Svaz národní házené
Z Á P I S č. 5/2015
ze zasedání Výkonného výboru SNH, které se konalo 6. června 2015 v Praze
Přítomni: J. Cedidlo, O. Schmidt, Ing. M. Jelen, V. Šmídlová, Ing. P. Stiller, K. Klas (DR SNH),
Mgr. M. Šír (čestný člen VV), P. Holý (SE SNH)
Hosté: - - Omluveni: I. Toman, J. Holý, M. Leugner, K. Schwarzer

1. Kontrola zápisu z minulé schůze
USNESENÍ 2/2015 – VV SNH bere informace na vědomí a po projednání:
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 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 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
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
USNESENÍ 37/2015 – VV SNH bere informace na vědomí a po projednání:
b) ukládá př. KM zpracovat a vydat závěrečné zpravodaje ZHP a ZLM 2015
USNESENÍ 40/2015 – VV SNH schvaluje zápis z minulé schůze
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2. Zpráva předsedy VV SNH
- informace o aktuálním vývoji v kauze p. Kočího – probíhá exekuce, 29. 5. 2015 dorazila od
exekutora na účet SNH první splátka ve výši cca 44 tis. Kč
- informace z jednání valné hromady ČUS
- informace z vyhlašování nejlepších sportovců ČOS – ocenění byli také zástupci NH, konkrétně
družstvo žen Sokola Tymákov (2. místo v kategorii dospělých kolektivů), družstvo dorostenek
Sokola Tymákov (1. místo v kategorii mládežnických kolektivů) a družstvo dorostenců Sokola Krčín
(3. místo v kategorii mládežnických kolektivů). Nejúspěšnější trenérkou ČOS za rok 2014 pak byla
vyhlášena paní Václava Šmídlová.
- informace o aktuálním vývoji v přípravě výběrového řízení na sekretáře SNH, př. MaK zpracoval
kvalifikační předpoklady pro kandidáty a další podklady, které byly následně připomínkovány
USNESENÍ 41/2015 – VV SNH bere informace na vědomí a po projednání:
a) schvaluje kvalifikační předpoklady pro vyhlášení výběrového řízení na pozici sekretáře SNH
b) ukládá př. VV do 30. 6. 2015 vypsat výběrové řízení na pozici sekretáře SNH s předpokládaným
nástupem k 1. 8., případně 1. 9. 2015 a zveřejnit jej na stránkách SNH
c) jmenuje výběrovou komisi pro výběrové řízení na pozici sekretáře SNH ve složení Jiří Cedidlo, Ivo
Toman, Karel Klas

3. Informace předsedy DR SNH
- informace ze zasedání DR dne 9. 5. 2015 v Chomutově, zápis zaslán na všechny členy VV SNH
- za odstoupivšího O. Schmidta byla do Dozorčí rady SNH kooptována paní Jana Sládečková
- příští jednání DR SNH je plánováno na 29. 8. 2015 do Nymburka
USNESENÍ 42/2015 – VV SNH bere informace na vědomí

4. Zpráva sekretáře, přehled došlé pošty
- veškerá došlá pošta byla průběžně předávána na členy VV a operativně řešena
- informace z porady sekretářů
USNESENÍ 43/2015 – VV SNH bere informace na vědomí

