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Náplň činnosti regionálního VV a příkladový harmonogram jeho 
fungování 
 
Náplní činnosti regionálního VV je dlouhodobý kvantitativní a kvalitativní rozvoj příslušné 
regionální složky. Za účelem plnění tohoto poslání sestavuje každý RVV svůj Roční plán 
rozvoje regionu, do kterého zahrne veškeré plánované rozvojové programy, projekty či 
pořádané akce. Z hlediska dlouhodobého výhledu regionu byly zavedeny Dlouhodobé 
(čtyřleté) plány rozvoje regionu. Veškeré nastavené cíle a vize regionu by měly reflektovat a 
být v souladu s Rozvojovým plánem ČF. Pro podporu činnosti regionálních VV a plnění jeho 
cílů je zřízeno, s ohledem na velikost a stupeň rozvoje regionální složky, profesionální 
pracoviště s konkrétně vymezeným obsahem náplně práce jednotlivých pracovníků, které je 
konkrétně specifikováno v Příkladové náplni práce regionálních pracovníků. 

Rámcová náplň činnosti RVV: 

• Tvorba, kontrola a plnění projektů v rámci Dlouhodobého a Ročního plánu rozvoje 
regionu 

• Kvalitativní a kvantitativní růst daných oblastí 

• Dotační tituly (zejména krajské úřady, ČUS, Český florbal, případně města apod.) 

• Realizace a propagace významných akcí v regionu 

• Připomínkování materiálů z celostátních komisí a VV ČF 

• Tvorba rozpočtu a průběžná kontrola jeho plnění 

• Kontrola plnění úkolů z jednání RVV, plánů práce jednotlivých komisí a poskytovaného 
servisu ze strany regionálních pracovníků – viz dále Příkladová náplň práce 
regionálních pracovníků. 

 
Regionální výkonný výbor (RVV) na svém prvním jednání po volební regionální valné hromadě 
(RVH) dále ustavuje, na základě svých cílů a priorit, jednotlivé odborné komise: 
 

• Komise regionálního rozvoje – obecně by ji měl vést jeden z hejtmanů 

• Ligová komise 

• Komise mládeže a metodiky 

• Komise rozhodčích a delegátů 

• Ekonomická komise – doporučení v rámci jednání RVV, komise nemusí být formálně 
zřízena 

• Disciplinární komise – předseda nemusí být členem RVV 

• další 1–2 komise dle uvážení regionu (Komise medializace a marketingu, Komise 
rovných příležitostí/ženského florbalu, …) 

 
Každá z těchto vytvořených odborných komisí má, na základě stanovených cílů a priorit pro 
danou oblast, opět vydefinovanou konkrétní náplň své činnosti.  
 
Pokud nebude v regionu ustanovena Komise rovných příležitostí / ženského florbalu, zvolí 
RVV jednoho ze svých členů, který bude “parťákem” v komunikaci a řešení příslušné 
problematiky této oblasti s Komisí rovných příležitostí na celostátní úrovni. 

Cíle a rámcová náplň činností komisí reg. VV: 

• funkční vícečlenné komise zaměřené primárně na rozvoj dané oblasti (kvalitativní i 
kvantitativní), nikoliv na řízení a samotný servis 

  Příklad oblast rozhodčích: 
- KRD se zaměřuje na kvalitu školení a seminářů, náborové a speciální akce 

pro rozhodčí a delegáty, rozvojové projekty, růst kvantitativní a kvalitativní 
činnosti delegátů, apod. 
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- nominace rozhodčích KRD pouze schvaluje; tvorba na základě nastavených 
pravidel a omluvy řeší přímo regionální pracovník 

• pravidelná jednání komise v rámci regionu (možno i formou telekonferencí apod.) 

• tvorba plánu práce komise na dané období (obecně sezóna, případně rozděleno na 
poloviny) 

• na jednání RVV komise přinášejí materiály dle plánu práce s jasně formulovanými 
závěry či variantami řešení 

• komunikace s celostátní komisí stejného nebo obdobného vymezení 

• podíl na tvorbě a připomínkování materiálů z celostátních komisí a VV ČF 

• pravidelná setkání předsedů všech regionálních komisí s předsedou příslušné 
celostátní komise 

• sekretariátní podpora ze strany určeného regionálního pracovníka a pracovníků na 
celostátní úrovni 

 

Příkladový harmonogram fungování RVV 

Příkladový harmonogram fungování RVV je koncipován tak, aby kopíroval kompletní 
průběh sezóny. Jsou z něho patrné vazby na celostátní komise a orgány, které je nutné 
bezpodmínečně dodržet s ohledem na návaznosti do jednotlivých oblastí. 

 
Základním předpokladem fungování je pravidelné jednání regionálního VV, které by se dle 

předem připraveného programu jednání mělo konat vždy jednou měsíčně v průběhu 
soutěžního ročníku (září–červen) a obsahově musí se vždy minimálně skládat z Pravidelně 
se opakujících bodů jednání RVV (viz dále) a bodů z Příkladového harmonogramu pro 
příslušný kalendářní měsíc. V příkladovém harmonogramu je termínově nastaveno konečné 
schválení příslušných materiálů, jejich příprava sekretariátem či jednotlivými komisemi musí 
samozřejmě začít dříve. 

