Svaz národní házené
Z Á P I S č. 3/2014
ze zasedání Výkonného výboru SNH, které se konalo 28. března 2014 v Pustějově

Přítomni: J. Cedidlo, K. Schwarzer, A. Liška, I. Toman, Ing. P. Stiller, Ing. M. Jelen, M. Leugner,
Mgr. M. Šír (čestný člen VV), P. Holý (SE SNH)
Hosté: P. Pisch (SM OSK – pořadatel finále ČP)
Omluveni: J. Holý, Bc. P. Jurtíková, K. Klas (DR SNH)

1. Kontrola zápisu z minulé schůze
USNESENÍ 46/2011 – VV bere zprávy OSK na vědomí a:
h) ukládá předsedovi TR a Met.Ú. TR převést jednotlivé metodické příručky do elektronické podoby
a v první fázi zpracovat časový harmonogram pro postupný převod nejpozději do konce
30. 11.2013 – průběžně plněno převádění do el. podoby, soubor doplněn o DVD z celostátního
semináře trenérů mládeže, nabídnout na webových stránkách SNH – cena 20,- Kč + poštovné,
požádat o propagaci též OSK
- průběžný úkol trvá – zodpovědní předseda KM, TR a SE SNH (termín dokončení
31.3.2014)
USNESENÍ 30/2012 - VV bere zprávu na vědomí a:
a) ukládá předsedovi SNH sjednat prostřednictvím právního zástupce smlouvu o zaplacení
vynaložených prostředků SNH na akci dle uzavřené smlouvy o společných akcí s firmou Václav Kočí
MIVA SMS 18.06.2011 s nejpozdějším termínem splatnosti do 30.04.2012 v plné výši. Vzhledem
k nezaplacení dané částky bude řešeno dle dosud uzavřených dohod mezi oběma subjekty –
s termínem plnění 16.07.2012 – Předáno právnímu zástupci: Předžalobní výzva na úhradu do
30.08.2012. V případě neuhrazení předána plná moc SNH právnímu zástupci – vymáhání
pohledávky soudní cestou. Žaloba podána na mostecký soud – další vývoj sledován. Do sledování
zahrnout též nesplnění podmínek daných smlouvou o zajištění věcných cen pro Nejlepší házenkáře
2011 z 31.03.2012. Žádost o odpuštění soudních poplatků – zatím nebylo od soudu obdrženo
vyjádření – plné objasnění postupu bylo podáno panem advokátem Mgr. Zdeňkem Krmáškem.
V současné době se čeká na vyjádření soudu, předseda STK – dotaz na datum odsouhlasení a
uvedení v zápisu VV o vyplacení zálohové částky firmě MIVA
- aktuální stav – okr. soud v Mostě vydal elektronický platební rozkaz, který prozatím
nenabyl právní moci
USNESENÍ 30/2013 - VV bere zprávu na vědomí a
a) ukládá předsedovi KM zapracovat do Propozic PČR mládeže udělování medailí od ročníku
2013-14
- úkol trvá
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USNESENÍ 88/2013 - VV SNH bere zprávu na vědomí a:
c) ukládá př. TR po ustanovení a schválení jednotlivých reprezentačních dvojic projednat možnosti
přepravy do sběrných míst s maximálním využitím prostředků hromadné dopravy
- úkol trvá
USNESENÍ 20/2014 – VV SNH bere zprávu na vědomí a:
b) ukládá SE provést úklid a vyklizení nepotřebného vybavení a dalších věcí ve skladu SNH a dále
provést soupis všech archivních materiálů a dalších věcí ve skladu SNH včetně návrhu na jejich
skartaci dle platného archivačního a skartačního řádu SNH s termínem do 30. 6. 2014
d) ukládá př. VV a př. STK zajistit převedení maximálního množství zápisů o utkání archivovaných
na sekretariátu SNH do elektronické podoby (z důvodu potřebné evidence pro udělování čestných
titulů SNH) tak, aby bylo možné provést jejich skartaci
e) ukládá SE provést kompletní soupis všech dresů, které jsou k dispozici ve skladu včetně návrhu na
využití již nepoužívaných sad (např. pro potřeby VTJ, VTM apod.) s termínem do 15. 5. 2014
USNESENÍ 27/2014 – VV SNH bere zprávu na vědomí a:
b) ukládá př. MK zajistit výrobu plaket
USNESENÍ 28/2014 – VV SNH schvaluje zápis z minulé schůze

