Zápis z valné hromady ČSHA
Praha, 23. 6. 2012
Přítomni:
Program:

dle prezenční listiny
dle přílohy

1. Zahájení
Předseda výkonného výboru (VV) České sledge hokejové asociace (ČSHA) Martin Frous zahájil valnou
hromadu ve 13:30.

2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
Zapisovatelem byl zvolen Jan Chlubna, ověřovatelem zápisu Petr Julina.
Hlasování: PRO 8 – PROTI 0 – ZDRŽEL SE 0

3. Způsob hlasování
M. Frous navrhl dva způsoby rozhodnutí v případě rovnosti hlasů při hlasování valné hromady (4:4):
- 1/ hlasem předsedy ČSHA
- 2/ losem
Hlasování o způsobu 1/: PRO 8 – PROTI 0 – ZDRŽEL SE 0
Hlasování o způsobu 2/: nekonalo se vzhledem k výsledku 1/

4. Kontrola usnesení
Usnesení č. U1 (2010): trvá.
Usnesení č. U1 (2011): splněno v pozdějším termínu (duben 2012).

5. Zpráva o činnosti Výkonného výboru ČSHA za období 09/2011 až 06/2012
M. Frous předal v elektronické podobě a na místě také v tištěné podobě zprávu o činnosti VV a
seznámil s ní přítomné zástupce členů ČSHA.
R. Herink potvrdil, že se nezúčastnil žádného zasedání VV z osobních a zdravotních důvodů. Požádal,
aby jednání VV probíhala častěji ve východní části republiky. Upozornil na to, že reprezentace funguje
velmi dobře, na rozdíl od ligové soutěže. Deklaroval zájem nadále působit ve VV, ačkoliv negarantuje
svoji účast na jednáních VV.
Usnesení č. U1 (2012): Valná hromada bere na vědomí Zprávu o činnosti Výkonného výboru ČSHA za
období 09/2011 až 06/2012.
Hlasování: PRO 8 – PROTI 0 – ZDRŽEL SE 0
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6. Zpráva o činnosti dozorčí rady
Zasedání dozorčí rady (DR) ČSHA proběhlo 23. 6. 2012, ze zasedání byl pořízen tento zápis:
Účastníci: Jiří Berger, Jan Zapletal, Petr Julina
I.

Jan Zapletal zkontroloval kompletní účetnictví za rok 2011

II.

DR žádá o vysvětlení a doplnění následujících dokladů:
A)na bankovních výpisech se nenašla částka 200 000,- od SLOT Group v březnu 2012
B) Firma Zelos fa 16. 5. 2011 – 16tis cca Zelenka Miroslav
C)půjčka od Tomáše Zelenky bez dokladů
D) Půjčka Pleskač vrácení na jiný účet
E)Odměna za MS dokument na základě čeho byla odměna vyplacena
F) darovací smlouvy od Inelsev
G) objasnit částky výběrů z bankomatů
H) Vysvětlení dluhu ZAS Zlín vůči ČSHA, ČSLH ve výši 123 000,- Kč

III.

DR žádá o vyřešení půjčky a sdělení její výše vůči Tomáši Zelenkovi

IV.

DR žádá Výkonný Výbor informovat o jednáních VV formou zápisu

V.

DR žádá aby byl určen člověk pro komunikaci ve VV vůči klubům, aby se nestalo že nebude
odpovězeno vůbec a nebo bude odpověď velmi nevhodná viz T. Zelenka

VI.

DR by ráda věděla finanční rozvahu pro sezonu 2012-2013 a také plán rozvoje sledge hokeje
o který bylo již žádáno

VII.

DR doporučuje VV obnovit příspěvek za startovné v ČSHL

VIII.

DR doporučuje schválit roční účetní uzávěrku za rok 2011 a ukládá za úkol doložit dané
doklady do 1. 8. 2012