Pravidelně se opakující body na jednání regionálního VV: 

A) pravidelně se opakující body na jednání 
a. plán rozvoje regionu 

- realizace jednotlivých bodů plánu rozvoje regionu a jejich průběžné 
vyhodnocení 

- dotační tituly (kraje, ČUS, ČF, …) – kontrola termínů vypsání, příprava a 
schválení projektů, realizace 

- reprezentační, významné akce a mládežnické akce (výběr místa, příprava, 
realizace, vyhodnocení) 

b. zprávy z jednání celostátního VV ČF a připomínkování materiálů 
c. zprávy z jednání manažerů regionů, případně dalších důležitých jednání 
d. informace a zprávy z regionu 

- kontrola čerpání rozpočtu k datu konání RVV 
- průběh soutěží, kontumace a odstoupení ze soutěží, 
- zprávy jednotlivých komisí, aktuálnost a výše udělených pokut za jednotlivé 

komise 
 
B) jiná významná aktuální témata 

Příkladový harmonogram činnosti regionálního VV (pro příslušný kalendářní měsíc): 

duben–červen: 

• organizace regionální VH 

• po volební VH 
- volba předsedů jednotlivých komisí, ustavení komisí 
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- schválení jednacího řádu regionálního VV  
- příprava harmonogramu činnosti regionálního VV 

• vyhodnocení uplynulého soutěžního ročníku 

• stanovení priorit rozvoje pro následující sezónu  

• vybrání rozhodčích a delegátů na celostátní školení  

• výběr a nominace školitelů rozhodčích 

• příprava Ročního plánu rozvoje regionu na následující sezónu 
- vyhodnocení priorit rozvoje v 2. polovině sezóny a celkově za sezónu 
- stanovení priorit při řízení a rozvoji regionu a jednotlivých oblastí pro 

následující soutěžní ročník 
- příprava projektů programu podpory za region  

červen: 

• Setkání hejtmanů jednotlivých krajů a všech RVV s prezidentem a VV ČF 

• po volební VH schválení členů jednotlivých komisí, jednací řád 

• schválení harmonogramu činnosti regionálního VV 

• konec června – vyhodnocení Ročního plánu rozvoje regionu 

• finální schválení Ročního plánu rozvoje regionu na následující sezónu na úrovni 
regionu (případně upgrade Dlouhodobého plánu rozvoje regionu) 

• finalizace projektů v rámci PP č.1 – Vznik nových oddílů a PP č.2 – Podpora 
rozvíjejících se oddílů na úrovni regionu 

• příprava nové sezóny  
- kontrola stavu přihlášek, doplňování soutěží (zásady pro doplňování: 

sekretariát a LK) 
- příprava losovacího aktivu, termínové listiny a rozpisu soutěží (informace na 

oddíly) 
- realizace losovacího aktivu vždy pod patronací (a s účastí) předsedy LK ve 

2. polovině června  
- stanovení a oznámení termínů základních školení sekretářů, rozhodčích a 

delegátů (info na LA) 
červenec: 

• termíny jednání RVV ve 2. pololetí 

• nastavení systému nominací rozhodčích a delegátů pro pracovníka sekretariátu 
zajišťující tuto činnost 

- nutná nominace již na konci srpna na utkání poháru 
srpen:    

• příprava jednotlivých školení sekretářů, rozhodčích a delegátů 

• stanovení termínů, míst a témat seminářů rozhodčích a delegátů (informace na 
základních školeních) 

• nastavení systému řízení ligových soutěží mezi ligovou komisí a pracovníkem 
zajišťujícím tuto činnost v sekretariátu 

• informace ze strany KRO ohledně schválení projektů k PP č.1 – Vznik nových oddílů a 
PP č.2 – Podpora rozvíjejících se oddílů 

• schůzka k hodnocení Ročního plánu rozvoje regionu v uplynulé sezóně a představení 
Ročního plánu rozvoje regionu na následující sezonu za účasti KRO ČF 

září: 

• realizace školení sekretářů, rozhodčích a delegátů 

• finální schválení Ročního (příp. Dlouhodobého) plánu rozvoje regionu na jednání KRO 
a VV ČF 

říjen: 

• příprava rozpočtu na následující rok (požadavky komisí, sekretariátu, projekty, …) 

• vyhodnocení školení sekretářů, rozhodčích a delegátů 

• vytipování rozhodčích a delegátů na celostátní úroveň s výhledem na příští sezónu 
listopad: 
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• příprava náplně schůzek s jednotlivými oddíly v průběhu soutěžního ročníku 
prosinec: 

• schválení rozpočtu na následující rok 

• průběžné vyhodnocení priorit při řízení a rozvoji regionu a jednotlivých oblastí v 1. 
polovině sezóny 

• termíny jednání RVV v 1. pololetí 
leden: 

• Setkání hejtmanů jednotlivých krajů s prezidentem a VV ČF 
únor: 

• kontrola hospodaření za minulý rok a schválení čerpání rozpočtu 

• stanovení termínu a místa regionální VH 
březen: 

• schválení úprav rozpočtu 

• příprava podoby a systémů soutěží na následující soutěžní ročník a jejich odeslání 
oddílům k připomínkám 

• příprava na vyhodnocení probíhající sezóny – předávání ocenění 
duben: 

• schválení podoby a systémů soutěží na následující soutěžní ročník 

• příprava regionální VH 
 
 
 
 
 
 
 


