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Svaz národní házené
ZÁPIS
z mimo ádné 16. valné hromady Svazu národní házené
konané dne 13. 7. 2013 v Praze
1. ZAHÁJENÍ
Mimo ádnou 16. valnou hromadu SNH, která se konala dne 13. 7. 2013 v aule budovy US v Praze
na Strahov , zahájil pan Ji í Cedidlo, který byl pov en DR SNH k ízení této VH. Na úvod jednání
byla uct na památka zesnulých len SNH minutou ticha.
Následn ídící VH oz ejmil d vod jejího svolání, jímž bylo odstoupení všech len VV SNH ke dni
16. 5. 2013 (Usnesení VV SNH . 40/2013), a rovn ž postup dozor í rady SNH p i p íprav a
organizaci této valné hromady.
V rámci prvního bodu byl rovn ž schválen Program (oproti pozvánce dopln ného o zprávu dozor í
rady), jednací a volební ád mimo ádné 16. VH SNH. Text jednacího a volebního ádu tvo í p ílohu
tohoto zápisu.
2. VOLBA LEN PRACOVNÍHO P EDSEDNICTVA A KOMISÍ
ídící sch ze p edložil návrhy na složení pracovního p edsednictva a jednotlivých komisí, které
byly delegáty jednomysln schváleny, a to v tomto složení:
Pracovní p edsednictvo:

Ji í Cedidlo – ídící 16. VH SNH
Karel Klas
Otto Schmidt
Václav Votýpka
František Menc

Mandátová komise:

Václav Votýpka – p edseda
Ladislava Janková
Stanislav Vošický

Návrhová komise:

Otto Schmidt – p edseda
Stanislav Zadražil
Martin G es

Volební komise:

