
 

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOMISE ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ ZE DNE 01.02.2023  

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

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

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

Hosté:   
Omluveni:    
Ověřovatel zápisu:  Martin Musil  
Ukončení:   Praha, Pankrác House, 01.02. 2023, 19:30 hod 
 
PROGRAM JEDNÁNÍ 

  
1. Jednání VV  

a. Informace 
b. Akční list – Extraliga žen 
c. Materiály v připomínkování 

• Akční list – Nábory a Rovné příležitosti 
2. Kodex RP, sociorating 
3. Analýza a plán RP 
4. Zpráva o stavu žen dle jednotlivých oblastí pro VV 
5. Termíny dalších jednání 
6. Diskuze  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AD 1) Jednání VV 

Lukáš Laštovička informoval členy KRP o průběhu jednání řádného VV ČF 01/2023, 

konkrétněji o aktuálních změnách v NSA, zimní ODM 2023 a také o jednání o nových 

stanovách ČOV. Komise rovných příležitostí předložila na lednovém jednání VV Akční list 

Extraliga žen, který byl schválen a zveřejněn na webu ČF. 

Komise rovných příležitostí také předložila aktualizované materiály Akční list Nábory a Akční 

list Rovné příležitosti po připomínkovacím procesu.  

• Materiály v připomínkování 

KRP projednala materiály k připomínkování a k materiálu Předpis stanovující zásady 

spolupráce orgánů vznesla podnět k definování, zvolení styčné osoby, garanta z RVV pro 

oblast ženského florbalu / rovných příležitostí. V případě ustanovení příslušné komise by to byl 

její předseda. V momentě, kdy by v regionu nebyla ustanovena příslušná komise, zvolí RVV 

jednoho ze svých členů, který by byl “parťákem” v komunikaci a řešení příslušné problematiky 

této oblasti.  

• Akční list Nábory 

V rámci tohoto bodu se KRP zabývala obdrženou připomínkou k tomuto materiálu. Součástí 

diskuze bylo definování konkrétních kroků ve vazbě na Akční list Nábory. Členové KRP se 

zabývali časovou osou náborů a zadáním zdrojů, na základě kterých by vznikl podklad směrem 

k náborům, který by se zabýval doporučeními k náborům, sdílením best practises a 

v neposlední řadě specifikací náborů dívek a chlapců a následnou péčí o nabrané hráče a 

hráčky. 

Usnesení č. 1/02/2023: KRP 

▪ Ukládá L. Laštovičkovi předložení Akčních listů – Rovné příležitostí a Nábory. 

▪ Ukládá L. Laštovičkovi připravení návrh podkladu k náborům 

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

Zodpovídá: Lukáš Laštovička | Termín: 17.02.2023 

Zodpovídá: Václav Frajt | Termín: 13.02.2023 

AD 2) Kodex RP, sociorating 

Martin Musil představil možné varianty a cesty k vytvoření materiálu pro oddíly, ale také možné 

části pro ČF. 



 

 

Proběhla diskuze, nad formou připravovaných materiálů, jejichž vznik musí být v souladu 

s ostatními materiály ČF. Otázka pro KRP je, zda se zaměřit na tvorbu Etického kodexu, 

Kodexu rovných příležitostí jako samostatného materiálu či vytvořit pouze část celkového 

etického kodexu ČF zaměřenou na problematiku rovných příležitostí. Leona Lahoda hovořila 

o zpracování strategie pro ČF, která je vypracovaná, ale neschválená. Strategie je vytvořená 

na principu zavedení do praxe a jejím udržování.  

Komise rovných příležitostí využije dostupné materiály, vzory a rétoriky k udržení směru tvorby 

kodexu rovných příležitostí. 

Usnesení č. 2/02/2023: KRP 

▪ Ukládá L. Laštovičkovi zpracování návrhu Kodexu rovných příležitostí čili souboru 

pravidel, zásad a principů směrem k oddílům. 

Zodpovídá: Lukáš Laštovička | Termín: 17.02.2023 

AD 3) Analýza a plán RP 

Proběhla diskuse také k analýze a plánu RP. Prvotní analýza by dle komise měla vzniknout 

na úrovni svazu a měla by se týkat pouze rovných příležitostí. K tomuto bodu využije KRP 

návštěvu generálního sekretáře Tomáše Franka na příštím zasedání. 

AD 4) Zpráva o stavu žen dle jednotlivých oblastí pro VV 

Komise rovných příležitostí projednala aktualizovaný materiál pro VV. Materiál bude 

finalizován a předložen na řádném jednání VV 02/2023. 

Usnesení č. 4/02/2023: KRP 

▪ Ukládá L. Laštovičkovi předložení materiálu Zpráva o stavu žen dle jednotlivých 

oblastí pro VV předložení na VV ČF 02/2023 

Zodpovídá: Lukáš Laštovička | Termín: 17.02.2023 

AD 5) Diskuze a termín dalšího jednání KRP 

Termín příštího jednání: 

• 28. 02. 2023 - prezenčně, zahájení v 16:30 hod 

Usnesení č. 5/02/2023: KRP 

▪ Bere na vědomí termín jednání KRP 


