Svaz národní házené
Z Á P I S č. 3/2015
ze zasedání Výkonného výboru SNH, které se konalo 20. března 2015 v Plzni
Přítomni: J. Cedidlo, I. Toman, J. Holý, Ing. M. Jelen, V. Šmídlová, M. Leugner, K. Schwarzer, A. Liška,
K. Klas (DR SNH), Mgr. M. Šír (čestný člen VV), P. Holý (SE SNH)
Hosté: - - Omluveni: Ing. P. Stiller

1. Kontrola zápisu z minulé schůze
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
h) ukládá př. MaK do konce roku 2014 připravit plán výběrového řízení na nového SE
USNESENÍ 2/2015 – VV SNH bere informace na vědomí a po projednání:
b) pověřuje p. M. Šíra přípravou základních tezí koncepce dalšího rozvoje národní házené, která
bude předložena na příští valné hromadě SNH a ukládá mu tyto teze předložit nejpozději na
květnovém zasedání VV SNH
c) pověřuje př. KM sestavením pracovní skupiny pro přípravu dlouhodobé soutěže mládežnických
složek na celorepublikové úrovni a ukládá př. KM předložit její složení nejpozději na květnovém
zasedání VV SNH
USNESENÍ 6/2015 – VV SNH bere informace na vědomí a po projednání:
c) ukládá př. KM následně připravit a předložit k projednání konečnou verzi propozic Mistrovství a
Poháru ČR mládeže pro rok 2015
USNESENÍ 8/2015 – VV SNH bere informace na vědomí a po projednání:
b) ukládá př. HK dokončit zpracování vyúčtování ligových rozhodčích za ročník 2013/14 v nejbližším
možném termínu a následně jej předložit oddílům
USNESENÍ 20/2015 – VV SNH schvaluje zápis z minulé schůze
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2. Zpráva předsedy VV SNH
- informace o aktuálním vývoji v kauze pohledávky za V. Kočím – exekuce na majetek dlužníka byla
zahájena dne 24. 2. 2015, dle informací exekutora se bohužel nejedná o jedinou exekuci uvalenou
na dlužníka, tzn. otázkou zůstává reálnost vymožení dlužné částky
- informace z evropské konference ETSGA, předloženy písemné materiály, informace vložena
rovněž na svazové stránky, celkově akce hodnocena pozitivně jako jedna z možností navázání
nových styků a případné participace na evropských projektech
- informace mpř. VV o výsledcích jednání s komisí ČOV pro uznávání sportů – komise zatím nedošla
k žádnému závěru a vyžádá si stanovisko Českého svazu házené, zároveň tato komise doporučuje
zvážit případné sloučení SNH a ČSH; písemné stanovisko zatím není k dispozici
- informace o pozvánce MŠMT k oponenturám státních dotací pro rok 2015-16 (12.5.2016
v 11:00), ze které však není zcela jasný účel těchto oponentur
USNESENÍ 21/2015 – VV SNH bere informace na vědomí a po projednání:
a) odmítá jakoukoliv formu sloučení či podřazení se pod Český svaz házené, které by vedlo ke
ztrátě samostatnosti a suverenity Svazu národní házené
b) pověřuje př. VV a mpř. VV dalším jednáním a prováděním potřebných kroků ve věci uznání SNH
v rámci ČOV
c) pověřuje př. VV jednáním s MŠMT a příp. zastupováním SNH při oponenturách státních dotací

3. Informace předsedy DR SNH
- od posledního jednání VV žádná schůze DR neproběhla a DR rovněž neobdržela žádný podnět
- zasedání DR proběhne v sobotu 21. 3. 2015 v Plzni
- informace o provedení inventury ve skladu na SE v Praze
- návrh na vyřazení starých dresů a jejich využití pro potřeby VTJ, případně VTM
USNESENÍ 22/2015 – VV SNH bere informace na vědomí a po projednání:
a) schvaluje vyřazení starých sad dresů dle seznamu předloženého p. Klasem a jejich využití pro
potřeby VTJ a VTM

4. Zpráva sekretáře, přehled došlé pošty
- veškerá došlá pošta byla průběžně předávána na členy VV a operativně řešena
- informace o projektu Sport v okolí, projekt ČOV – na žádost př. SNH byla do nabídky sportů
přidána i národní házená, následně byl na ČOV zaslán seznam všech oddílů NH včetně kontaktů
- informace z Antidopingového výboru ČR a WADA
- informace z porady sekretářů ČUS
USNESENÍ 23/2015 – VV SNH bere informace na vědomí