František Menc – p edseda
Miroslav Šír
Miroslav Kotík
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3. ZPRÁVA DOZOR Í RADY PRO 16. VALNOU HROMADU SNH
edseda DR pan Karel Klas p ednesl krátkou zprávu, ve které se zabýval pohledem DR na aktuální
události a d vody pro odstoupení Výkonného výboru SNH, jakož i postupem DR po tomto
odstoupení. Text zprávy DR je p ílohou tohoto zápisu.
V rámci svého vystoupení p edseda DR rovn ž informoval o rezignaci místop edsedy dozor í rady
pana Ji ího Cedidla na tuto funkci, jakož i na lenství v DR SNH ke dni 10. 7. 2013, ímž je
umožn na jeho kandidatura do nového VV SNH.
4. ZPRÁVA MANDÁTOVÉ KOMISE
Zprávu mandátové komise p ednesl její p edseda pan Václav Votýpka.
Z 81 pozvaných delegát s hlasem rozhodujícím se mimo ádné 16. valné hromady zú astnilo 52
delegát , což je 64 %. Mimo ádná 16. valná hromada byla usnášeníschopná ve smyslu platných
ustanovení Stanov a ád SNH.
Kompletní zpráva mandátové komise je p ílohou originálu tohoto zápisu.
5. DISKUSE
Stru ný p epis jednotlivých diskusních p ísp vk :
1. D.Sestrienka
- p edložení t ech návrh do usnesení týkajících se vrcholných sout ží:
a) revokace usnesení 15. VH SNH bodu G/f
b) hrací systém 22 kol
c) ro ník 14/15 konzultace herního systému
2. J.Popelka
- nesouhlas se zprávou DR
- obhajoba herního systému 32 kol, VV neporušil usnesení 15.VH SNH
- vysv tlení pro Dozor í rada vede mimo ádnou VH
3. P. Tausche
- dotaz na kandidátku a kandidáty
4. J.Skalník
- p ipomenutí dotací na provoz TVZ z MŠMT – VV by m l reagovat pružn ji
5. J.Václavek
- p tení otev eného dopisu o d ní ve svazu:
- osobní zodpov dnost – nekandiduje do nového VV
- stagnace úrovn hry, chybí plán rozvoje
- kritika komunikace mezi leny VV
- kritika uzavírání smluv bez v domí len VV
- kritika neúcty ke sponzor m (Martin Leugner)
- kauza Ko í
- doporu ení do budoucna:
- VV by m l mít 5, max. 7 len
- p edseda odborné komise nemusí být lenem VV
- využít vzd lání (vysokoškolské) len SNH
- návrh na hrací systém vrcholných sout ží - 8+8 ú astník rozd lit na + M
- hrát 2. ligu žen
6. P.Tausche
- vysv tlení k ud lení poháru za 2. místo v ligové sout ži – pohár byl
zakoupen na náklady po adatele mezizemského utkání echy-Morava
7. P.Šefl
- návrh na zrevidování záv
týkajících hracího systému vrcholných sout ží
z mimo ádného jednání VV v evnicích rozší eného o zástupce prvoligových oddíl
8. C.Št pánek
- metodické dopisy se zpracovávají, informace o soust ed ní žactva
9. P.Tausche
- herní systém 22. kol bez možnosti p edehrávek, v tší propagace NH
10. J.Kal ík
- výzva kandidát m do VV, aby p edstavili své vize o práci ve VV
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6. VOLBA LEN VÝKONNÉHO VÝBORU SNH NA VOLEBNÍ OBDOBÍ 2013 – 2017
Po ukon ení diskuse a krátké p estávce byla v 10:30 hod. v souladu s ustanovením l. 2/d
volebního ádu uzav ena kandidátní listina pro volby do VV SNH.
Následn len volební komise pan Miroslav Šír seznámil p ítomné s pr
hem voleb po technické
stránce, znovu p ipomn l n která ustanovení volebního ádu a také krátce p edstavil všechny
kandidáty pro volby do VV SNH. Všichni kandidáti rovn ž dostali možnost krátkého vystoupení, aby
mohli delegáty seznámit se svými p edstavami o práci ve VV. Této možnosti využili panové Jaroslav
Holý, Ivo Toman a Ji í Cedidlo.
Následn byla provedena tajná volba.
7. ZPRÁVA VOLEBNÍ KOMISE
Po krátké p estávce pot ebné pro se tení hlas oznámil pan Miroslav Šír výsledky voleb do VV
SNH:
- celkem bylo vydáno 52 hlasovacích lístk , odevzdáno bylo 52 lístk , všechny odevzdané volební
lístky byly volební komisí uznány jako platné
- z celkového po tu 14 kandidát celkem 10 kandidát získalo pot ebný nadpolovi ní po et hlas ,
a tudíž nebylo nutné vyhlásit druhé kolo voleb
- dle po tu obdržených hlas byli za leny VV SNH pro volební období 2013-2017 zvoleni paní Bc.
Pavla Jurtíková (41 hlas ) a pánové Martin Leugner (49 hlas ), Ing. Miroslav Jelen (48 hlas ), Ivo
Toman (46 hlas ), Ji í Cedidlo (41 hlas ), Ing. Pavel Stiller (40 hlas ), Aleš Liška (38 hlas ), Karel
Schwarzer (35 hlas ) a Tomáš Krej a (32 hlas )
- posledním kandidátem s pot ebným nadpolovi ním po tem hlas , který však dle po tu hlas
skon il až na 10. míst byl pan Jaroslav Holý (29 hlas )
Protokol o provedené volb je p ílohou originálu tohoto zápisu.
Po oznámení výsledk voleb vystoupil pan Tomáš Krej a a oznámil, že se z rodinných d vod
s okamžitou platností vzdává mandátu, ímž na jeho místo nastoupil pan Jaroslav Holý, který jako
jediný z ostatních nezvolených kandidát splnil podmínku obdržení nadpolovi ního po tu platných
hlas . Tento postup byl následn n kterými delegáty VH zpochybn n, na ež zasedla volební
komise, která dle ustanovení l. 7 volebního ádu je p íslušna a oprávn na ešit a rozhodovat
všechny sporné otázky vzešlé p i volbách. Volební komise jednohlasn schválila výše uvedený
postup a potvrdila pana Jaroslava Holého za právoplatného lena VV SNH pro volební období
2013-2017.
Následovala krátká p estávka na jednání nov zvoleného VV SNH.
8. VOLBA P EDSEDY SNH A MÍSTOP EDSEDY SNH
Na návrh nov zvoleného Výkonného výboru SNH zvolili delegáti VH s hlasem rozhodujícím do
funkce p edsedy SNH pana Ji ího Cedidla a do funkce místop edsedy SNH pana Ivo Tomana.
edseda Dozor í rady SNH pan Karel Klas poblahop ál všem nov zvoleným len m vrcholného
orgánu SNH ke zvolení a pop ál jim vše nejlepší v novém volebním období a kvalitní spolupráci se
všemi složkami v národní házené.
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9. ZPRÁVA NÁVRHOVÉ KOMISE A ZÁV R
edseda návrhové komise pan Otto Schmidt p ednesl návrh usnesení, které bylo po zapracování
vznesených p ipomínek schváleno pot ebnou t íp tinovou v tšinou hlas delegát s hlasem
rozhodujícím. Text usnesení je p ílohou tohoto zápisu.
Všem p ítomným pod koval za ú ast a mimo ádnou 16. valnou hromadu Svazu národní házené
ukon il nov zvolený p edseda SNH pan Ji í Cedidlo.
V Praze dne 13. 7. 2013

