Svaz národní házené
Z Á P I S č. 8/2014
ze zasedání Výkonného výboru SNH, které se konalo 23. října 2014 v Pardubicích
Přítomni: J.Cedidlo, J.Holý, A.Liška, Ing.M.Jelen, K.Schwarzer, V. Šmídlová, K.Klas (DR SNH), Mgr. M.
Šír (čestný člen VV), P. Holý (SE SNH)
Hosté: - - Omluveni: Ing. P. Stiller, I. Toman, M.Leugner

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 – dne 7. 8. 2014 byl elektronický platební rozkaz zrušen, protože se
okresnímu soudu v Mostě nepodařilo jej doručit žalovanému do vlastních rukou, jednání před
okresním soudem v Mostě bylo nařízeno na 27. 10. 2014
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
USNESENÍ 60/2014 – VV SNH bere informace na vědomí a po projednání:
b) ukládá př. KM zpracovat v nejbližším možném termínu závěrečný zpravodaj MaP ČR 2014
USNESENÍ 65/2014 – VV SNH bere informace na vědomí a po projednání:
b) ukládá př. VV zajistit nabídku a zakoupení laserového multifunkčního zařízení s duplexním
modulem pro potřeby sekretariátu
g) ukládá př. HK zajistit přefakturaci nákladů za medaile na jednotlivé OSK
h) ukládá př. MaK do konce roku 2014 připravit plán výběrového řízení na nového SE
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USNESENÍ 73/2014 – VV SNH bere informace na vědomí a po projednání:
a) ukládá př. HK vyplatit do konce října dotace pro jednotlivé OSK dle jejich schválených požadavků
USNESENÍ 76/2014 – VV SNH schvaluje zápis z minulé schůze

2. Zpráva předsedy VV SNH
- informace o dopisu předsedy ČUS pana M. Jansty ve věci zpřísnění podmínek MŠMT pro příjemce
státních dotací týkající se minimální výše členských příspěvků
- informace o připravované poradě předsedů sportovních svazů sdružených v ČUS, která se
uskuteční dne 5. 11. 2014 na Strahově
- informace o podání žádosti o uznání SNH na ČOV, po zpracování žádosti budeme vyzváni ze
strany ČOV k osobnímu jednání
- informace z jednání se zástupci pořadatelů oslav 110 let NH, které proběhlo 18. října – garantem
pořadatelství a smluvním partnerem pro SNH bude SK Chomutov NH zastoupený panem V.
Čihařem, při jednání byl dohodnut posun termínu turnaje starých gard na sobotu 9. května a tím
pádem i posunutí předcházejících akcí o jeden den, oslavy tedy začnou superpohárem staršího
žactva v úterý 5. května), předběžně dohodnuto, že do programu oslav bude zahrnut i galavečer
NH s vyhlašováním nejlepších házenkářů a házenkářek za rok 2014, písemná zpráva z jednání je
přílohou tohoto zápisu
USNESENÍ 77/2014 – VV SNH bere informace na vědomí a po projednání:
a) ukládá př. VV na příští zasedání VV přizvat zástupce pořadatele oslav

3. Informace předsedy DR SNH
- od posledního jednání VV žádná schůze DR neproběhla a DR rovněž neobdržela žádný podnět
k jednání
- př. DR informoval o provedení likvidace/skartace dokumentů ze skladu sekretariátu v souladu se
skartačním řádem SNH – předložená písemný soupis skartovaných dokumentů
USNESENÍ 78/2014 – VV SNH bere informace na vědomí

4. Zpráva sekretáře, přehled došlé pošty
- SE SNH informoval o došlé námitce/podání oddílu 1.NH Brno proti rozhodčímu utkání 1. ligy
mužů č. 63 panu R. Pechalovi
USNESENÍ 79/2014 – VV SNH bere informace na vědomí a po projednání:
a) rozhodl v souladu s ustanovením Disciplinárního řádu čl. 5.3/c námitku/podání oddílu 1.NH Brno
neprojednávat, protože nebyly splněny všechny předepsané náležitosti
b) ukládá SE SNH informovat oddíl 1.NH Brno o usnesení VV v bodě a)

