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Zápis z jednání 12. Valné hromady Regionálního svazu hokejbalu  

pro Plzeňský a Karlovarský kraj, konané dne 6.6.2022 
 

Přítomni: HBC Plzeň-Litice, TJ Tatran Třemošná, HBC Plzeň, SK Horní Bříza, SK Inter 

Blovice, HBC Rolling Balwans Plzeň, HBC Taurus Plzeň, HC Buldoci Stříbro 

Omluveni: - 

Neomluveni:  TJ Snack Dobřany, HCB Fireball 99 Plzeň, CSKA Karlovy Vary,  

HBC Vrány Černíkovice 

 

Program VH RSHb Západ: 

1. Schválení programu jednání VH, jednacího řádu 

2. Volba pracovního předsednictva, volební a mandátové komise 

3. Zpráva předsedy RSHb Západ 

4. Zpráva o činnosti odborných komisí (LK, KM, DK, KR) 

5. Zpráva o hospodaření za rok 2021 

6. Diskuse k předloženým zprávám 

7. Projednání a schválení návrhu rozpočtu na rok 2022 

8. Zpráva mandátové komise 

9. Volba předsednictva a kontrolní komise RSHb Západ na období 2022 - 2026 

10. Zpráva volební komise 

11. Volba delegátů na VH ČMSHb 

12. Návrh a přijetí usnesení VH RSHb Západ 

 

 

Ad 1)   Schválení programu jednání VH, jednacího řádu 

Schválení programu VH - hlasování: 8 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel 

Schválení Jednacího řádu – hlasování: 8 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel 

 

Ad 2)  Volba pracovního předsednictva, volební a mandátové komise 

Pracovní předsednictvo: Navrženi a schváleni – Vojtěch Touš, Pavel Moláček, Patrik Kříž,  

- hlasování: 8 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel 

Volební komise: Navrženi a schváleni – Daniel Špilar, Václav Záhrubský, Václav Šůcha 

- hlasování: 7 pro, nikdo proti, 1 se zdržel 

Mandátová komise: Navrženi a schváleni – Daniel Král, Jakub Juroško, Lukáš Volf 

- hlasování: 7 pro, nikdo proti, 1 se zdržel 

 

Ad 3)  Zpráva předsedy RSHb Západ 

Předseda RSHb Západ Vojtěch Touš předložil zprávu o činnosti za rok 2021, která je přílohou 

zápisu z VH. 

 

Ad 4) Zprávy o činnosti odborných komisí (LK, KM, DK, KR) 

Předsedové komisí zprávy předložili, resp. dodali, a jsou přílohou zápisu z VH. 

 

Ad 5) Zpráva o hospodaření za rok 2021 

Souhrnnou zprávu o hospodaření za rok 2021 dodal hospodář RSHb Západ Pavel Moláček.  
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Zapsáno ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L 51637. 

Ad 6) Diskuse k předloženým zprávám 

K soutěžím mládeže D. Král navrhnul svolat předsezonní schůzku zástupců klubů, kde by se 

mimo jiné řešila i termínová listina.  

Diskuse týkající se turnajů (mini)přípravek přinesla úvahu uspořádat jeden turnaj v každé 

kategorii v modelu, kterým nebude vůbec zohledněna klubová příslušnost, a děti si tak mohou 

zahrát v jednom týmu i se soupeři. Výsledkem diskuse byla rovněž preference pořádání turnajů 

obou kategorií v jednom víkendu. 

Účastníci valné hromady vyjádřili přání zástupců mužské soutěže o to, aby sezona začínala již 

v první polovině září a trvala déle než do poloviny dubna, jako tomu bylo v sezoně uplynulé. 

Návrh M. Tomana týkající se bezhotovostních plateb rozhodčím v soutěži mužů 

prostřednictvím regionálního svazu byl prodiskutován a byl všeobecně přijat.  

Diskutována byla účast regionálního výběru na turnaji U 13 v budoucnu a výsledkem je vize o 

uspořádání čtyř dovednostních kempů během sezony pro hráče této kategorie.  

 

Ad 7 Projednání a schválení návrhu rozpočtu na rok 2022 

Hlasování: 8 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel 

 

Ad 8) Zpráva mandátové komise 

Pan Daniel Král konstatoval, že z pozvaných dvanácti zástupců je přítomno osm (66,66%), 

Valná hromada RSHb Západ je usnášeníschopná.  