Ji í Cedidlo v.r.
p edseda SNH

Karel Klas v.r.
p edseda Dozor í rady SNH

Zápis zpracovali: Karel Klas, Otto Schmidt
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Dozor í rada SNH
edseda
KLAS Karel
Byt
Zadní Vinohrady 4660
Telefon:
474 335 704, 602 419 860
e-mail:
karel.klas@o2active.cz
----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZPRÁVA DR SNH

pro 16. mimo ádnou Valnou hromadu SNH konanou dne 13.7.2013 v Praze
Úvodem této zprávy Vás všechny zdravím a p eji, aby naše jednání prob hlo
v souladu dnešního programu.
Zásadní bod Valné hromady je volba nového VV SNH.
Zpráva DR z 15. Valné hromady, kterou p ednesl p. Ji í Cedidlo p esn
zobrazovala celkovou innost jednotlivých len VV a komisí. Také kriticky
poukazovala jak na nedostatky na sekretariátu, tak i na pln ní usnesení,
která se oddalovala nebo dále neprojednávala.
DR na svých zasedáních podávala podn ty a p ipomínkovala práci sekretá e,
upozor ovala na dodržování platných ustanovení – p edpisy, ády a rozpo tovou
disciplínu.
Dozor í rada vystupuje jako kolektivní orgán a výstup z jednání je na základ
rozhodnutí všech len DR.
Zásadní událost, pro dochází k této mimo ádné Valné hromad , je nerespektování
usnesení 15. Valné hromady z r. 2012 o zp sobu herního systému vrcholových sout ží.
Propozice, které se p ipravovaly jako pracovní materiály v prosinci 2012 bez
širší diskuze – trenérská rada, zástupci ligových oddíl , toto vše vykrystalizovalo
schválením propozic 31.3.2013.
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Schválené propozice nebyly v souladu s usnesením 15. Valné hromady.
Na základ tohoto rozhodnutí VV, dozor í rada dne 6.4.2013 projednala
na svém mimo ádném jednání toto rozhodnutí a vydala okamžit stanovisko
o nerespektování usnesení 15. valné hromady bod f) vypustit ze sout žního
ro níku 2013-2014 z hracího systému vrcholových sout ží nadstavbovou ást.
Žádali jsme písemn VV o vyjád ení k této záležitosti – nebylo nám žádné
vyjád ení od VV podáno.
Naopak jsme byli slušn oslovováni, co si to DR v i VV dovoluje.
DR SNH si plnila svou povinnost ze statutu DR SNH.
Následn VV reagoval svoláním mimo ádného jednání se zástupci 1. ligy
a zástupc DR na den 8.5.2013 do evnic.
Na tomto jednání bylo celkem jasn deklarováno, že zástupci trvají na usnesení
z 15. Valné hromady.
Zápis z jednání není k dispozici.
VV dne 15. kv tna 2013 na svém zasedání rozhodl nerespektovat
stanovisko DR, zástupc ligových oddíl a ani usnesení 15. Valné hromady.
VV vydal usnesení . 38/2013. Citace: „Ukládá sekretá i rozeslat propozice
vrcholových sout ží s úpravou termínového kalendá e zn ní propozic z stává.“
lenové VV si uv domili, že jdou proti všem ustanovením a za ali chaoticky
diskutovat o svém p sobení ve VV.
Diskuze nebyla konstruktivní a r zným hlasováním a telefonováním postupn
lenové VV postupn oznamovali, že odstupují jako celek ze svých funkcí ve VV SNH.
Potom si VV uv domil, že m že být narušen nový ligový ro ník nep ihlášením se
družstev do sout ží, a p esto na svém stanovisku trval.
Na tomto základ byla svolána mimo ádná 16. Valná hromada na den
13. ervence 2013 do Prahy.
DR okamžit za ala jednat a po n kolika organiza ních náležitostech p evzala
na svém zasedání dne 25.5.2013 zodpov dnost za p ípravu a vedení Valné hromady
a provedení volby len VV SNH.
Dále DR rozhodla o posunutí termínu p ihlášek pro ligové oddíly až po Valné
hromad do 19.7.2013.
DR je si v doma, že na sebe vzala nelehký úkol, ale je p esv ena, že dnešní
Valná hromada splní své poslání a výstup a usnesení bude závazné pro všechny a
bude se respektovat rozhodnutí nejvyššího orgánu v národní házené, tj. Valné
hromady.
D kuji za pozornost.
Karel Klas, p edseda DR SNH
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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USNESENÍ
16. mimo ádné valné hromady Svazu národní házené
Valná hromada Svazu národní házené:
A. Projednala:

