Svaz národní házené
Z Á P I S . 4/2013
ze zasedání Výkonného výboru SNH, které se konalo 26. ervence 2013 v Humpolci
ítomni: J. Cedidlo, I. Toman, J. Holý, K. Schwarzer, A. Liška, P. Stiller, P. Jurtíková, S. Jelen
Omluveni: M. Leugner
Hosté: --1. Kontrola zápisu z minulé sch ze
USNESENÍ 46/2011 – VV bere zprávy OSK na v domí a:
h) ukládá p edsedovi TR a Met.Ú. TR p evést jednotlivé metodické p íru ky do elektronické podoby
a v první fázi zpracovat asový harmonogram pro postupný p evod nejpozd ji do konce 30 11.2013
– pr
žn pln no p evád ní do el. podoby, soubor dopln n o DVD z celostátního seminá e trenér
mládeže, nabídnout na webových stránkách SNH – cena 20,- K + poštovné, požádat o propagaci
též OSK
- pr
žný úkol trvá – zprávy o postupu vždy na VV – zodpov dní p edseda KM a TR
USNESENÍ 30/2012 - VV bere zprávu na v domí a:
a) ukládá p edsedovi SNH sjednat prost ednictvím právního zástupce smlouvu o zaplacení
vynaložených prost edk SNH na akci dle uzav ené smlouvy o spole ných akcí s firmou Václav Ko í
MIVA SMS 18.06.2011 s nejpozd jším termínem splatnosti do 30.04.2012 v plné výši. Vzhledem
k nezaplacení dané ástky bude ešeno dle dosud uzav ených dohod mezi ob ma subjekty –
s termínem pln ní 16.07.2012 – P edáno právnímu zástupci: P edžalobní výzva na úhradu do
30.08.2012. V p ípad neuhrazení p edána plná moc SNH právnímu zástupci – vymáhání
pohledávky soudní cestou. Žaloba podána na mostecký soud – další vývoj sledován. Do sledování
zahrnout též nespln ní podmínek daných smlouvou o zajišt ní v cných cen pro Nejlepší házenká e
2011 z 31.03.2012. Žádost o odpušt ní soudních poplatk – zatím nebylo od soudu obdrženo
vyjád ení – plné objasn ní postupu bylo podáno panem advokátem Mgr. Zde kem Krmáškem.
V sou asné dob se eká na vyjád ení soudu, p edseda STK - dotaz na datum odsouhlasení a
uvedení v zápisu VV o vyplacení zálohové ástky firm MIVA
- aktuální stav – k okresnímu soudu v Ústí n/L. byly p edány veškeré podklady a
v sou asné dob se eká na informace od tohoto soudu.
USNESENÍ 6/2013 - VV bere zprávu na v domí a:
a) ukládá p edsedovi HK p ipravit první návrh úpravy F SNH a zašle jej elektronickou cestou
k p ipomínkování len m VV do 30. 6. 2013
- na žádost p edsedy HK p vodní termín posunut do 30. 9. 2013
USNESENÍ 9/2013 - VV bere zprávu na v domí a:
a) ukládá p edsedovi OK pokra ovat v jednání s p. Veselým ve spolupráci se SE SNH a pr
informovat leny VV. Ukládá sekretá i SNH ve spolupráci s KR dokon ení tohoto úkolu.
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USNESENÍ 30/2013 - VV bere zprávu na v domí a
a) ukládá p edsedovi KM zapracovat do Propozic P R mládeže ud lování medailí od ro níku
2013-14
USNESENÍ 41/2013 - VV SNH bere na v domí zápis z minulé sch ze a:
a) ukládá K. Schwarzerovi oslovit právního zástupce SNH a na p íštím jednání VV p edložit
informaci o aktuálním stavu celé kauzy
2. Zpráva p edsedy VV SNH
- zhodnocení 16. VH SNH ze dne 13. 7. 2013
- projednání rozd lení zodpov dností jednotlivých len VV za odborné komise
- informace o pozvání na oslavy výro í oddílu TJ S. Opatovice n/L.
- projednávána otázka nových www stránek SNH, zatím není zajišt no propojení s modulem pro
rozpis sout ží a evidenci výsledk , není uzav ena žádná smlouva se správcem stránek
USNESENÍ 42/2013 – VV SNH bere zprávu na v domí a:
a) ukládá p . VV zajistit dopracování písemných podklad z jednání 16. VH SNH
b) ukládá SE SNH informovat US o zm
ve vedení SNH
c) schvaluje rozd lení zodpov dností a p edsedy jednotlivých odborných komisí – HK = Ivo Toman,
TR = Miroslav Jelen, KM = Pavla Jurtíková, MaK = Martin Leugner, OK = Pavel Stiller, KR = Aleš
Liška, STK = Karel Schwarzer, DÚ STK= Jaroslav Holý
d) ukládá p edsed m odborných komisí p edložit na p íštím jednání VV složení komisí v jejich
kompetenci