2. Zpráva předsedy VV SNH
- př. VV informoval o jednání s p. Filipem Hobzou ohledně dotací na činnost SNH v roce 2014,
příslib i ze strany předsedy ČUS pana Jansty, že objem financí by neměl být nižší než v roce 2013
- př. VV informoval o jednání s panem Martínkem (HZH sport) o další spolupráci, pro rok 2014
dohodnuto využití částky reklamního plnění ve formě poukazů na odběr zboží, které budou využity
pro ocenění nejlepších házenkářek a házenkářů roku 2013
USNESENÍ 29/2014 – VV SNH bere informace na vědomí

3. Informace předsedy DR SNH
- předseda DR omluven, nicméně před jednáním předal informace př. VV a SE SNH
- průběžně probíhá vyklízení prostor sekretariátu, archivace a případná skartace starých
dokumentů
USNESENÍ 30/2014 – VV SNH bere informace na vědomí a po projednání:
a) děkuje všem členům Dozorčí rady SNH za odvedenou práci ve volebním období 2010-2014

4. Zpráva sekretáře, přehled došlé pošty
- SE předal zápis z provedené kontroly na PSSZ – kontrola nezjistila nedostatky
- SE a mpř. VV informovali o vyhotovení a předání ocenění MNH panu M.Vurmovi
USNESENÍ 31/2014 – VV SNH bere informace na vědomí
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5. Zpráva o průběhu 40.r. ČP dospělých, příprava finále
- informaci o průběhu do semifinálových kol přednesl př. STK – vydán zpravodaj ČP č. 4
- informace k nadcházejícímu finále podal p. Petr Pisch (předseda SM OSK) – organizačně vše
zajištěno (ubytování, stravování, hala, společenský večer), organizační pokyny obdrželi všichni
účastníci finále včetně rozhodčích
USNESENÍ 32/2014 – VV SNH bere informace na vědomí

6. Informace o akcích mládeže 2014 – ZHP, MaPČR, VTJ, VTM
- finálové turnaje ZHP zatím probíhají dle plánu a bez závažnějších problémů
- SE informoval o skutečnosti, že dosud nebyla ze strany pořadatele vrácena podepsaná smlouva
na ZHP dorostenek v Mostě
- vedoucí soustředění juniorů a juniorek pan P.Pisch informoval o přípravě tohoto soustředění
v Chropyni v letošním roce, pozvánky a přihlášky byly rozeslány do oddílů
- VV projednal propozice MaP ČR mládeže pro rok 2014 zaslané nepřítomnou př. KM před
jednáním a tyto propozice vrátil k dopracování
USNESENÍ 33/2014 – VV SNH bere informace na vědomí a po projednání:
a) ukládá př. HK neproplácet náklady pořadatele ZHP dorostenek do doby než vrátí podepsanou
smlouvu o pořadatelství
b) ukládá př. VV zajistit zveřejnění pozvánek a přihlášek na VTM a VTJ+J na svazových stránkách
c) ukládá př. KM dopracovat chybějící body v propozicích MaP ČR a předložit je k elektronickému
hlasování členům VV nejpozději do 15.4.2014, případně předložit ke schválení na mimořádném
zasedání VV SNH
d) ukládá př. HK připravit smlouvy o pořadatelství MaP ČR mládeže pro rok 2014 včetně
ekonomických podmínek akce, které budou korespondovat s Propozicemi soutěže

7. Zpráva o čerpání rozpočtu 2013, rozpočet 2014
- př. HK předložil konečnou zprávu o hospodaření SNH za rok 2014 a také konečnou verzi rozpočtu
na rok 2014, oba materiály budou projednávány na blížící se 17. VH SNH
- dle neoficiálních informací by mělo SNH obdržet přímo z MŠMT dotaci pouze ve výši 460 tis. Kč,
nicméně dle vyjádření vedení ČUS stále probíhají jednání a částka pravděpodobně nebude
konečná, v každém případě se bude ČUS snažit dorovnat výši dotace minimálně do výše roku 2013
USNESENÍ 34/2014 – VV SNH bere informace na vědomí a po projednání:
a) ukládá př. HK a př. VV nadále jednat o možnostech navýšení dotačních prostředků pro SNH

8. Ligové soutěže – jaro 2014, hrací systém 2014/15
- př. STK informoval o přípravě jarní části soutěží 2013/14, v nejbližších dnech bude vydán ligový
zpravodaj č. 5, jehož součástí bude i schválený rozpis jarní části soutěží a upravené soupisky
- př. HK spolu se SE podali informaci o aktuálním stavu úhrad poplatků ligových oddílů za rozhodčí
- př. TR informoval, že zatím nejsou k dispozici vyjádření všech oslovených oddílů týkající se
herních systému ligových soutěží mužů a žen
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USNESENÍ 35/2014 – VV SNH bere informace na vědomí a po projednání:
a) ukládá př. STK vydat ligový zpravodaj
b) ukládá př. TR bezprostředně po obdržení všech vyjádření oslovených oddílů předat konečné
závěry na všechny členy VV
c) ukládá př. VV po obdržení závěrů k hernímu systému ligových soutěží svolat mimořádné
zasedání VV, na kterém budou tyto závěry projednány a bude schválen herní systém ligových
soutěží 2014/15