1. Zprávu Dozor í rady SNH

B. Bere na v domí: 1. Zprávu Dozor í rady SNH
C. Volí:

1. Nový VV SNH ve složení – Martin Leugner, Ing. Miroslav Jelen, Ivo
Toman, Ji í Cedidlo, Bc. Pavla Jurtíková, Ing. Pavel Stiller, Aleš Liška, Karel
Schwarzer, Jaroslav Holý.
2. P edsedou VV SNH - Cedidlo Ji í
3. Místop edsedou VV SNH – Ivo Toman

D. Ruší:

1. Usnesení 15. VH SNH l. G, bod 1., odst. f) „Vypustit od sout žního
ro níku 2013/2014 z hracího systému vrcholných sout ží nástavbovou ást“.

E. Ukládá:

1. VV SNH
a) projednat všechny diskusní p ísp vky p ednesené na 16.
Mimo ádné VH SNH a p ihlížet k nim p i innosti a rozhodování
v jednotlivých odborných oblastech
b) zrušit schválené Propozice ligových sout ží pro ro ník 2013/2014 a
i schvalování nových respektovat dohodu ú astník na vypušt ní
nástavbové ásti. Nové propozice zve ejnit p ed termínem pro podání
ihlášek (tj. max. do 18.7.2013), nebo tento termín upravit
c) stanovit hrací systém ligových sout ží pro ro ník 2013/2014
v rozsahu základní ásti tj. 22 kol
d) od sout žního ro níku 2014/2015 p ed vydáním propozic
konzultovat navrhovaný herní systém s oddíly potencionálních ú astník

V Praze dne 13. 7. 2013

Otto Schmidt v.r.
p edseda návrhové komise

Stanislav Zadražil v.r.
len návrhové komise

Martin G es v.r.
len návrhové komise
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Svaz národní házené
JEDNACÍ

ÁD

mimo ádné 16. valné hromady Svazu národní házené - 2013 - P R A H A

lánek 1. Úvodní ustanovení
Jednací ád vychází ze Stanov Svazu národní házené (dále jen SNH) a upravuje zásady jednání
mimo ádné 16. valné hromady SNH.

lánek 2. Valná hromada
a)
edsedající Valné hromady p edkládá ke schválení program zasedání a jednací ád a složení
ti lenného pracovního p edsednictva, t lenné návrhové komise a t lenné mandátové
komise
b) O návrzích v pr hu jednání hlasují všichni ú astníci zasedání s hlasem rozhodujícím
c) Usnesení Valné hromady je platné, hlasuje-li pro n t íp tinová v tšina p ítomných s hlasem
rozhodujícím
d) Rozhodnutí Valné hromady je platné, hlasuje-li pro n nadpolovi ní v tšina p ítomných s
hlasem rozhodujícím
e) Hlasuje se zdvižením ruky s hlasovacím lístkem

lánek 3. Návrhová a mandátová komise
a) Návrhová komise p ipraví návrh na usnesení na základ jednání Valné hromady a výsledk
diskuze. P edloží jej Valné hromad ke schválení
b) Mandátová komise p edloží Valné hromad zprávu o po tu p ítomných delegát s hlasem
rozhodujícím, poradním a o po tu host

lánek 4. Diskuze
a) Právo vystoupit v diskuzi mají všichni ú astníci jednání ke každému bodu programu jedenkrát
b) Délka diskuzního p ísp vku se stanovuje max. na 3 minuty
c) Prodloužení délky diskuzního p ísp vku schvaluje p edsedající na základ vyjád ení delegát
s hlasem rozhodujícím.
d) K jednotlivým diskuzním vystoupením mohou být faktické p ipomínky, max. však v délce
trvání jedné minuty