5. 41.ročník Českého poháru dospělých - Finále
- př. STK informoval a průběhu 41.r. ČP dospělých a postupujících do finálového turnaje
- mpř. VV informoval o přípravě Finále 41.r. ČP dospělých – vše je připraveno v souladu se
smlouvou o zajištění akce
- finále ČP proběhne pod patronátem hejtmana Plzeňského kraje pana Václava Šlajse
- vzhledem k nominaci p. J.Cedidla jako rozhodčího bude ředitelem akce p. K.Schwarzer
USNESENÍ 24/2015 – VV SNH bere informace na vědomí
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6. Ligové soutěže – jaro 2015
- př. STK informoval o přípravě jarní části ligových soutěží
- k vydání je připraven ligový zpravodaj č. 4 s rozpisem jarní části soutěží
- zároveň STK připravuje propozice na nový ročník ligových soutěží
- př. HK spolu se SE podali informaci o aktuálním stavu úhrad poplatků ligových oddílů za rozhodčí
- př. STK doporučil zakotvit ve smlouvě rozhodčího povinnost ze strany rozhodčího naskenovat
zápis o utkání a zaslat jej první pracovní den na sekretariát SNH, což by mělo přispět ke zrychlení
agendy STK
USNESENÍ 25/2015 – VV SNH bere informace na vědomí a po projednání:
a) ukládá př. KR ve své komisi projednat návrh STK na povinné skenování zápisů o utkání ze strany
rozhodčích

7. Oslavy 110 let NH – Superpohár mládeže, Č-M 2015
- př. VV informoval, že i přes opakované urgence dosud stále neobdržel žádné konkrétní
připomínky k návrhu smlouvy, který byl pořadateli zaslán již 8.1.2015, nicméně př. SČ OSK p. Josef
Popelka přislíbil stanovisko v nejbližších dnech
- př. VV informoval o odeslání žádosti o převzetí záštity nad Superpohárem mládeže ze strany
předsedy ČUS, předběžně bylo přislíbeno, nicméně oficiální vyjádření zatím nedorazilo
- př. VV předložil návrh na udělování Čestných uznání za významný přínos pro rozvoj národní
házené a předložil návrhy několika osobností na udělení tohoto vyznamenání, zároveň vyzval
ostatní členy VV k předložení dalších návrhů, se žádostí o návrhy budou osloveny i jednotlivé OSK
- př. VV předložil návrh osob, které by měly být pozvány ze strany SNH na oslavy 110 let NH
- př. KM informovala o přípravě Superpoháru mládeže a předložila k projednání jeho propozice
- př. TR informoval o přípravě mezizemských utkání, resp. jednotlivých výběrů, ze strany
repretrenérů je kritizován nedostatek informací k akci, časovému harmonogramu atd.
- př. TR připomenul doporučení z minulého roku ohledně nominace rozhodčích, na kterých se
shodnou repretrenéři jednotlivých družstev
- př. TR se vrátil k návrhu na zakoupení jednotných sportovních bund pro potřeby jednotlivých
reprezentačních výběrů dospělých a doporučil jej ke schválení, v rámci diskuse navrženo i
zakoupení dresů pro rozhodčí
- v rámci projednávání tohoto bodu vznesen návrh na zhotovení reklamních banerů s logem svazu
pro potřeby prezentace SNH při vrcholných akcích
USNESENÍ 26/2015 – VV SNH bere informace na vědomí a po projednání:
a) rozhodl i přes značné komplikace pokračovat v přípravě oslav 110 let NH dle původního plánu
b) pověřuje př. VV dalším jednáním s pořadatelem a případně svoláním mimořádného zasedání VV
SNH, pokud by reálně hrozilo zrušení akce
c) schvaluje zaslání pozvánek na oslavy 110 let NH na předsedu vlády ČR, ministra školství,
mládeže a tělovýchovy, starostku a jednatele ČOS, předsedu ČUS, předsedu ČOV a předsedu ČAAF
d) schvaluje oficiální pozvání na oslavy 110 let NH ze strany SNH pro hráče nominované do první
pětky ankety Nejlepší házenkář za rok 2014, osobnosti, kterým bude uděleno čestné uznání či jiné
vyznamenání, členy DR SNH, předsedy OSK SNH
e) při příležitosti oslav 110 let NH schvaluje udělení Čestného uznání za významný přínos pro
rozvoj národní házené vybraným osobnostem, ocenění obdrží plaketu a diplom
f) ukládá jednotlivým členům VV zaslat na př. VV návrhy osobností k ocenění, a to do 10. 4. 2015
g) ukládá př. VV oslovit se žádostí o podání návrhů 1-2 osobností k ocenění také jednotlivé OSK
h) ukládá př. VV následně předložit návrhy k elektronickému projednání a schválení VV SNH
i) ukládá mpř. VV a př. KM zajistit výrobu příslušných plaket a diplomů pro oceněné
j) schvaluje propozice Superpoháru mládeže 2015 a ukládá SE SNH tyto rozeslat do hnutí
Svaz národní házené
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USNESENÍ 26/2015 – VV SNH bere informace na vědomí a po projednání: (pokračování)
k) ukládá př. TR a př. KM pokračovat v přípravě jednotlivých akcí, včas zveřejnit nominace
jednotlivých reprezentačních výběrů a operativně řešit a komunikovat vzniklé problémy či
komplikace
l) ukládá př. TR oslovit jednotlivé repretrenéry se žádostí o informaci, zda došlo k jejich vzájemné
dohodě na složení rozhodcovské dvojice pro dané utkání
m) ukládá př. KR při nominaci rozhodčích na mezizemská utkání respektovat případnou dohodu
reprezentačních trenérů a včas zveřejnit konečnou nominaci
n) schvaluje zakoupení jednotných sportovních bund značky Adidas (18 ks/družstvo) pro
reprezentační výběry dospělých a čtyř sad dresů (dres+trenýrky) pro rozhodčí
o) ukládá př. VV zajistit dodávku sportovních bund a sad rozhodcovských dresů prostřednictvím
partnerské společnosti HZH Sport s.r.o.
p) ukládá př. KM zajistit dodávku medailí a diplomů na superpohár mládeže 2015
q) schvaluje do funkce ředitele mezizemských utkání Čechy-Morava 2015 pana Ivo Tomana