5. Ligové soutěže – informace o průběhu ročníku 2014/15
- př. STK informoval o průběhu podzimní části ligových soutěží, řešených problémech a
komplikacích
- v průběhu podzimní části byly prozatím vydány tři ligové zpravodaje, po odehrání posledního
ligového kola, které je plánováno na nadcházející sobotu, bude zpracován závěrečný zpravodaj
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- př. STK s odvoláním na ustanovení Propozic vrcholných soutěží čl. B/10/c doporučil VV schválit
pro utkání play-off řízení utkání dvojicí rozhodčích
- př. DÚ STK vznesl podnět k možné změně sazebníku trestů za jednotlivé přestupky
- př. KR informoval o narůstajícím počtu omluv na poslední chvíli z delegací na ligová utkání, a to
zejména u mladých rozhodčích, což do budoucna nebude tolerováno a při opakovaných případech
bude daný jedinec vyřazen z listiny ligových rozhodčích
- v návaznosti na předchozí informaci byla diskutována varianta nasazování rozhodčích s větším
časovým předstihem, případně na celou část (podzim, jaro) soutěže, tuto možnost př. KR zásadně
odmítl
USNESENÍ 80/2014 – VV SNH bere informace na vědomí a po projednání:
a) ukládá př. STK vydat závěrečný ligový zpravodaj po podzimní části soutěží v nejbližším možném
termínu
b) rozhodl podnět př. DÚ STK odložit s tím, že v nejbližší době nebude provádět žádné úpravy řádů
c) schvaluje řízení utkání nástavbové části 1. ligy mužů, případně vybraných utkání nástavbové
části 1. ligy žen dvojicí rozhodčích a ukládá KR se tímto usnesením řídit při obsazování rozhodčích

6. Český pohár dospělých – informace o průběhu 41. ročníku
- př. STK informoval o vydaném zpravodaji 41. r. Českého poháru č. 1
- pro převážnou většinu plánovaných skupin jsou již zajištěni pořadatelé, u ostatních probíhají
jednání s jednotlivými OSK, př. STK nepředpokládá žádné komplikace při zajištění zbylých
pořadatelů
USNESENÍ 81/2014 – VV SNH bere informace na vědomí a po projednání:
a) ukládá př. STK pokračovat v jednání s jednotlivými OSK o zajištění pořadatelství jednotlivých
skupin ČP

7. Seminář ligových rozhodčích – hodnocení
- př. KR předložil informaci o průběhu, závěrech a výsledcích řádného i mimořádného semináře
ligových soutěží
- na základě výsledků semináře bylo zjištěno, že oddíl TJ Příchovice nesplnil podmínky dané
Propozicemi soutěže v čl. B/3/b a je tudíž povinen uhradit částku 10.000,- Kč
- rovněž nebyly dosud vyrovnány všechny účastnické poplatky za seminář ze strany jednotlivých
rozhodčích
- př. KR informoval o průběhu a výsledcích školení rozhodčích 2. a 3. třídy, které proběhlo
souběžně se seminářem
USNESENÍ 82/2014 – VV SNH bere informace na vědomí a po projednání:
a) ukládá SE SNH vyzvat oddíl TJ Příchovice k neprodlené úhradě částky 10.000,- Kč dle Propozic
vrcholných soutěží čl. B/3/b
b) ukládá SE SNH vyzvat rozhodčí, kteří dosud neuhradili účastnický poplatek, aby tak neprodleně
učinili, a zároveň ukládá SE SNH informovat příslušné oddíly, které mají dané rozhodčí uvedeny na
svých přihláškách, že v případě neuhrazení účastnického poplatku bude rozhodčí vyřazen z listiny
rozhodčích a nebude oddílů uznán pro splnění podmínek propozic vrcholných soutěží
c) ukládá př. KR předat na SE SNH seznam nově vyškolených rozhodčích
d) ukládá SE SNH zaevidovat dosaženou kvalifikaci rozhodčích do registrační databáze SNH
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8. Školení trenérů 3. třídy – příprava
- př. TR informoval o připravovaném školení trenérů 3. třídy, počtu přihlášených zájemců a stavu
zajištění v jednotlivých pořadatelských místech
- školení proběhne v termínech 8.-9.11. (1. běh) a 22.-23.11. (2. běh) na dvou místech současně, a
to v Přešticích a v Pustějově
- př. TR navrhl jako vedoucího školení v Přešticích pana K. Tuška, v Pustějově p. J. Cedidla jako
náhradu za zdravotně indisponovaného p. P. Pische
USNESENÍ 83/2014 – VV SNH bere informace na vědomí a po projednání:
a) schvaluje vedoucí školení dle návrhu TR – Přeštice => p. K. Tušek, Pustějov => p. J. Cedidlo

9. Informace k financím SNH, plnění rozpočtu 2014
- př. VV informoval o podaných žádostech o dotace pro rok 2015 na MŠMT v celkovém objemu
1.536 tisíc Kč
- vzhledem k nepřítomnosti př. HK nebyly další bližší informace předloženy
USNESENÍ 84/2014 – VV SNH bere informace na vědomí

10. Zprávy předsedů odborných komisí
Komise mládeže
- př. KM na základě projednání v KM nedoporučila změnu schválených termínů MaP ČR mládeže
v roce 2015
- př. KM informovala o připravovaném semináři trenérů mládeže na téma „Házená hrou, aneb
házená je zábava“, který je plánován na termín 6.-7. prosince v Plzni - Bolevci
- př. KM předložila návrh na nový, komplexní systém zimních soutěží dorostenců a dorostenek, tzv.
Zimní ligu mládeže a předložila základní koncept propozic soutěže
- pro kategorie žactva doporučila př. KM zachovat stávající systém zimních soutěží
- př. KM doporučila i pro rok 2015 prodloužit spolupráci s občanským sdružením SK Krčín na
pořádání Výcvikového tábora mládeže (celostátního soustředění žactva)
USNESENÍ 85/2014 – VV SNH bere informace na vědomí a po projednání:
a) potvrzuje termíny pro MaP ČR mládeže v roce 2015, a to starší žactvo 19.-21.6.2015, mladší
žactvo a dorost 26.-28.6.2015
b) schvaluje uspořádání semináře trenérů mládeže dle plánu KM
c) schvaluje záměr KM na zavedení nového systému zimních soutěží dorostu a schvaluje základní
koncept propozic Zimní ligy mládeže
d) ukládá př. KM dopracovat a vydat propozice Zimní ligy mládeže v intencích předloženého
návrhu včetně hospodářské směrnice
e) schvaluje zachování stávajícího systému zimních soutěží mladšího a staršího žactva, Zimního
halového poháru, a ukládá př. KM na následujícím zasedání VV předložit k projednání propozice
této soutěže
f) schvaluje záměr uspořádat výcvikový tábor mládeže (celostátní soustředění žactva) v roce 2015
ve spolupráci SNH a SK Krčín o.s.
g) pověřuje př. VV a př. KM jednáním se zástupcem SK Krčín o konkrétních podmínkách spolupráce
v roce 2015
h) ukládá SE SNH zaslat sdruženým oddílům výzvu, aby podávali přihlášky na pořadatelství MaP ČR,
ZLM a ZHP
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Trenérská rada
- př. TR předložil návrh na udělení titulu Mistr národní házené paní Kristýně Klučákové, všechny
podmínky předepsané platnou směrnicí pro udělování čestných titulů byly splněny
- př. TR dále informoval, že soustředění reprezentačního družstva žen Moravy proběhne
v podzimním termínu, pravděpodobně ve sportovní hale v Pustějově
USNESENÍ 86/2014 – VV SNH bere informace na vědomí a po projednání:
a) schvaluje udělení čestného titulu Mistryně národní házené paní Kristýně Klučákové
b) ukládá SE neprodleně připravit příslušný diplom k udělenému čestnému titulu
c) pověřuje př. VV předáním diplomu paní Klučákové při příležitosti slavnostního otevření
rekonstruovaného hřiště NH v Dobrušce dne 25. října
Komise rozhodčích
- př. KR informoval o úmrtí ligového rozhodčího pana Jaroslava Buřvala
USNESENÍ 87/2014 – VV SNH bere informace na vědomí
Ostatní komise vyčerpaly své záležitosti a připomínky v předchozích bodech programu.

11. Různé
- př. VV předložil návrh na úpravu přílohy č. 2 Finančního řádu, který by jednak dal do souladu tuto
přílohu s hospodářskými směrnicemi při MaPČR a také adekvátně upravil i sazby u ostatních akcí
USNESENÍ 88/2014 – VV SNH bere informace na vědomí a po projednání:
a) schvaluje úpravu Přílohy č. 2 Finančního řádu SNH dle předloženého návrhu
Zapsal: Jiří Cedidlo
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Pozvánka na zasedání VV SNH
Termín schůze: Sobota 29. 11. 2014 od 9,30 hod.
Místo konání: Umpire club restaurant, Na Balkáně 812, Praha 3
BOD
NÁPLŇ BODU
1
Kontrola zápisu z minulého jednání VV SNH
2
Zprávy a připomínky předsedů OSK SNH
3
Zpráva předsedy VV SNH
4
Informace předsedy DR SNH
5
Zpráva sekretáře, přehled došlé pošty
6
Hodnocení průběhu ligových soutěží 2014/15
7
Příprava 41. ročníku Českého poháru dospělých
8
Příprava mládežnických akcí 2015 – ZLM,ZHP,MaPČR,VTM,VTJ
9
Oslavy 110 let NH – Superpohár mládeže, Č-M 2015
10
Průběžné hodnocení plnění usnesení 16. a 17. VH SNH
11
Vývoj ekonomické situace SNH, Finance 2014, Výhled 2015
12
13

Zprávy předsedů odborných komisí
Různé

ZODPOVÍDÁ
Předseda VV
Předsedové OSK
Předseda VV
Předseda DR
Sekretář
STK, DÚ STK, KR, SE
STK, DÚ STK, KR, SE
KM, TR
Předseda VV, KM
Předseda VV
HK
Předsedové komisí
Přítomní

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