5. Oslavy 110 let NH – hodnocení
- př. KM ještě jednou zhodnotila Superpohár mládeže – akce hodnocena velice kladně jak po
sportovní, tak organizační stránce, všechny akce proběhly bez závažnějších problémů, vzniklé
komplikace byly řešeny operativně, výsledky jednotlivých turnajů jsou zveřejněny na stránkách
SNH, z hodnocení jednotlivých účastníků a ředitelů vzešel návrh na pořádání této akce v kratším
intervalu, než je 5 let, ideálně co dva roky alespoň v kategorii staršího žactva, limitující je finanční
náročnost akce
- př. KM zhodnotila mezizemská utkání Čechy-Morava v juniorských kategoriích – po sportovní
stránce akce hodnocena kladně, připomínky k organizačnímu zajištění a ke kvalitě a množství
stravy, ubytování v rámci možností, z hodnocení jednotlivých reprezentačních trenérů vzešel návrh
na pořádání těchto utkání každý rok a posunutí věkové hranice pro tyto utkání na 21 let, limitující
jsou možnosti potencionálních pořadatelů mezizemských utkání
- př. TR zhodnotil mezizemská utkání Čechy-Morava dospělých – po sportovní stránce hodnoceno
kladně, kritika organizace, nedostatečná informovanost účastníků ze strany pořadatele, nevhodné
ubytování družstev mužů, nedostatečná kvalita a množství stravy
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- př. VV zhodnotil další akce, které proběhly v rámci oslav
- turnaj gard - i přes nízký počet přihlášených družstev má tato akce své místo v rámci
oslav, po organizační stránce bez problémů
- galavečer NH - proběhl v chomutovském divadle, úroveň hodnocena kladně, kritizováno
bylo vstupné, které bylo povinné i pro reprezentační výběry
- př. VV dále informoval o skutečnosti, že SNH stále neobdržel ze strany pořadatele řádné
vyúčtování oslav
- celkově lze oslavy jako důstojné, a to i přes organizační nedostatky, k čemuž mimo jiné přispěla i
záštita předsedy ČUS nad akcemi mládeže, záštita hejtmana Ústeckého kraje a jeho osobní účast
na mezizemských utkáních, všem zainteresovaným, kteří se podíleli na přípravě a organizaci, patří
poděkování
- pro příští ročník mezizemských utkání Č-M doporučil př. TR opět květnový termín
USNESENÍ 44/2015 – VV SNH bere informace na vědomí a po projednání:
a) vyjadřuje poděkování všem, kteří se podíleli na zajištění a organizaci oslav 110 let NH
b) ukládá př. KM projednat návrh na častější pořádání superpoháru v komisi mládeže a následně
předložit na jednání VV návrh dalšího postupu
c) ukládá př. KM projednat návrh na každoroční pořádání mezizemských utkání Č-M a posunutí
věkové hranice v komisi mládeže a následně předložit na jednání VV návrh dalšího postupu
d) ukládá př. VV urgovat dodání řádného vyúčtování oslav u pořadatele akce
e) ukládá př. STK zařadit do termínové listiny pro soutěžní ročník 2015/16 mezizemská utkání
v květnovém termínu (6. - 8. 5. 2016)

6. Ligové soutěže – jaro 2015, příprava ročníku 2015/16
- př. VV předložil za nepřítomného př. STK návrhy propozic vrcholných soutěží a 42. ročníku
Českého poháru dospělých zaslané př. STK před jednáním
- v rámci projednávání diskutovány následující body:
- herní systém ligových soutěží mužů – beze změn
- herní systém ligových soutěží žen – v podstatě beze změn, novinkou zavedení kvalifikace o
druhou ligu žen, aby se snížila obměna v soutěžích
- povinná účast ligových družstev v ČP – ponechat
- povolení lepení v ligových soutěžích – ponechat
- příspěvek na rozhodčí a jeho výše – beze změn
- povinnost mládežnických družstev – ponechat
- vyjmutí hráčů v dorosteneckém věku z ustanovení o soupiskách – schváleno
- termínová listina – zahájení soutěží 23. 8. (ženy), resp. 30. 8. (muži) – odsouhlaseno
- soutěže ročníku 2014/15 probíhají dle plánu bez závažnějších problémů, zveřejněn byl ligový
zpravodaj č. 7
- př. KR informoval o problémech při obsazování rozhodčích, kdy se potýká s velkou řadou omluv, a
to i na poslední chvíli
- SE informoval o přípravě diplomů, medailí a pohárů pro vítěze ligových soutěží k distribuci,
předání zajistí operativně členové VV dle aktuální situace
- př. VV informoval o připravovaném aktivu STK, který by měl proběhnout před jednáním
výkonného výboru dne 18. 7. 2015 v Praze na Strahově
USNESENÍ 45/2015 – VV SNH bere informace na vědomí a po projednání:
a) schvaluje propozice vrcholných soutěží 2015/16 včetně termínové listiny ročníku 2015/16
b) schvaluje propozice 42. ročníku Českého poháru dospělých
c) ukládá SE SNH rozeslat propozice do oddílů a OSK
d) ukládá př. VV zajistit zveřejnění propozic na stránkách SNH
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7. