Svaz národní házené
Z Á P I S č. 6/2014
ze zasedání Výkonného výboru SNH, které se konalo 17. července 2014 v Praze

Přítomni: J. Cedidlo, I. Toman, J. Holý, A. Liška, M. Leugner, Mgr. M. Šír (čestný člen VV), K. Klas
(DR SNH), P. Holý (SE SNH)
Hosté: J. Stýblo
Omluveni: Ing. P. Stiller, Ing. M. Jelen, K. Schwarzer, 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
USNESENÍ 46/2014 – VV SNH bere informace na vědomí a po projednání:
b) ukládá př. STK v nejbližším možném termínu zpracovat a vydat závěrečný zpravodaj 40. r. ČP
dospělých
USNESENÍ 48/2014 – VV SNH bere informace na vědomí a po projednání:
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
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USNESENÍ 51/2014 – VV SNH bere informace na vědomí a:
d) ukládá SE zajistit distribuci pravidel dle výše uvedeného rozpisu
USNESENÍ 53/2014 – schváleno elektronickým hlasování dne 23.6.2014
a) na základě žádosti oddílu TJ Příchovice a splnění předepsaných podmínek VV SNH po projednání
schvaluje udělení titulu Mistryně národní házené paní Ivaně Jindřichové
b) ukládá SE zajistit vyhotovení příslušného diplomu a tubusu
c) pověřuje př. VV předáním ocenění v rámci programu mezizemských utkání Čechy-Morava 2014
USNESENÍ 54/2014 – VV SNH schvaluje zápis z minulé schůze

2. Informace k přípravě oslav 110 let národní házené
- jako host VV se jednání zúčastnil zástupce pověřených oddílů pan Josef Stýblo, který znovu
potvrdil zájem všech zúčastněných stran na pořadatelství oslav
- první návrh programu oslav ze strany pořadatele byl zaslán před jednáním včetně prvního návrhu
rámcového rozpočtu
- pro rok 2015 je plánován podobný rozsah akcí jako v roce 2010 (superpohár staršího žactva a
dorostu, turnaje gard, mezizemská utkání Čechy-Morava)
- v rámci programu oslav proběhne rovněž vyhlašování nejlepších národních házenkářek a
házenkářů za rok 2014
USNESENÍ 55/2014 – VV SNH bere informace na vědomí a po projednání:
a) pověřuje mpř. VV p. Ivo Tomana a př. MaK p. M. Leugnera jednáním a koordinací společného
postupu s pořadatelem oslav
b) schvaluje rámcový program a rozsah oslav 110 let národní házené v termínu 4. – 10.5.2014

3. Zpráva předsedy VV SNH
- př. VV informoval o plánované mimořádné Valné hromadě ČUS, která se bude konat 30.9.2014 a
jejíž náplní bude schválení trojsměny majetku mezi ČUS, FAČR a Hlavním městem Praha
- př. VV podal aktuální informaci o dění v ČUS zejména v oblasti dotací pro letošní rok, i přes
opakované přísliby vedení ČUS zatím stále nejsou jisté objemy financí pro SNH
- př. VV vyjádřil nespokojenost zejména s činností komise mládeže, kdy značně vázne příprava a
vydávání důležitých dokumentů (např. dosud nebyl vydán závěrečný zpravodaj ZHP), rovněž
komunikace a koordinace činností před a v průběhu MaP ČR mládeže značně vázla a musela být
suplována předsedou VV
- podobné problémy se týkají rovněž STK, kdy nejsou včas zpracovávány důležité podkladové
materiály (např. návrh nasazení ligových soutěží, zpravodaje, statistiky soutěží atd.)
- mpř. VV informoval o aktuálním stavu tisku novelizovaných pravidel a řádů, tisk by měl být
dokončen v nejbližších dnech a následně budou jednotlivé sady dodány na SE k distribuci
USNESENÍ 56/2014 – VV SNH bere informace na vědomí a po projednání:
a) pověřuje př. VV zastupováním SNH na mimořádné valné hromadě ČUS
b) pověřuje př. VV sjednat osobní schůzky s předsedy KM a STK, na kterých bude projednáno další
fungování těchto komisí a ze kterých případně vzejdou návrhy na zlepšení jejich činnosti
c) pověřuje př. VV dalším jednáním se zástupcem iniciativy Sport 2011 a vedením ČUS ve věci
zajištění finančních prostředku pro SNH
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4. Informace předsedy DR SNH
- př. DR informoval o zasedání DR, které proběhlo dne 7.6.2014, zápis předán a zveřejněn na
webových stránkách SNH
- př. DR informoval o dokončení soupisu všech věcí a materiálu, který je uložen ve skladu na
sekretariátu SNH, kompletní zápis včetně návrhu dalšího postupu nakládání bude zpracován a
předán po ukončení všech plánovaných prací
USNESENÍ 57/2014 – VV SNH bere informace na vědomí

5. Zpráva sekretáře, přehled došlé pošty
- SE informoval o obdržených požadavcích na doobjednávku medailí z jednotlivých oddílů
- SE předal informaci o změně názvu oddílu TJ Spoje Praha na TJ Spoje Balkán Praha
- SE předložil několik kladných reakcí na uskutečněné celostátní soustředění mládeže (VTM), které
proběhlo v Novém Městě n/Met.
USNESENÍ 58/2014 – VV SNH bere informace na vědomí a po projednání:
a) ukládá SE naskenovat a převést do formátu PDF všechny podepsané platné smlouvy mezi SNH a
třetími subjekty (dohody o pořádání vrcholných akcí atd.) a následně zaslat takto zpracované
smlouvy na předsedu VV
b) ukládá SE ve spolupráci s př. MaK zajistit doobjednávku medailí dle požadavku oddílů

6. Hodnocení Čechy-Morava 2014
- průběh a organizační zajištění krátce zhodnotil př. VV p. J.Cedidlo a také ředitel akce p. I.Toman
- po organizační stránce akce hodnocena velice kladně, a to i ze strany jednotlivých
reprezentačních trenérů, ze strany pořadatele zajištěno vše dle uzavřené smlouvy
- kladně hodnoceno rovněž zabezpečení internetového televizního přenosu
- po sportovní stránce se zejména v utkání mužů nejednalo o nejvydařenější utkání a rovněž
chování některých aktérů utkání neodpovídalo charakteru a významu akce
- př. VV přednesl návrh reprezentačních trenérů, aby při nominaci rozhodčích byla umožněna a
následně respektována případná dohoda trenérů obou soupeřů na dvojici rozhodčích
USNESENÍ 59/2014 – VV SNH bere informace na vědomí a po projednání:
a) děkuje pořadateli mezizemských utkání Čechy-Morava 2014 oddílu národní házené TJ S.
Opatovice n/L. za výbornou spolupráci a organizaci významné akce svazu

7. Hodnocení akcí mládeže – MaP ČR, VTM, VTJ+J 2014
- všechny akce v rámci MaP ČR proběhly bez větších komplikací v organizaci, vážným problémem
byly časté omluvy nominovaných rozhodčích, důsledkem čehož nastala nutnost přejezdů
rozhodčích mezi jednotlivými akcemi
- výsledky a tabulky MaP ČR jsou k dispozici na webových stránkách svazu, závěrečný zpravodaj
zatím nebyl vydán
- rovněž oba výcvikové tábory, VTM i VTJ+J proběhly dle plánu a podle ohlasů přímých účastníků se
jednalo o zdařilé akce
- v letošním roce je plánován ještě seminář trenérů mládeže, který by měl proběhnout po skončení
podzimní části soutěží, tuto akci připravuje KM ve spolupráci s TR
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USNESENÍ 60/2014 – VV SNH bere informace na vědomí a po projednání:
a) ukládá př. KR zapracovat do smlouvy s ligovými rozhodčími důrazné postihy pro případ omluv
z akcí mládeže
b) ukládá př. KM zpracovat v nejbližším možném termínu závěrečný zpravodaj MaP ČR
c) ukládá př. VV vyžádat u vedoucích VTJ+J a VTM závěrečné hodnocení obou akcí a jejich
vyúčtování
d) děkuje všem pořadatelům akcí mládeže za bezproblémové zajištění těchto akcí