lánek 5. R zné
Všechny p ípadné sporné otázky rozhoduje pracovní p edsednictvo

Praha, dne 13. ervence 2013
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VOLEBNÍ ÁD
pro volby do VV SNH v roce 2013
lánek 1. Úvodní ustanovení
Volební ád vychází ze zásad uvedených ve Stanovách Svazu národní házené (dále jen SNH)
a upravuje pr h voleb.
lánek 2. Volba len VV SNH
a) Právo volit má každý p ítomný delegát mimo ádné 16. valné hromady SNH s hlasem
rozhodujícím.
b) Volba devíti len výkonného výboru SNH probíhá tajným hlasováním.
c) Na kandidátkách (volebních lístcích) je min. 12 jmen kandidát do VV SNH, p emž voli je
povinen škrtat tak, aby na kandidátce pro VV SNH z stalo 9 len .
d) Návrh na dopln ní kandidátky m že p edložit p ítomný delegát s hlasem rozhodujícím písemn
edsedovi volební komise s písemným souhlasem navrhovaného kandidáta do 10,30 hod. dne
13. ervence 2013.
lánek 3. Platnost hlas
a) Volební lístek je neplatný, obsahuje-li více i mén jmen kandidát , než udává l. 2b tohoto
volebního ádu pro obsazení míst ve VV SNH.
b) Volební lístek je neplatný, je-li na n j dopsáno jiné jméno, než obsahovala kandidátka p edložená
edsedou volební komise po skon ení asu pro možné dopln ní.
lánek 4. Výsledky voleb len VV SNH
a) Za leny VV SNH jsou zvoleni kandidáti s nejvyššími po ty obdržených platných hlas , kte í
itom získali podporu nadpolovi ní v tšiny p ítomných delegát s hlasem rozhodujícím.
b) V p ípad , že dojde k rovnosti po tu hlas u dvou a více kandidát a jejich po et tak celkem
evýšil možný po et len , který udává lánek 2b tohoto volebního ádu pro obsazení míst ve VV
SNH a získali-li nadpolovi ní v tšinu hlas delegát p ítomných s hlasem rozhodujícím, je volba
opakovaná pouze u kandidát s tímto stejným po tem hlas tolikrát, dokud nebude zvolen p íslušný
po et len VV SNH.
c) V p ípad , že nebude v I. kole voleb zvolen p íslušný po et len VV SNH z d vodu nezískání
nadpolovi ní v tšiny hlas od p ítomných delegát s hlasem rozhodujícím, bude volba opakována
pouze u kandidát , kte í nadpolovi ní v tšinu nezískali, p i následné platnosti lánku 4a i 4b tohoto
volebního ádu.
d) V p ípad , že nebude ani po celkov VI. kole voleb zvolen VV SNH, musí být p ipravena nová
kandidátka a volby opakovány.
lánek 5. Volba p edsedy a místop edsedy VV SNH
a) Právo volit má každý p ítomný delegát s hlasem rozhodujícím a volba probíhá ve ejným
hlasováním.
b) Návrhy na p edsedu a místop edsedu VV SNH p edkládá p edseda volební komise.
lánek 6. Výsledky voleb p edsedy a místop edsedy VV SNH
a) P edsedou a místop edsedou VV SNH jsou zvoleni kandidáti s nejv tším po tem obdržených
platných hlas od delegát s hlasem rozhodujícím.
lánek 7. R zné
Všechny p ípadné sporné otázky eší a rozhoduje volební komise.

Praha, dne 13. ervence 2013
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Zpráva Mandátové komise
mimo ádné 16. valné hromady Svazu národní házené – 13.7.2013 - Praha

Hlas rozhodující

St OSK pozváno

10 oddíl , omluveno

0

ítomno

6

,

60

%

OSK pozváno

9 oddíl , omluveno

0

p ítomno

8

,

89

%

OSK pozváno

9 oddíl , omluveno

0

p ítomno

5

,

56

%

OSK pozváno

31 oddíl , omluveno

3

p ítomno

16

,

52

%

JM OSK pozváno

10 oddíl , omluveno

1

p ítomno

6

,

60

%

SM OSK pozváno

12 oddíl , omluveno

0

p ítomno

11

,

92

%

p ítomno

52

,

64

%

Pozváno

81 oddíl , omluveno 4

Valná hromada je usnášeníschopná!!!

Hlas poradní
VV SNH

pozváno 9 len , omluveno 2

ítomno

7

,

78

%

DR SNH

pozváno 5 len , omluveno 0

ítomno

5

,

100

%

pozváno 6 len , omluveno 0

ítomno

5

,

83

%

Pozváno 20 len , omluveno 2

p ítomno

17

,

85

%

8

,

80

%

eds. OSK

Hosté
Pozváno 10 host , omluveno 2

p ítomno

Václav Votýpka v.r.
. mandátové komise

