Svaz národní házené
Z Á P I S č. 5/2014
ze zasedání Výkonného výboru SNH, které se konalo 29. května 2014 v Praze

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

1. Kontrola zápisu z minulé schůze
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 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 41/2014 – VV SNH schvaluje zápis z minulé schůze

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Svaz národní házené, Zátopkova 100/2, P.O.Box 40, 160 17 Praha 6, IČ: 539 929, sekretář: Petr Holý
tel.:+420 721 820 755, e-mail: narodnihazena@cuscz.cz, bank.spojení: GE Money Bank - 1722109504/0600
www.svaznarodnihazene.cz
Předseda SNH:

Jiří Cedidlo - kontakt: 607 012 420, 737 700 108, e-mail: cedidlo.jiri@centrum.cz

Strana 2 (celkem 5)

2. Zpráva předsedy VV SNH
- mpř. VV pan I. Toman informoval o zdravotní indispozici předsedy VV
- př. VV zaslal před jednáním několik informací k jednání, které byly projednány v dalších bodech
- mpř. VV předal informace z jednání 29. Valné hromady ČUS, která se konala dne 26.4.2014 ve
sportovním centru Nymburk
- mpř. VV přednesl žádost ZČ OSK o pořadatelství Finále 41. ročníku Českého poháru dospělých
- mpř. VV přednesl společnou žádost oddílů SK Chomutov NH, Baník Most NH a TJ Šroubárna Žatec
o pořadatelství oslav 110 let NH včetně mezizemských utkání Čechy-Morava v roce 2015
USNESENÍ 42/2014 – VV SNH bere informace na vědomí a po projednání:
a) rozhodl přidělit pořadatelství Finále 41. ročníku Českého poháru dospělých západočeské
oblastní soutěžní komisi
b) pověřuje př. VV jednáním se ZČ OSK ve věci pořadatelství tohoto finále
c) rozhodl přidělit pořadatelství oslav 110 let NH včetně mezizemských utkání Čechy-Morava
v roce 2015 skupině oddílů SK Chomutov NH, Baník Most NH a TJ Šroubárna Žatec
d) ukládá SE přizvat na příští jednání VV zástupce pořadatele

3. Informace předsedy DR SNH
- předseda DR p. K. Klas informoval o prvním zasedání nově zvolené dozorčí rady SNH, na kterém si
mimo jiné členové DR rozdělili dohled nad jednotlivými oblastmi činností SNH
- přesné rozdělení kompetencí a další informace jsou uvedeny v zápise z jednání, který byl předán
na sekretariát
USNESENÍ 43/2014 – VV SNH bere informace na vědomí a po projednání:
a) blahopřeje členům DR ke zvolení do DR na volební období 2014/18 a věří v dobrou a korektní
spolupráci mezi VV a DR SNH

4. Zpráva sekretáře, přehled došlé pošty
- SE připravil k distribuci medaile pro jednotlivé oblastní komise dle objednávek
- SE předložil žádost oddíl TJ S. Ejpovice o „ostaršení“ hráčky Pickové, jelikož je tato v rozporu
s platnými řády SNH
USNESENÍ 44/2014 – VV SNH bere informace na vědomí a po projednání:
a) ukládá SE zajistit distribuci objednaných medailí do jednotlivých oblastí
b) rozhodl nevyhovět žádosti TJ S. Ejpovice o „ostaršení“ hráčky Pickové

5. Hodnocení 17. Valné hromady SNH
- mpř. VV krátce zhodnotil průběh 17. VH SNH
- po organizační stránce proběhlo vše bez závad
- písemné podklady z jednání VH byly zpracovány a odeslány do sdružených oddílů
- VV projednal usnesení ze 17.VH SNH a jednotlivé body z diskuse
USNESENÍ 45/2014 – VV SNH bere informace na vědomí a po projednání:
a) děkuje všem delegátům VH za aktivní přístup k jednání
b) děkuje všem zainteresovaným osobám, které se podílely na organizaci akce
c) ukládá předsedům jednotlivých odborných komisí projednat diskusní příspěvky týkající se jejich
resortu v jednotlivých komisích a přihlédnout k nim při další činnosti
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6. Hodnocení Finále 40. ročníku Českého poháru dospělých
- ředitel turnaje p. M. Šír krátce zhodnotil průběh a organizační zajištění finálového turnaje
(písemné hodnocení k dispozici na SE SNH)
- př. STK krátce zhodnotil celý 40. r. ČP dospělých, dosud bohužel nebyl zpracován závěrečný
zpravodaj
USNESENÍ 46/2014 – VV SNH bere informace na vědomí a po projednání:
a) děkuje SM OSK za bezproblémové pořadatelství finálového turnaje 40. r. ČP dospělých
b) ukládá př. STK v nejbližším možném termínu zpracovat a vydat závěrečný zpravodaj 40. r. ČP
dospělých

7. Ligové soutěže – jaro 2014, příprava ročníku 2014/15
- př. STK a př. DÚ STK krátce informovali o průběhu jarní části soutěžního ročníku 2013/14
- SE informoval o přípravě medailí, diplomů a pohárů pro vítěze ligových soutěží k distribuci,
předání zajistí operativně členové VV dle aktuální situace
- př. STK předložil k projednání Propozice vrcholných soutěží dospělých pro ročník 2014/15
USNESENÍ 47/2014 – VV SNH bere informace na vědomí a po projednání:
a) schvaluje termín a místo letního aktivu STK SNH - 17.7.2014 od 9:00 hod. v Praze
b) schvaluje Propozice vrcholných soutěží dospělých pro soutěžní ročník 2014/15
c) ukládá SE zajistit distribuci těchto propozic do hnutí včetně přihlášky, termínové listiny a
průvodního dopisu
d) ukládá př. VV zajistit zveřejnění těchto propozic na internetových stránkách SNH

8. Informace o akcích mládeže 2014 – ZHP, MaPČR, VTJ, VTM
- finálové turnaje ZHP proběhly dle plánu a bez závažnějších problémů, závěrečný zpravodaj se
stále připravuje
- smlouvy s jednotlivými pořadateli MaP ČR byly rozeslány a postupně se vracejí podepsané ze
strany pořádajících subjektů
- SE přednesl návrh KM na jmenování ředitelů jednotlivých akcí
- SE přednesl žádost pořadatele MČR starších žáků o úpravu časového harmonogramu akce
vzhledem k souběhu termínu s utkáním 1. ligy mužů
USNESENÍ 48/2014 – VV SNH bere informace na vědomí a po projednání:
a) děkuje všem pořadatelům finálových turnajů ZHP mládeže za zajištění akcí
b) ukládá př. KM vydat v nejbližším možném termínu závěrečný zpravodaj ZHP 2014
c) ukládá př. HK po předání podkladových materiálů ze strany KM a obdržení vyúčtování ze strany
pořadatelů a účastníků jednotlivých akcí připravit proplacení příslušných nákladů dle hospodářské
směrnice akce
d) schvaluje ředitele jednotlivých turnajů MaP ČR mládeže 2014 dle návrhu KM:
MČR mladších žáků – Ing. Jiří Černý
PČR mladších žáků – Karel Klas
MČR mladších žaček – Mgr. Miroslav Šír
PČR mladších žaček – Mgr. Ladislava Janková
MČR starších žáků – Petr Pisch
PČR starších žáků – Karel Schwarzer
MČR starších žaček – Jana Sládečková
PČR starších žaček – Miroslav Smák
MČR dorostenců – Jiří Bláha
PČR dorostenců – František Přivřel
MČR dorostenek – Michal Kratochvíl
PČR dorostenek – Petr Tausche
e) ukládá SE zajistit distribuci medailí, pohárů a diplomů jednotlivým pořadatelům akcí
f) ukládá př. KM koordinovat přípravy MaPČR a informace o postupujících z jednotlivých oblastí
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9. Informace o hospodaření a čerpaní rozpočtu v roce 2014
- př. HK informoval o aktuálním stavu hospodaření a čerpání rozpočtu v roce 2014
- po jednání představitelů ČUS a MŠMT došlo k navýšení dotačních prostředků, což pro SNH
znamená navýšení přímých dotací z MŠMT z původních 460 tis. na cca 604 tis. Kč, další prostředky
by měly být distribuovány prostřednictvím ČUS
USNESENÍ 49/2014 – VV SNH bere informace na vědomí

10. Příprava Čechy-Morava 2014
- mpř. VV informoval o stavu příprav mezizemských utkání Čechy-Morava 2014
- smlouva s pořadatelem byla podepsána dle plánu, rovněž smlouvy s jednotlivými
reprezentačními trenéry byly podepsány
- př. TR informoval o zveřejnění širších nominací jednotlivých reprezentačních výběrů, užší
nominace budou k dispozici v následujících dnech
- mpř. VV přednesl návrh na úpravu programu mezizemských utkání, a to dodatečné zařazení
utkání výběrů ČOS vs. VČ OSK SNH dorostenek a dorostenců, tato změna byla projednána a
odsouhlasena pořadatelem
- př. TR informoval o plánovaných soustředěních jednotlivých reprezentačních výběrů, náklady
budou proplaceny dle hospodářské směrnice SNH
- př. TR informoval o způsobu dopravy jednotlivých účastníků do místa konání – v případě využití
osobního automobilu bude uhrazeno cestovné ve výši jízdenky hromadné dopravy
- př. TR rovněž informoval o přípravě vyhlašování nejlepších házenkářek a házenkářů za rok 2013
USNESENÍ 50/2014 – VV SNH bere informace na vědomí a po projednání:
a) ukládá SE ve spolupráci s př. TR zajistit distribuci nominačních dopisů reprezentantům
b) schvaluje úpravu programu mezizemských utkání (zařazení utkání dorostenek a dorostenců)
c) ukládá SE ve spolupráci s př. TR zajistit distribuci pozvánek pro oceněné házenkáře za rok 2013
d) schvaluje formu a výši odměn pro vyhlášené nejlepší házenkářky a házenkáře za rok 2013
(poukázky na odběr zboží značky Adidas ve výši 8/6/4/2/1 tisíc Kč
e) ukládá př.HK zajistit adekvátní množství poukázek firmy HZH Sport
f) jmenuje mpř. VV pana Ivo Tomana ředitelem akce Mezizemská utkání Čechy-Morava 2014

11. Pravidla a řády SNH 2014
- VV projednal konečné návrhy pravidel a jednotlivých řádů SNH předložené pravidlovou komisí
- v rámci projednávání provedl několik úprav – kromě formálních úprav (číslování článků, úprava
odkazů atd.) rozhodl výrazně přepracovat přílohu č. 1 Disciplinárního řádu – Sazebník trestů (dle
názoru VV se způsob trestání zavedený v roce 2010 neosvědčil) a některá sporná ustanovení
pravidel
- mpř. VV předložil dvě cenové nabídky na tisk kompletní sady pravidel - tiskárna v Mostě a
tiskárna v Plzni, přičemž nabídka plzeňské tiskárny je cenově výhodnější
USNESENÍ 51/2014 – VV SNH bere informace na vědomí a:
a) schvaluje novelizovaná pravidla a řády SNH v upraveném znění
b) ukládá mpř. VV a př. KR zajistit tisk kompletních sad pravidel a řádů v plzeňské tiskárně
c) schvaluje rozdělení výtisků následovně – po jednom výtisku obdrží zdarma všechny sdružené
oddíly, OSK, členově VV, členové DR SNH a ligoví rozhodčí (poplatek za pravidla byl zahrnut do
účastnického poplatku na seminář), další výtisky je možné zakoupit na SE SNH,
d) ukládá SE zajistit distribuci pravidel dle výše uvedeného rozpisu
e) ukládá př. VV zajistit zveřejnění nových pravidel na internetových stránkách SNH
Svaz národní házené
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12. Zprávy předsedů odborných komisí
Komise rozhodčích
- mpř. VV předal informace za nepřítomného př.KR o přípravě semináře ligových rozhodčích, který
proběhne dne 23.8.2014 ve sportovním centru Nymburk
- vzhledem k navýšení cen v SC Nymburk navrhuje KR změnu výše účastnického poplatku a také
úpravu způsobu jeho hrazení
USNESENÍ 52/2014 – VV SNH bere informace na vědomí a:
a) ukládá př. KR pokračovat v přípravě semináře ligových rozhodčích
b) schvaluje účastnický poplatek na seminář ve výši 700,- Kč
c) schvaluje jako jediný možný způsob úhrady tohoto poplatku úhradu na bankovní účet SNH

13. Různé
- nevyužito

Zapsal: Karel Schwarzer, Ivo Toman

Pozvánka na zasedání VV SNH
Termín schůze: Čtvrtek 17.07.2014 od 11,00 hod.
Místo konání: Praha – Strahov
BOD
NÁPLŇ BODU
1
Kontrola zápisu z minulého jednání VV SNH
2
Informace k přípravě oslav 110 let národní házené
3
Zpráva předsedy VV SNH
4
Informace předsedy DR SNH
5
Zpráva sekretáře, přehled došlé pošty
6
Hodnocení Čechy-Morava 2014
7
Hodnocení akcí mládeže – MaP ČR , VTJ+J, VTM 2014
8
9
10
11

Ligové soutěže – jaro 2014, příprava ročníku 2014/15
Seminář ligových rozhodčích – příprava
Zprávy předsedů odborných komisí
Různé

ZODPOVÍDÁ
Předseda VV
Předseda VV
Předseda VV
Předseda DR
Sekretář
Předseda VV, TR
KM, TR
STK, DÚ STK
KR
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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