e) ukládá p edsed m odborných komisí neprodlen kontaktovat své p edch dce za ú elem
edání agendy jednotlivých komisí
f) ukládá SE SNH p ipravit k prov ení všechny platné a v tuto chvíli ú inné smlouvy SNH
g) ukládá p . OK p ipravit návrh pravidel pro ud lování estných uznání p i p íležitosti významných
výro í jednotlivých lenských oddíl SNH
h) ukládá p . VV iniciovat jednání s autorem a prozatímním správcem www stránek panem Dobrým
3. P ehled došlé pošty
- hodnocení ligových sout ží 2012/13
- hodnocení hrá v jednotlivých utkáních
USNESENÍ 43/2013 – VV SNH bere zprávu na v domí
4. Zprávy a p ipomínky z hnutí
- tento bod nebyl využit
5. Hodnocení mládežnických akcí v roce 2013 – M R, P R, VTJ+J
- pan C. Št pánek (odstoupivší p . KM) p ipravil záv re ný zpravodaj MaP R mládeže, všechny
akce prob hly bez v tších komplikací
- VTJ+J rovn ž prob hlo bez problém v Rožmitále pod T emšínem za ú asti 33 junior a 21
juniorek
- p . HK informoval, že dosud nebyly doloženy faktury za ubytování a stravu p i VTJ+J
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USNESENÍ 44/2013 – VV SNH bere zprávu na v domí a:
a) ukládá p . KM p ipravit záv re ný zpravodaj MaP R 2013 ke zve ejn ní (ve formátu PDF) a
následn p edat na SE SNH
b) ukládá SE SNH rozeslat tento materiál do hnutí (elektronicky)
c) ukládá p . VV zajistit umíst ní zpravodaje na www stránkách
d) ukládá p . HK kontaktovat po adatele VTJ+J se žádostí o dodání chyb jících faktur
e) ukládá p . VV kontaktovat pana C. Št pánka se žádostí o zaslání písemného zhodnocení VTM
f) ukládá p . STK za adit zprávu o pr
hu VTJ+J, p ípadn VTM, do ligového zpravodaje
g) vyslovuje pod kování všem, kte í se podíleli na organizaci a pr
hu mládežnických akcí
6. Hodnocení pr
hu ligových sout ží 2012/13
- všechny sout že byly ádn dohrány
- záv re ný zpravodaj byl zve ejn n
USNESENÍ 45/2013 – VV SNH bere zprávu na v domí a:
a) ukládá p . HK zpracovat vyú tování náklad na rozhod í a delegáty
b) ukládá p . DÚ STK p ipravit a zve ejnit p ehled platných trest p echázejících do nového
sout žního ro níku
c) ukládá p . HK prov it úhrady pokut ze strany oddíl , p ípadné nedoplatky ešit ve spolupráci
s p . DÚ STK
7. P íprava ligového ro níku 2013/2014
- VV SNH v souladu s platným jednacím ádem schválil dne 17. 7. 2013 prost ednictvím
elektronického hlasování nové zn ní Propozic vrcholných sout ží 2013/14
- p . STK p edložil p ehled p ihlášených družstev do vrcholných sout ží 2013/14 a návrh nasazení
chto sout ží
USNESENÍ 46/2013 – VV SNH bere zprávu na v domí a:
a) ukládá SE SNH prov it oddílovou p íslušnost jednotlivých rozhod ích uvedených na p ihláškách
ligových družstev
b) ukládá p . KR prov it spln ní kvalifika ních požadavk t chto rozhod ích
c) ukládá p . HK prov it úhrady poplatk oddíl na rozhod í
d) schvaluje nasazení vrcholných sout ží 2013/14 dle návrhu STK
e) ukládá p . STK zve ejnit pracovní materiál rozpisu vrcholných sout ží do 29. 7. 2013 (viz l. B/4/b
Propozic) a vyhlásit termín pro hlášení zm n do 5. 8. 2013
f) ukládá p . KR zve ej ovat nasazení rozhod ích na ligová utkání nejpozd ji ty i pracovní dny
ed datem konání utkání
8. Zpráva o vývoji ekonomické situace SNH
- p edseda HK informoval o aktuálním stavu finan ních prost edk na ú tech a v pokladn SNH
- p edseda HK informoval o prozatím schválených dotacích pro SNH a také podal informace
k dota nímu programu MŠMT . IV – provoz a údržba t lovýchovných za ízení
- p islíbené finan ní prost edky z STV (fond solidarity – Iniciativa Sport 2011) zatím nedorazily a
nejsou k dispozici ani bližší informace
- p edseda HK informoval, že dosud nebyl zpracován materiál Finance 2013 (výpo et p ísp vk
oddíl a rozd lení dotací)
- diskutována otázka odd lení prost edk rezervního fondu SNH od provozních prost edk , zatím
bez jednozna ného záv ru