8. Ligové soutěže – jaro 2014, příprava ročníku 2014/15
- jarní část ligových soutěží byla zhodnocena v rámci letního aktivu STK, který bezprostředně
předcházel jednání VV – viz zápis z tohoto aktivu
- při aktivu STK byl rovněž projednán návrh nasazení vrcholných soutěží dospělých 2014/15, kdy do
všech soutěží se přihlásil potřebný počet družstev s výjimkou 2. ligy žen sk. B, jejíž složení bylo na
požadovaný počet doplněno o družstvo TJ Spartak Modřany (se souhlasem tohoto oddílu i všech
ostatních účastníků)
- v rámci tohoto bodu byly projednány také propozice 41. r. Českého poháru dospělých včetně
termínové listiny
- finále 41. r. Českého poháru dospělých proběhne v termínu 22. - 23. 3. 2015 v Plzni
USNESENÍ 61/2014 – VV SNH bere informace na vědomí a po projednání:
a) ukládá př. STK připravit a vydat v nejbližším možném termínu závěrečný ligový zpravodaj
b) schvaluje nasazení vrcholných soutěží dospělých pro soutěžní ročník 2014/15 dle návrhu, který
byl odsouhlasen na letním aktivu STK
c) ukládá SE a př. STK připravit a rozeslat do oddílů pracovní materiál rozpisu vrcholných soutěží a
následně na základě připomínek oddílů vydat oficiální rozpis soutěží
d) ukládá SE a př. KR prověřit oddílovou příslušnost a kvalifikační předpoklady všech rozhodčích
nahlášených oddíly na přihláškách do soutěží
e) ukládá SE a př. HK prověřit uhrazení poplatků za rozhodčí ze strany oddílů
f) schvaluje propozice 41.r. Českého poháru dospělých
g) ukládá SE distribuovat tyto propozice do všech oddílů a př. VV SNH zveřejnění těchto propozic
na webových stránkách SNH
h) ukládá př. STK zahájit jednání s potencionálními pořadateli jednotlivých kol ČP a na příštím
jednání informovat o výsledcích jednání VV

9. Seminář ligových rozhodčích – příprava
- př. KR informoval o připravovaném semináři ligových rozhodčích, který svým rozsahem bude
odpovídat semináři v předešlých letech
- seminář proběhne v sobotu 23. 8. 2014 ve Sportovní centru ČUS v Nymburku, potřebné prostory
a občerstvení jsou zajištěny
- na všechny rozhodčí již byla zaslána pozvánka s potřebnými instrukcemi
- v rámci semináře bude dán důraz zejména na informace a proškolení úprav pravidel
USNESENÍ 62/2014 – VV SNH bere informace na vědomí a po projednání:
a) ukládá př. KR ve spolupráci se SE pokračovat v přípravě semináře ligových rozhodčích dle plánu
b) ukládá př. KR připravit a na příštím zasedání VV předložit ke schválení aktualizovanou verzi
smlouvy o spolupráci mezi SNH a ligovým rozhodčím včetně individuelního dodatku

10. Zprávy předsedů odborných komisí
- nevyužito
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11. Různé
- př. VV informoval o závazném stanovisku Generálního finančního ředitelství k otázce zdaňování
rozhodčích, kdy dle názoru některých daňových poradců mělo dojít v souvislosti s nabytím
účinnosti nového občanského zákoníku ke změně v této oblasti, dle výše uvedeného stanoviska
však v této souvislosti k žádné věcné změně nedošlo – kopie stanoviska GFŘ je přílohou zápisu
USNESENÍ 63/2014 – VV SNH bere informace na vědomí

Zapsal: Ivo Toman, Jiří Cedidlo

Pozvánka na zasedání VV SNH
Termín schůze: Pátek 22. 08. 2014 od 10,00 hod.
Místo konání: Sportovní centrum ČUS v Nymburku
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 akcí mládeže – VTM, VTJ+J 2014
6
Ligové soutěže – příprava ročníku 2014/15
7
Český pohár dospělých – příprava 41. ročníku
8
Seminář ligových rozhodčích – příprava
9
Školení trenérů 3. třídy
10
Informace k financím SNH, plnění rozpočtu 2014
11
Zprávy předsedů odborných komisí
12
Různé

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