Usnesení č. U2 (2012): Valná hromada bere na vědomí Zprávu o činnosti dozorčí rady.
Hlasování: PRO 8 – PROTI 0 – ZDRŽEL SE 0
Usnesení č. U3 (2012): Valná hromada ukládá Zdeňkovi Klímovi vyčíslit závazky ČSHA vůči Tomáši
Zelenkovi v termínu do 1. 8. 2012.
Hlasování: PRO 8 – PROTI 0 – ZDRŽEL SE 0
Usnesení č. U4 (2012): Valná hromada ukládá VV vyřešit pohledávku ČSHA za Zlínskými aplikovanými
sporty v termínu do 1. 8. 2012.
Hlasování: PRO 8 – PROTI 0 – ZDRŽEL SE 0
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7. Návrh spolupráce ČSH s ČSHA
M. Frous rozeslal elektronicky všem členům ČSHA dokumenty seznamující s vývojem této záležitosti
v čase.
T. Zelenka konstatoval, že zahájil aktuální komunikaci s občanským sdružením Český sledge hokej
(ČSH) na základě informace Českého paralympijského výboru, že ČSH začal čerpat státní finanční
prostředky s úmyslem podporovat zlínský sledge hokejový klub. Proto, aby nedošlo k znevěrohodnění
ČSHA jako dosavadního příjemce státních financí, požádal ČSH o opětovné předložení nabídky ke
spolupráci. Tuto zaslal statutární zástupce ČSH R. Hamrla dne 29. 5. 2012 a byla předložena všem
členům ČSHA.
T. Zelenka oslovil agenturu BPA, aby existovala také jiná varianta spolupráce než pouze s ČSH. Tato
varianta je v řešení.
M. Frous upozornil, že Český svaz ledního hokeje (ČSLH) v případě extraligy přebral tuto soutěž pod
své řízení, zatímco na ČSHA jako člena ČSLH je vytvářen prostřednictvím ČSH nátlak na rozdělení
řízení sledge hokejové ligy (ČSHA) a reprezentace (ČSH).
J. Krupička vznesl dotaz, zda je ČSHA finančně soběstačná pokračovat v současném modelu i bez
prostředků od ČSH. T. Zelenka odpověděl, že v rozsahu ročníku 2011/2012 ano.
Z. Klíma konstatoval, že ČSHA reprezentaci nevlastní, pouze přijímá finanční prostředky
prostřednictvím ČPV na její organizaci. Tudíž nemůže občanskému sdružení ČSH reprezentaci
přenechat, jak požaduje ČSH.
Usnesení č. U5 (2012): Valná hromada ČSHA nesouhlasí s nabídkou finanční spolupráce ČSH s ČSHA
na období let 2012 – 2014 ze dne 29. 5. 2012.
Hlasování: PRO 6 – PROTI 0 – ZDRŽEL SE 2 (Pardubice, Zlín)

8. Marketingový partner ČSHA, rozvojové projekty
T. Zelenka se snaží zajistit marketingového partnera ČSHA, který by financoval reprezentaci a
částečně i kluby. Osloveny byly agentury BPA, Česká sportovní a dále HC LEV. Požádal přítomné členy
o případná doporučení dalších subjektů, na které se lze obrátit.
Z. Klíma seznámil přítomné se získanými finančními prostředky:
100 000,- Kč
200 000,- Kč
500 000,- Kč

Nadace Charty 77
Allsports
ČSLH

100 000,- Kč
113 000,- Kč

Pražská energetika
Nadace Dobrý skutek

rámy pro kluby; poháry
vybavení Bauer pro kluby (25 000,- Kč/klub)
 200 000,- Kč MS 2012 v Hamaru (již vyčerpáno)
 200 000,- Kč výstroj pro reprezentaci
 100 000,- Kč rukavice Reebok pro kluby (12 500,- Kč/klub)
reklamní plnění (samolepka na boku helmy, link weby)
americké sledge pro reprezentaci (lze dovézt Českým
červeným křížem jako zdravotní pomůcku – bez DPH, cla)
-3-

Usnesení č. U6 (2012): Valná hromada bere na vědomí informaci o jednáních s potenciálními
marketingovými partnery ČSHA a přehled rozvojových projektů.
Hlasování: PRO 8 – PROTI 0 – ZDRŽEL SE 0
Usnesení č. U7 (2012): Valná hromada souhlasí s vyhrazením reklamního prostoru na helmách hráčů
jednotlivých klubů pro potřeby ČSHA na sezónu 2012/2013. V případě, že
ČSHA tohoto práva nevyužije do 31. 8. 2012, mohou kluby tento reklamní
prostor použít pro své potřeby.
Hlasování: PRO 8 – PROTI 0 – ZDRŽEL SE 0

9. Reprezentace
Trenér národního týmu M. Hornich představil koncepci rozvoje reprezentace – především cíl zvýšit
počet hráčů na soustředěních až na 20 + 4 gólmani (záleží na komunikaci a možnostech klubů). Před
reprezentační akcí automaticky zúžit kádr na soustředění dle aktuální výkonnosti. Zlepšila se
tréninková morálka. Účast klubových trenérů na soustředění reprezentace je vítaná.