Svaz národní házené

130815 Zápis z jednání VV . 4-2013

Strana 4 (celkem 6)

USNESENÍ 47/2013 – VV SNH bere zprávu na v domí a:
a) ukládá p . HK rozeslat na jednotlivé sdružené oddíly pot ebné informace a instrukce pro podání
žádosti o dotaci MŠMT z programu IV.
b) ukládá p . HK neprodlen dopracovat a na p íštím jednání VV p edložit rozpo et SNH dopln ný
o aktuální výši schválených dotací
c) ukládá p . HK p edložit na p íštím jednání VV aktuální stav erpání rozpo tu pro rok 2013 v etn
rozpisu jednotlivých položek
d) ukládá p . HK zpracovat a vydat do oddíl materiál Finance 2013 nejpozd ji do 30. 9. 2013
s termínem úhrady p ísp vk oddíl do 25. 10. 2013
e) ukládá p . HK v souladu se zn ním Propozic vrcholných sout ží 2012/13 zpracovat a zve ejnit
vyú tování rozhod ích a delegát za sout žní ro ník 2012/13 nejpozd ji do 30. 9. 2013
f) ukládá SE SNH zpracovat p ehled materiál (propisovací zápisy, odznaky rozhod ích, pravidla,
propaga ní materiály atd.), které jsou k dispozici na SNH a p ipravit a zaslat tuto nabídku do
sdružených oddíl
9. Zprávy p edsedy odborných komisi
Organiza ní komise:
- diskutováno téma zm n pravidel a ád v etn formy jejich zve ej ování
- diskutována nejednotná forma vydávaných dokument a materiál SNH, neexistující pravidla pro
formát a styl t chto materiál
USNESENÍ 48/2013 – VV SNH bere zprávu na v domí a:
a) rozhodl neprovád t v tuto chvíli zm ny ve složení pravidlové komise (pokud o to nepožádá
který z jejich len ) a pov uje pravidlovou komisi ve stávajícím složení dokon ením p ípravy
návrh zm n ád a pravidel SNH
b) ukládá p . OK kontaktovat p edsedu pravidlové komise pana J.Popelku ve v ci zmonitorování
aktuálního stavu p ípravy zm n ád a pravidel a dohodnutí dalšího postupu v této záležitosti
c) ukládá p . OK p ipravit jednotné šablony hlavi kových papír jak pro SNH, tak jednotlivé komise
d) ukládá p . OK p ipravit pravidla pro vydávání dokument SNH v etn revize archiva ního a
skarta ního ádu
e) ukládá p . OK provést revizi jednacího ádu SNH a p ípadn navrhnout jeho zm ny
f) ukládá p . OK zpracovat aktualizaci všech adresá SNH – VV a jeho komisí, OSK a jejich komisí,
oddíl
g) ukládá p . OK provést revizi všech standardních smluv uzavíraných SNH – smlouvy o
po adatelství MaP R, ZHP, dohody o provedení práce atd.
Komise mládeže:
- diskutován bod týkající se ZHP 2014 a MaP R 2014
- diskutována otázka výcvikových tábor junior i mládeže, jejich organiza ní zajišt ní, financování,
právní zast ešení atd.
USNESENÍ 49/2013 – VV SNH bere zprávu na v domí a:
a) ukládá p . KM p ipravit návrh propozic Finále ZHP 2014
b) ukládá kontaktovat jednotlivé ÚM OSK a zmapovat aktuální situaci základních kol ZHP
v jednotlivých oblastech – rozsah sout ží, ú ast družstev
c) ukládá SE SNH zve ejnit výzvu na podávání p ihlášek po adatel na MaP R 2014, Finále ZHP
2014
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Trenérská rada:
- diskutována otázka konání seminá e ligových trenér v letošním roce (v lo ském roce se konal
seminá trenér mládeže)