 

Ad 9) Volba předsednictva a kontrolní komise RSHb Západ na období 2022-2026 

V. Touš vyzval zúčastněné, aby předložili kandidáty do předsednictva. P. Moláček uvedl, že za 

odstupujícího člena Josefa Kadaněho kandiduje do předsednictva on. Žádný další kandidát se 

nepřihlásil, a tak V. Touš navrhnul volbu předsednictva  na období 2022-2026 ve složení: 

Vojtěch Touš, Patrik Kříž, Lukáš Soukup, Jakub Juroško, Pavel Moláček 

- hlasování: 8 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel 

 

V. Touš vyzval zúčastněné, aby předložili kandidáty do kontrolní komise. Zároveň sdělil, že na 

další období již nebude kandidovat Michal Remeš. Dále prezentoval udělené souhlasy 

s kandidaturou na další období od dosavadních členů kontrolní komise Zdeňka Procházky a 

Viléma Jonáka. Třetím kandidátem se stal Marek Toman. V tomto znění V. Touš navrhnul 

volbu kontrolní komise na období 2022-2026: 

- hlasování: 7 pro, nikdo proti, jeden se zdržel 

 

Ad 10)  Zpráva volební komise 

D. Špilar konstatoval, že obě volby proběhly v souladu s volebním řádem. 

 

Ad 11)  Volba delegátů republikové VH 

Vojtěch Touš přetlumočil informaci od vedení ČMSHb, že se svazová valná hromada uskuteční 

v první polovině září, a předložil návrh Výkonného výboru RSHb Západ na pět delegátů ve 

složení:  

Jakub Juroško, Daniel Král, Lukáš Soukup, Vojtěch Touš a Josef Kadaně, přičemž od posledně 

jmenovaného, obdržel s touto nominací souhlas. Náhradníkem k pětici delegátů je Pavel 

Moláček. 

Hlasování: 8 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel  
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Usnesení Valné hromady Regionálního svazu hokejbalu  

pro Plzeňský a Karlovarský kraj, konané dne 6.6.2022 

 
 

• Rekapitulace schválených usnesení: 

▪ Program jednání valné hromady 

▪ Jednací řád valné hromady 

▪ Pracovní předsednictvo ve složení Touš, Moláček, Kříž 

▪ Volební komise ve složení Špilar, Záhrubský, Šůcha 

▪ Mandátová komise ve složení Král, Juroško, Volf 

▪ Valná hromada ukládá Ligové komisi RSHB Západ uspořádat schůzku 

klubů, na níž bude řešen organizační systém soutěží žáků 

▪ Valná hromada ukládá Ligové komisi RSHB Západ pořádání turnaje 

v kategoriích přípravek a minipřípravek ve stejný víkend. Ligová komise 

zváží, zda bude uspořádán jeden turnaj v každé kategorii bez ohledu na 

klubovou příslušnost hráčů. 

▪ Valná hromada ukládá Ligové komisi RSHB Západ začátek soutěžní 

sezony mužů v první polovině září s tím, že soutěž trvá déle než do 

poloviny dubna 

▪ Valná hromada pověřuje Komisi mládeže RSHb Západ uspořádat čtyři 

dovednostní jednodenní kempy pro hráče kategorie U13, a to ve 

spolupráci s oddílovými trenéry pracujícími s mládeží. 

▪ Valná hromada ukládá předsednictvu změnit systém náhrad rozhodčím 

v mužské soutěži na bezhotovostní platby činěné prostřednictvím vedení 

soutěže na základě fakturace klubům 

▪ Rozpočet na rok 2022 

▪ Delegáti na republikovou Valnou hromadu –  

Juroško, Král, Soukup, Touš, Kadaně, náhradník Moláček 

 

• Valná hromada bere na vědomí: 

▪ Zprávu volební komise 

▪ Zprávu mandátové komise 

▪ Zprávy odborných komisí 

▪ Zprávu o hospodaření za rok 2021 

 

 

Předložené zprávy jsou přílohou tohoto zápisu. 

 

Zapsal: Vojtěch Touš 

 