8. Příprava mládežnických akcí 2015 – ZLM, ZHP, MaP ČR, VTM, VTJ
- př. KM stručně zhodnotila průběh Zimní ligy mládeže a odehraných kol Zimního halového poháru
mládeže – všechny akce zatím proběhly bez závažnějších komplikací
- př. KM informovala o přípravě propozic MaP ČR, oproti předchozím nepředpokládá výraznější
změny v jednotlivých ustanoveních
- př. KM informovala o jednání s potencionálními pořadateli MČR mladších žáků, definitivní
dohoda zatím nebyla uzavřena, jednání budou pokračovat
USNESENÍ 27/2015 – VV SNH bere informace na vědomí a po projednání:
a) ukládá př. KM dále jednat s potencionálními pořadateli MČR mladších žáků
b) ukládá př. VV ve spolupráci se SE SNH připravit smlouvy s jednotlivými pořadateli MaP ČR

9. Informace o ekonomické situaci SNH
- př. HK informoval o vyúčtování dotací MŠMT za rok 2014 – vše bylo včas zpracováno a podáno na
MŠMT ke kontrole
- př. HK informoval o rozhodnutí MŠMT o rozdělení 1. části dotací na rok 2015, kdy SNH bylo
přiděleno 836.500,- Kč
- dle aktuálních informací by v letošním roce měla být přímo z MŠMT financována celá část dotací,
tzn. nikoliv dorovnání prostřednictvím ČUS, rozhodnutí o 2. části je očekáváno v červnu 2015
- př. HK informoval o zpracovávání hospodaření a přípravě daňového přiznání za rok 2014
- př. HK informoval o nezaplacení příspěvku dle FŘ ze strany oddílu SK NH Klášterec n/O., kterému
byla již rozhodnutím DÚ STK zastavena činnost do doby uhrazení dlužné částky, nicméně oddíl
momentálně nevyvíjí žádnou činnost
USNESENÍ 28/2015 – VV SNH bere informace na vědomí a po projednání:
a) ukládá př. HK dopracovat výkazy hospodaření za rok 2014 a předložit konečnou verzi rozpočtu
na rok 2015

10. Zprávy předsedů odborných komisí
Trenérská rada
- př. TR seznámil VV s výsledky ankety o nejlepšího házenkáře za rok 2014, pořadí na prvních deseti
místech uvedeno v abecedním pořadí
Svaz národní házené
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USNESENÍ 29/2015 – VV SNH bere informace na vědomí a po projednání:
a) ukládá př. VV zveřejnit abecední pořadí první desítky nejlepších házenkářů a házenkářek ze rok
2014 na stránkách SNH
Ostatní komise vyčerpaly své záležitosti a připomínky v předchozích bodech programu.

9. Různé
- nevyužito

Zapsal: Jiří Cedidlo

Pozvánka na zasedání VV SNH
Termín schůze: Sobota 9. 5. 2015 od 8,30 hod.
Místo konání: Chomutov
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
Oslavy 110 let NH – Superpohár mládeže, Č-M 2015
6
Ligové soutěže – jaro 2015, příprava ročníku 2015/16
7
Mládežnické akce 2015 – ZLM,ZHP,MaPČR,VTM,VTJ
8
Zprávy předsedů odborných komisí
9
Různé

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