USNESENÍ 50/2013 – VV SNH bere zprávu na v domí a:
a) ukládá p . TR p ipravit návrh na uspo ádání seminá e ligových trenér v etn jeho struktury a
rozsahu – p edb žný termín konání listopad 2013
Sportovn -technická komise:
- p . STK p edložil p ehled p ihlášených družstev do 40. r. eského poháru dosp lých
- diskutováno rozd lení kompetencí mezi STK, DÚ STK a SE SNH v etn postupu zpracování agendy
vrcholných sout ží (zápisy, st elci, karty, tresty, soupisky atd.)
USNESENÍ 51/2013 – VV SNH bere zprávu na v domí a:
a) ukládá p . STK p ipravit nasazení 40. r. eského poháru dosp lých a zve ejnit jej v nejbližším
ligovém zpravodaji
b) ukládá p . STK oslovit jednotlivé OSK ve v ci po adatelského zajišt ní jednotlivých kol P
c) ukládá p . STK a p . DÚ STK na p íštím zasedání VV p edložit jasný postup zpracovávání agendy
vrcholných sout ží v etn personální zodpov dnosti
d) ukládá p . VV prov it s autorem www stránek možnosti umíst ní rozpisu, výsledk a dalších
informací z vrcholných sout ží SNH (st elci, karty atd.) v etn jejich formy
Hospodá ská komise:
- nevyužito
Marketingová komise:
- p edseda MaK omluven z jednání
USNESENÍ 52/2013 – VV SNH bere zprávu na v domí a:
a) ukládá p . MaK kontaktovat ing. iha e (SK Chomutov NH) ve v ci po ádání Finále 40. r. eského
poháru dosp lých v etn vyhlášení Nejlepší házenká ky/házenká e roku 2013
Komise rozhod ích:
- p edseda KR informoval o p íprav seminá e ligových rozhod ích, který prob hne v SC Nymburk
dne 31. 8. 2013
- p . KR p edložil požadavek na zm nu výše poplatku za ú ast na seminá i v závislosti na rozd lení
rozhod ích do jednotlivých skupin – prvoligoví, druholigoví, ostatní
USNESENÍ 52/2013 – VV SNH bere zprávu na v domí a:
a) neschvaluje zm nu výše poplatku za seminá ligových rozhod ích pro letošní rok a ukládá KR
edložit jasná od vodn ní p ípadné zm ny výše p ísp vku pro další seminá e v etn kritérií pro
rozd lení rozhod ích do jednotlivých skupin a z toho plynoucích povinností a výhod t chto
rozhod ích
10. Up esn ní programu následující sch ze
- schválen program p íštího zasedání
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10. R zné
- nevyužito
Zapsali: Pavla Jurtíková a Pavel Stiller

Pozvánka na p íští zasedání VV SNH
Termín sch ze: Pátek 30.8. 2012
as: 09,30 hod.
BOD
NÁPL BODU
1
Kontrola zápisu z minulého jednání VV SNH
2
Zpráva p edsedy VV SNH
3
Zpráva sekretá e, p ehled došlé pošty

Nymburk
ZODPOVÍDÁ
edseda VV
edseda VV
Sekretá

4
5

Zprávy a p ipomínky z hnutí
Dotace oddíl m sdruženým v STV za rok 2012

OK
HK, SE

6
7
8
9

Kontrola erp. rozpo tu k 31.7. 2013 a výhled do konce roku
2012
Informace
k seminá i ligových rozhod ích
P íprava 40. ro níku eského poháru – zajišt ní
Zprávy p edsed odborných komisí

HK
KR, SE
STK, KR, SE
edseda komise

10
11

Up esn ní programu následující sch ze VV
R zné

OK
ítomní

ROZD LOVNÍK :
Zápis a pozvánka: VV SNH, p . DR SNH, SE SNH, estný len VV SNH Mgr. M. Šír
Zápis bez pozvánky: lenové DR SNH, p edsedové OSK SNH
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