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Česká federace florbalu vozíčkářů, z.s. 

Zápis ze schůze 18.1 VV ČFFV 
 
 
VV bere na vědomí 
Usn. číslo Popis 

B18.1.1 Horáková informuje o minimálně jednom soustředění reprezentace do konce roku 2018. 
B18.1.2 Sýkora zrekapitulovat stav čerpání financí 2018 z ČSTPS a informoval o financích 2018 z ČFBU. 
B18.1.3 Sýkora informoval, že Česká pošta nebude pro nadcházející sezonu partnerem ČFBU a tedy ani ČFFV. 

B18.1.4 
Sýkora představil myšlenku tří úrovňové podpory pro pořádající týmy ligových kol: 1) fix, 2) splnění 
bodů dle ligového manuálu, 3) publicita/diváci. 

B18.1.5 
Ligový turnaj ve Vyškově nemá stále pevný termín, Horáková prosí o přihlédnutí k 2. nebo 3. víkendu 
v listopadu 2018. 

B18.1.6 Mařík představil myšlenku ligového grémia. 

 
VV schvaluje 
Usn. číslo Popis pro proti zdržel se 

S18.1.1 Schvaluje rozpis zápasů navržený V. Maříkem na sezonu 2018/19 5 0 0 

S18.1.2 

Schvaluje rozdělení činností VV takto: 
V. Mařík – trenér reprezentace, vedoucí ligy, komunikace s 
rozhodčími 
Z. Přibilová – správa matriky členů, tvorba video příspěvků ve 
spolupráci s J. Hermanem, správa hostovacích a přestupních listin 
M. Večeřa – zástupce hráčů 
Z. Sýkora – správa financí, kontraktů, pokladny, webu, grafiky, 
ligového systému, dotačních titulů a jejich termínů 
D. Horáková – zastřešení reprezentace 
Na všech těchto činnostech mohou členové spolupracovat 
v případě potřeby. 

5 0 0 

S18.1.3 
Schvaluje zrušení účtu i Raiffeisenbank a založení účtu u Fio 
banka. 

5 0 0 

S18.1.4 Schvaluje zrušení startovného pro týmy do ligové soutěže. 5 0 0 

S18.1.5 

Schvaluje pro sezonu 2018/19 setrvání u hracího času základní 
části ligy 3x12 minut efektivně, pro Play Off část pak 3x15 minut 
efektivně. Zároveň schvaluje změnu pro sezonu 2019/2020 na 
hrací čas 3x15 minut efektivně pro celou ligovou soutěž. 

5 0 0 

 
VV ukládá / pověřuje 
Usn. číslo Komu Popis Termín 

U18.1.1 Sýkora, Přibilová 
Sýkora vyrobí tabulku matriky na sdíleném disku, kterou bude 
Přibilová udržovat aktuální. 

10.8.18 

U18.1.2 Sýkora 
Sýkora aktualizuje kontaktní údaje nového VV, kde bude uvedena 
Přibilová jako kontaktní osoba pro hostovací a přestupní lístky, 
Večeřa jako zástupce hráčů. 

10.8.18 

U18.1.3 Všichni 
Sýkora pošle odkaz na grafické šablony ostatním členům VV, 
společně pak bude vybrána vhodná šablona pro ligu 2018/19. 

31.8.18 

U18.1.4 Sýkora Sýkora vyrobí přístup do ligového systému pro Horákovou. 6.8.18 

U18.1.5 Všichni Pročíst ligový manuál a zaslat případné revize Maříkovi. 10.8.18 

U18.1.6 Horáková, Sýkora 
Horáková zašle DPP Kosinka, Alina, Herman na ČSTPS. Sýkora uloží 
na sdílený disk. 

neodkladně 

U18.1.7 Sýkora 
Sýkora vytvoří na sdíleném disku rozpočtovou tabulku, 
včetně přehledu čerpání financí z ČSTPS. 

10.8.18 

U18.1.8 Sýkora 
Sýkora zašle přehled čerpání nákladů na ligová kola z ČFFV za 
minulou sezonu. 

20.8.18 
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U18.1.9 Všichni 
Zamyslet se nad motivačním systémem pro kluby na pořádání 
ligových turnajů viz B18.1.4. Jak finančně, tak principiálně. Na 
dalším VV bude diskutováno, případně schváleno. 

3.9.18 

U18.1.10 Sýkora Sýkora zašle návrh práce sekretáře. neodkladně 

U18.1.11 Sýkora Sýkora zruší účet i Raiffeisenbank, založí účet u Fio banka. září 2018 

U18.1.12 Mařík 

Mařík rozešle informační email na vedoucí týmů, s informací o 
zrušení startovného, představení myšlenky ligového grémia, 
revidovaný ligový manuál včetně manuálu k ligovému systému a 
hlášenky. 

12.8.18 

U18.1.13 Mařík, Sýkora 

Mařík rozešle email s informací o změně pravidel, který bude 
obsahovat: aktuální pravidla, změny pravidel, výtah 
nejdůležitějších změn pravidel, vozíčkářské dodatky. Sýkora toto 
umístí ve formě článku na web. 

25.8.18 

U18.1.14 Sýkora 
Sýkora naplánuje schůzku s vedoucím rozhodčích Michálkem a 
Maříkem na přelom srpna/září. 

neodkladně 

U18.1.15 Horáková Horáková zareaguje emailem na pozvánku do Bredy 2019. 1.9.18 

U18.1.16 Horáková 
Horáková zahájí komunikaci s ČFBU ohledně exhibice ve florbalu 
vozíčkářů (Česko - Švédsko) na MS ve florbale v Praze v prosinci 
2018. 

10.9.18 

 

 
Datum příští schůze VV ČFFV byl stanoven na 3.9.2018 v Praze. 
 

Údaje o jednání: 

Místo:   U Zeleného ptáka, Jana Růžičky 1232, 148 00 Praha-Kunratice 

Datum:   2. 8. 2018, 19:00 – 21:30 

Přítomni: Dominika Horáková, Zbyněk Sýkora, Miroslav Večeřa, Vladimír Mařík, Zuzana Přibilová 

Omluveni: 

Neomluveni 

Hosté: 

Zapsal a zpracoval:  Zbyněk Sýkora  

 


