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Zápis z jednání Valné hromady Regionálního svazu hokejbalu  

pro Plzeňský a Karlovarský kraj, konané dne 7.9.2020 
 

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

SHC Viktoria Plzeň, HBC Rolling Balwans, HBC Taurus Plzeň 

 

Omluveni: TJ Snack Dobřany, HBC Kasejovice 

Neomluveni:  CSKA Karlovy Vary, HCB Fireball 99 Plzeň, HC Buldoci Stříbro, HBC Vrány Černíkovice  

 

Program VH RSHb Západ: 

1. Schválení programu jednání VH, jednacího řádu 

2. Volba pracovního předsednictva a mandátové komise 

3. Zpráva předsedy RSHb Západ 

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

5. Zpráva o hospodaření za rok 2019 

6. Diskuse k předloženým zprávám 

7. Projednání a schválení návrhu rozpočtu na rok 2020 

8. Zpráva mandátové komise 

9. Volba delegátů republikové VH 

10. 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 a mandátové komise 

Pracovní předsednictvo: Navrženi a schváleni – Jakub Juroško, Josef Kadaně, Vojtěch Touš 

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

Mandátová komise: Navrženi a schváleni – Daniel Král, Zdeněk Procházka, Daniel Špilar 

- 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 2019, 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 2019 

Souhrnnou zprávu o hospodaření za rok 2019 dodal hospodář RSHb Západ Pavel Moláček.  

 

Ad 6) Diskuse k předloženým zprávám 

Daniel Král vznesl dotaz, zda je možno tvořit termínové listiny pro soutěže mladších i starších žáků tak, aby 

utkání obou kategorií navazovala a proběhla ve stejný den. Předseda Ligové komise vysvětlil, že toto je takřka 

nereálné z více důvodů: ne každý klub má obě kategorie, dále se při rozpisu zohledňují požadavky pořádajících 

oddílů, vliv má samozřejmě i obsazenost hřišť. 

Ze strany zástupců oddílů majících mládež zazněl dotaz, proč se neúčastní zástupce regionu Turnaje krajů. Toto 

bylo zodpovězeno skutečností, že názor na účast výběru je ve výkonném výboru regionu nejednotný, přičemž 
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většina jeho členů není pro vyslání našeho zástupce. Není vyloučeno, že se do budoucna tento postoj změní, je 

však potřeba, aby v tomto směru kooperovali i funkcionáři mládežnických týmů. 

Diskuse se dále vedla ohledně projektů pro kluby, z nichž mohou získat vybavení pro děti. Objasněn byl doklad 

o bezinfekčnosti, který se startem soutěží v souvislosti s šířením nového typu koronaviru musí kluby za 

všechny svoje hráče dodat.  

Některé kluby projevily zájem o vedení zápisu o utkání v elektronické podobě, k čemuž dostali potřebné 

informace s tím, že rozhodčí budou o této variantě též informováni.  

Na závěr se na dotaz Zdeňka Procházky účastníci dozvěděli, co vede a vedlo ke skutečnosti, že ve 2. NL jsou 

v play-off čtyři týmy a nikoliv osm, jak si někteří zástupci týmů přejí. Postoj výkonného výboru v tomto bodě 

zůstává neměnný: v této soutěži je přínosem pro hráče především hra samotná, v případě dlouhého play-off by 

soutěž pro některé týmy skončila zbytečně brzy. Dalším argumentem je neochota zdejších klubů k postupu do 

vyšší soutěže, a tak je potom otázkou, proč má mít „nepostupová“ soutěž vrchol v podobě dlouhého play-off.  

 

Ad 7 Projednání a schválení návrhu rozpočtu na rok 2019 

Hlasování: 8 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel 

 

Ad 8) Zpráva mandátové komise 

Pan Zdeněk Procházka konstatoval, že z pozvaných čtrnácti zástupců je přítomno osm (57,14%), Valná 

hromada RSHb Západ je usnášeníschopná.  

 

Ad 9)  Volba delegátů republikové VH 

Vojtěch Touš předložil návrh Výkonného výboru RSHb Západ na čtyři delegáty ve složení:  

Daniel Král, Patrik Kříž, Lukáš Soukup, Vojtěch Touš, náhradník Jakub Juroško 

Hlasování: 7 pro, nikdo proti, 1 se zdržel
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Usnesení Valné hromady Regionálního svazu hokejbalu  

pro Plzeňský a Karlovarský kraj, konané dne 7.9.2020 

 
 

• Rekapitulace schválených usnesení: 

▪ Program jednání valné hromady 

▪ Jednací řád valné hromady 

▪ Pracovní předsednictvo ve složení – Juroško, Kadaně, Touš 

▪ Mandátová komise ve složení Král, Procházka, Špilar 

▪ Rozpočet na rok 2020 

▪ Delegáti na republikovou Valnou hromadu –  

Král, Kříž, Soukup, Touš, náhradník Juroško 

 

• Valná hromada bere na vědomí: 

▪ Zprávu mandátové komise 

▪ Zprávy odborných komisí 

▪ Zprávu o hospodaření za rok 2019 

 

 

Předložené zprávy jsou přílohou tohoto zápisu. 

 

Zapsal: Vojtěch Touš 