9. Příprava 17. Valné hromady SNH
- př. VV a SE informovali o přípravě 17.VH SNH – organizačně zajištěno, všechny podkladové
materiály byly rozeslány na sdružené oddíly, rovněž pozvánky na čestné hosty rozeslány
USNESENÍ 36/2014 – VV SNH bere informace na vědomí a po projednání:
a) ukládá SE a př. OK pokračovat v přípravách 17. VH SNH dle plánu

10. Příprava Čechy-Morava 2014
- př. VV a př. MaK informovali o průběžném plnění úkolů
- návrh smlouvy o pořadatelství s TJ S. Opatovice n/L. je připraven a bude zaslán pořadateli
k připomínkování, podstatné náležitosti jsou již odsouhlaseny oběma stranami
- k podpisu jsou rovněž připraveny smlouvy s jednotlivými reprezentačními trenéry pro rok 2014
- př. TR předložil seznam deseti nejlepších házenkářek a házenkářů za rok 2013 v abecedním
pořadí
- zatím se nepodařilo navázat kontakt s Českou televizí, resp. ČT nereaguje na korespondenci ze
strany SNH
USNESENÍ 37/2014 – VV SNH bere informace na vědomí a po projednání:
a) ukládá př. MaK a př. TR dále s pořadatelem koordinovat přípravy mezizemských utkání Čechy –
Morava 2014
b) ukládá př. VV dokončit s pořadatelem jednání o podobě smlouvy a zajistit její podpis
c) ukládá př. VV zajistit podpis smluv s jednotlivými repretrenéry
d) ukládá př. TR v návaznosti na smlouvy s repretrenéry předložit na příštím zasedání VV širší
nominace jednotlivých reprezentačních výběrů

11. Pravidla a řády SNH 2014
- VV projednal konečné návrhy jednotlivých řádů SNH předložené pravidlovou komisí včetně
oponentních stanovisek některých členů komisí
- konečné znění pravidel SNH zatím není k dispozici – stále probíhají úpravy zejména v části
gestikulace
- konečné schválení řádů odloženo na příští jednání VV SNH
- př. VV informoval o předjednané nabídce na tisk pravidel a řádů v tiskárně Most
USNESENÍ 38/2014 – VV SNH bere informace na vědomí a po projednání:
a) děkuje všem členům komisí, které se podílely na přípravě novelizace pravidel a řádů SNH
b) ukládá př. VV a př. OK na příštím jednání předložit ke schválení všechny novelizované pravidla a
řády SNH
c) ukládá př. HK a př. KR zajistit cenovou kalkulaci konkurenční tiskárny v Plzni
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12. Zprávy předsedů odborných komisí
- nevyužito

13. Různé
- nevyužito

Zapsal: Pavel Stiller, Jiří Cedidlo

Pozvánka na zasedání VV SNH
Termín schůze: Čtvrtek 29.05.2014 od 9,30 hod.
Místo konání: Praha – Strahov
BOD
NÁPLŇ BODU
1
Kontrola zápisu z minulého jednání VV SNH
2
Zpráva předsedy VV SNH
3
Informace předsedy DR SNH
4
Zpráva sekretáře, přehled došlé pošty
5
Hodnocení 17. Valné hromady SNH
6
Hodnocení finále 40.r. ČP dospělých
7
Ligové soutěže – jaro 2014, příprava ročníku 2014/15
8
Informace o akcích mládeže 2014 – ZHP, MaPČR, VTJ, VTM
9
Informace o hospodaření a čerpání rozpočtu v roce 2014
10
Příprava Čechy-Morava 2014
11
Pravidla a řády 2014
12
Zprávy předsedů odborných komisí
13
Různé

ZODPOVÍDÁ
Předseda VV
Předseda VV
Předseda DR
Sekretář
Předseda VV
STK
STK, DÚ STK
KM, TR, KR
HK
TR, MaK, OK
Přítomní
Předseda komise
Přítomní

ROZDĚLOVNÍK :
Zápis a pozvánka: VV SNH, př. DR SNH, SE SNH, Mgr. M. Šír
Zápis bez pozvánky: předsedové OSK, členové DR SNH, sdružené oddíly
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