5 – Vzdělávání trenérů v roce 2023  

9) Různé 

• PP č.2 – Podpora rozvíjejících se oddílů 22/23 (počet přihlášených oddílů) 

10) Termín dalšího jednání KRO 

11) Návrh usnesení z jednání KRO a jeho schválení 

 

 

 



 
 

 

Komise regionů a rozvoje oddílů 

AD 1) Schválení programu jednání KRO 

Usnesení č. 1/11/2022: KRO   
▪ schvaluje program jednání KRO 1.11.2022 

Zodpovídají: členové KRO | Termín: 1.11.2022  

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

Všechny uložené úkoly členům KRO byly v požadovaných termínech splněny.  
Byly prezentovány úkoly z jednání VV ČF 10/2022. 

Usnesení č. 2/11/2022: KRO   
▪ bere na vědomí informaci o splnění všech úkolů z usnesení KRO 10/2022 a VV ČF 10/2022 

Zodpovídají: členové KRO | Termín: 1.11.2022  

AD 3) Informace z jednání VV ČF  

P. Musil informoval členy KRO o průběhu jednání řádného VV ČF 10/2022. 

Usnesení č. 3/11/2022: KRO   
▪ bere na vědomí informace z jednání VV ČF 10/2022 

Zodpovídají: členové KRO | Termín: 1.11.2022  

AD 4) PP č. 3 – Komplexní rozvoj oddílů  

J. Koten informoval KRO o aktuálním stavu programu – Komplexní rozvoj oddílů. Současně prezentoval 
vyhodnocení společného setkání oddílů PP3. 
J. Koten informoval o neplnění podmínek Komplexního rozvoje oddílů oddílem FBC Strakonice a 
odhlášení oddílu Floorball Club FALCON a personálních změnách v oddílech. 
KRO diskutovala informace o Komplexním rozvoji oddílů. 

Usnesení č. 4/11/2022: KRO   
▪ bere na vědomí informace J. Kotena o aktuálním stavu programu Komplexní rozvoj oddílů a 

vyhodnocení společného setkání 
▪ ukládá P. Musilovi informovat VV ČF na jeho jednání v 11/2022 o změnách v PP3 

Zodpovídají: členové KRO | Termín: 1.11.2022  
Zodpovídají: Petr Musil | Termín: 22.11.2022 

AD 5) Návrh termínové listiny akcí KRO a významných akcí jednotlivých regionů na následující rok 

KRO bere na vědomí per rollam předložení návrhu termínové listiny akcí KRO a významných akcí 
jednotlivých regionů na následující rok, který byl předložen VV ČF na jednání v 10/2022. 

Usnesení č. 5/11/2022: KRO   
▪ schvaluje per rollam předložení návrhu termínové listiny akcí KRO a významných akcí jednotlivých 

regionů na následující rok na jednání v 10/2022 

Zodpovídají: členové KRO | Termín: 1.11.2022  
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AD 6) Kontrola plánu práce - příprava materiálů 

• 11/2022 Zpráva o průběhu plnění rozvojového plánu českého florbalu 

Zpráva bude předložena do 11.11.2022 a zaslána členům KRO.  

Usnesení č. 6/11/2022: KRO   
▪ projedná zprávu o průběhu plnění rozvojového plánu českého florbalu formou per rollam v termínu 

do 15.11.2022 

Zodpovídají: členové KRO | Termín: 15.11.2022  

AD 7) Vnitřní plán práce  

• Není předkládám žádný materiál 

AD 8) Připomínkování materiálů  

• Návrh termínové listiny ligových a pohárových soutěží 2023-2024 

• Ekonomická směrnice na rok 2023 

• Počet účastníků ligových soutěží CE 2024-2025 

• PP č.5 – Vzdělávání trenérů v roce 2023  

KRO projednala materiály k připomínkování. 
Finální připomínkování proběhne v termínu do 6.11.2022 

Usnesení č. 7/11/2022: KRO   
▪ ukládá členům KRO zaslat finální připomínky k předloženým materiálům v termínu do 6.11.2022 

Zodpovídají: členové KRO | Termín: 6.11.2022  

▪ ukládá L. Laštovičkovi zapracovat finální připomínky k předloženým materiálům do připomínkovacích 
listin v termínu do 8.11.2022 

Zodpovídají: L. Laštovička | Termín: 8.11.2022  

AD 9) Různé  

• PP č.2 – Podpora rozvíjejících se oddílů 22/23 (počet přihlášených oddílů) 
L. Laštovička seznámil členy KRO s počty přihlášených družstev do programu PP č.2 – Podpora 
rozvíjejících se oddílů 22/23. 

Usnesení č. 8/11/2022: KRO   
▪ bere na vědomí informaci o počtu přihlášených družstev do programu PP č.2 – Podpora rozvíjejících 

se oddílů 22/23 

Zodpovídají: členové KRO | Termín: 1.11.2022  
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AD 10) Termín dalšího jednání KRO  

Termín příštího jednání:   
• 8. 12. 2022 - prezenčně, zahájení v 16:00  

Usnesení č. 8/10/2022: KRO   
▪ bere na vědomí termín jednání KRO 

Zodpovídají: členové KRO | Termín: 1.11.2022  

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: 

žádné 

 
 
Zápis vypracovala: Tereza Matysová 
Zápis ověřil: Petr Musil, dne 1.11.2022 
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