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Zapsáno ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L 51637. 

Zápis ze zasedání Výkonného výboru RSHb Západ 

 

Místo a termín: Plzeň, hokejbalová hala; 10.11.2022, čas jednání 17:00 – 19:00 

Přítomni: Vojtěch Touš, Jakub Juroško, Patrik Kříž, Pavel Moláček 

Omluven: Lukáš Soukup 

Host: Štěpán Martis (KR) 

 

Program:  

1. Finanční a organizační záležitosti 

2. Personální změny ve Výkonném výboru RSHb Západ 

 

1. Finanční a organizační záležitosti 

Pavel Moláček seznámil zúčastněné s aktuálními finančními transakcemi na regionálním 

účtu, a to i v kontextu s čerpáním výzvy ÚRS ČMSHb. Rovněž bylo zohledněno blížící se 

fakturační období jednotlivých řídících úseků. 

Přítomný zástupce Komise rozhodčích Štěpán Martis informoval o dosavadním průběhu 

sezony z jeho pohledu. Nasazování rozhodčích probíhá ve spolupráci s Komisí rozhodčích 

ČMSHb, konkrétně s jejím členem Jiřím Cíchou. Je zřejmé, že rozhodčích je (nejen v regionu) 

nedostatek, a jako řešení vidí předseda KR RSHb Západ znovuobnovení povinnosti klubů dodat 

před sezonou licencovaného rozhodčího. Diskuse na toto téma je jednoduchá: určité procento 

naděje v podobě mladých hráčů, kteří se v pískání zápasů najdou, existuje. Rovněž je však 

zřejmé, že hráčská základna není zrovna nejnižšího věkového průměru, a tak bude některými 

kluby tato případná povinnost patrně přijata s nelibostí.  

 

2. Personální změny 

Vojtěch Touš znovu potvrdil své rozhodnutí opustit funkci předsedy svazu, respektive 

opustit výkonný výbor, a to k 31.12.2022. Ostatní jeho členové jsou s touto informací 

seznámeni, a nad dalším složením vedení regionu proběhla opakovaně diskuse.  

Dosavadní předseda cítí k ostatním členům zodpovědnost a hodlá v budoucnu být 

výkonnému výboru k dispozici, a to především pro administrativní a organizační záležitosti. 

Spolupráce s kolegy si velmi váží, a na uplynulá léta vzpomíná v dobrém. Zároveň si je vědom 

několika záležitostí nedotažených ke svému konci, ať už se jedná o závěry z valné hromady, 

nebo o přetrvávající úkol v podobě řešení změny přístupů k bankovnímu účtu regionu. 

Vojtěch Touš navrhnul do výkonného výboru dočasně kooptovat Lukáše Lišku, který se 

svojí nominací vyslovil souhlas. Hlasování se zúčastnil formou telekonference i na zasedání 

nepřítomný Lukáš Soukup. 

Hlasování: 3 pro - 1 proti – 1 se zdržel. 

 

Zápis dne 29.12.2022 zpracoval: 

Vojtěch Touš 