10. Mládež
T. Mlčák vytvořil seznam juniorů v ČR a předal jej trenérovi reprezentace M. Hornichovi.
Kempy juniorů: předběžná dohoda o dvou akcích juniorů v sezóně 2012/2013.

11. Domácí soutěž
J. Berger oznámil za sekretariát ČSHA, že do ročníku 2012/2013 se do dnešního dne přihlásily tyto
kluby: České Budějovice, Karlovy Vary, Olomouc, Pardubice, Sparta, Zlín. Studénka přihlášku dodá
neprodleně. Kolín do ročníku 2012/2013 nenastoupí z důvodu úzké sestavy.
Herní systém:
Varianty
- dvě skupiny: Západ (KVA, CEB, SPA), Východ (PCE, OLO, ZLN, STU):
Hlasování: PRO 3 (Studénka, Olomouc, Pardubice) – PROTI 5 – ZDRŽEL SE 0
- stávající model: vzhledem k výše uvedenému hlasování zůstane zachován
Usnesení č. U8 (2012): Valná hromada schvaluje pro sezónu 2012/2013 herní systém se 7 týmy,
dvoukolovou základní částí a play-off se 4 týmy.
Hlasování: PRO 8 – PROTI 0 – ZDRŽEL SE 0
Usnesení č. U9 (2012): Valná hromada ukládá sportovně technické komisi předložit návrh
rozlosování soutěže do 30. 6. 2012 všem členům ČSHA.
Hlasování: PRO 8 – PROTI 0 – ZDRŽEL SE 0
Usnesení č.U10 (2012): Valná hromada ukládá VV předložit konečný návrh rozlosování soutěže na
sezónu 2012/2013 do 15. 7. 2012 všem členům ČSHA.
Hlasování: PRO 8 – PROTI 0 – ZDRŽEL SE 0
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Usnesení č.U11 (2012): Valná hromada souhlasí se stanovením poplatku startovného za účast
v soutěži v ročníku 2012/2013 ve výši 5000,- Kč na účastníka s termínem
úhrady do 1. 7. 2012.
Hlasování: PRO 4 – PROTI 2 (Studénka, Č. Budějovice) – ZDRŽEL SE 2 (Kolín,
Pardubice)
=>
Hlas předsedy: PRO
Usnesení č.U12 (2012): Valná hromada ukládá komisi rozhodčích zajistit překlad pravidel sledge
hokeje IPC v aktuální verzi a doplnit výjimky pro českou domácí soutěž
v termínu do 31. 7. 2012.
Hlasování: PRO 8 – PROTI 0 – ZDRŽEL SE 0

12. Plán činnosti a rozpočet na rok 2012
Usnesení č.U13 (2012): Valná hromada ukládá T. Zelenkovi zaslat k připomínkování všem členům
ČSHA návrh plánu činnosti na sezónu 2012/2013 v termínu do 30. 6. 2012.
Hlasování: PRO 8 – PROTI 0 – ZDRŽEL SE 0

13. Média
J. Chlubna informoval o jednáních s různými médii a prezentaci sledge hokeje v nich:
Česká televize

Rádio Beat
Weby
TVcom
Onlajny.cz

Reportáž z každého ligového kola v Paralympijském magazínu (možnost
dodání materiálu samotnými kluby)
Záznam finále 2011/2012 – neúspěch, změnit postup pro 2012/2013
Pořad R. Záruby „Den poté“ – hledat příběh
Odvysílaná reportáž z MS 2012 v pořadu „Buly hokej živě“ – díky pomoci
norského kameramana, ČSHA nevlastní potřebnou techniku
Rubrika „Menšinové sporty“ – funkční spolupráce
30. 5. 2012 ukončeno výběrové řízení zhotovitele nového webu
sledgehokej.cz – vybrat ze dvou došlých nabídek
Plošné přenosy z ligy nebudou zajišťovány z finančních a personálních důvodů
Zachovat textové přenosy v sezóně 2012/2013

Usnesení č.U14 (2012): Valná hromada bere na vědomí informaci J. Chlubny o prezentaci sledge
hokeje v médiích.
Hlasování: PRO 8 – PROTI 0 – ZDRŽEL SE 0

14. Sekretariát ČSHA, administrativa a účetnictví
Nic.
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15. Různé
Nic.

16. Závěr
Martin Frous ukončil valnou hromadu v 17:05.

Zapsal: Jan Chlubna

Ověřil: Petr Julina
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