
 

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOMISE ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ ZE DNE 28.02.2023  

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

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

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

Hosté:  Tomáš Frank 
Omluveni:   Štěpán Weber 
Ověřovatel zápisu:  Martin Musil  
Ukončení:   Praha, Pankrác House, 28.02. 2023, 19:30 hod 
 
PROGRAM JEDNÁNÍ 

  

1. Analýza a plán RP 
2. Kodex RP, sociorating 
3. Extraliga 
4. Jednání VV  

a. Informace 
b. Materiály v připomínkování 
c. Akční list Nábory a Rovné příležitosti (schválení na VV ČF 02/2023) 

5. Jednotlivé kroky k náborům 
6. Diskuze  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AD 1) Analýza a plán RP 

Martin Musil představil hosta jednání komise generálního sekretáře ČF Tomáše Franka všem 

členům a následně otevřel otázku v rámci provedení analýzy a tvorby plánu RP pro Český 

florbal. Tyto dokumenty budou v budoucnosti zřejmě nutnou podmínkou pro možnost čerpání 

určitých typů dotací případně obecným standardem. Tomáš Frank komentoval aktuální stav 

analýzy a plánu RP, kdy zatím analýza v řešení není, každopádně plánuje její realizaci. 

Materiál by mohl být spojen napříč oblastmi ČF ve větší celek.  Zpracování analýzy bude dle 

Tomáše Franka muset být zpracováno externě, neboť ČF nemá v této odbornosti adekvátní 

kapacity. 

AD 2) Kodex RP, sociorating 

Martin Musil představil první výkop kodexu RP, který byl vypracován v rámci sekretariátu. 

Proběhla rozsáhlá diskuse, zda vytvořit samostatně kodex RP, nebo bude kodex součástí 

strategie udržitelnosti ČF. 

Leona Lahoda požádala o získání všech kodexů, které jsou vypracované pro možné srovnání 

a doplnění obsahu. Tomáš Frank informoval o dostupnosti jednotlivých materiálů, návodů, 

procesů, etických kodexů. Je potřeba aktualizovat stav a následně provést diskusi nad další 

tvorbou. KRP také vzneslo dotaz na získání možného návodu, nebo stanovené struktury, jak 

psát kodexy v rámci ČF. Tomáš Frank konstatoval, že struktura kodexu v rámci ČF existuje, 

ale není ukotvena. 

Kodex RP má být nástrojem ČF do oddílů. Musí však být v hodnotové shodě s ČF. Cílem 

kodexu je, aby každý oddíl akceptoval problematiku žen ve florbale a posílení žen v oddílech. 

Proběhlo také první připomínkování materiálu v rámci komise, drobné úpravy a diskuse nad 

hlavními body v kodexu a následné rozpracování. 

AD 3) Extraliga 

Martin Musil připomněl základní linku rozvoje ženského florbalu spočívající v posílení členské 

základny dívek a posílení rolí žen ve florbalovém prostředí. Jedním ze stěžejních pilířů tohoto 

procesu je soutěž Extraliga, která je spolu s reprezentací nástrojem pro propagaci ženského 

florbalu na vrcholové úrovni. 

Komise projednávala připomínkovací materiál reglement pro Extraligu. Do připomínkovacího 

procesu bude vznášet dvě připomínky. Jedná se o možnost lepení a propagace loga Extraligy 

na středový kruh. Druhá připomínka ohledně zařazení možného materiálu, sestřihu kola žen 

do pondělního vysílání. 

KRP bere na vědomí důležitost kvalitně zpracovaného materiálu a chce vyslechnout 

požadavky od ČT. Tamara Hasová poukazovala také na jiné možnosti sestřihů, na jiných 



 

 

platformách (Instagram, tiktok, facebook), kde zdůraznila možnost zachování sestřihu a jeho 

zpětné puštění. 

Proběhla také diskuse nad tématem zpoplatnění videopřenosů uvažovaném pro nejbližší 

sezónu. Členové KRP krátce diskutovali název soutěže Extraliga vs. Extraliga žen. 

AD 4) Jednání VV 

Lukáš Laštovička informoval členy KRP o průběhu jednání řádného VV ČF 02/2023. 

• Materiály v připomínkování 

KRP projednala materiály k připomínkování a k materiálu Návrh na úpravu reglementu 

Extraligy na sezonu 23-24, bude vznášet dvě připomínky. Viz bod AD 3) v zápise. 

Lukáš Laštovička představil materiál Program podpory č.1. Proběhla diskuze nad materiálem 

k programu podpory č.1, směřovaného na podporu regionálních složek.   Je potřeba vymyslet 

prvky motivace regionů, které zajistí realizaci většiny projektů v plném rozsahu. případech, kdy 

byla poskytnuta nižší než požadovaná částka podpory.. 

Barbora Čížková komentovala možnost motivace vyplacením částky na určité části. Následně 

upozornila také na riziko vytížení regionálních složek. 

• Akční list Nábory a Rovné příležitosti 

Komise rovných příležitostí předložila na únorovém jednání VV Akční listy Nábory a Rovné 

příležitosti, které byly schváleny a zveřejněny na webu ČF. 

Usnesení č. 4/03/2023: KRP 

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

Zodpovídá: Václav Frajt | Termín: 13.03.2023 

AD 5) Jednotlivé kroky k Náborům 

KRP představila první výkop materiálu, konkrétních kroků realizace během náborů k akčnímu 

listu Nábory. Proběhlo první připomínkování materiálu v rámci komise. Komise diskutovala, 

zda připomínkování v rámci komise RP je dostatečně komplexní a nebylo by proto vhodné na 

procesu tvorby materiálu více spolupracovat s KVM. Barbora Čížková popisovala nutnost 

strategického plánování a nutnost samostatné práce oddílu.  Finální podobu materiálu je 

potřeba vytvářet společně s oddíly, které mají zkušenosti primárně s ženskou složkou a lze 

tedy předpokládat hodně konkrétních vstupů. Ideální distribuce materiálu jsměrem k oddílům 

do konce dubna. 

 



 

 

AD 6) Diskuze a termín dalšího jednání KRP 

Termín příštího jednání: 

• 28. 03. 2023 - prezenčně, zahájení v 16:30 hod 

• Lukáš Laštovička informoval o termínové kolizi s tím, že bude případně domluven 

alternativní termín. 

Usnesení č. 6/03/2023: KRP 

▪ Bere na vědomí navržený termín jednání KRP a informace o termínové kolizi Lukáše 

Laštovičky. 


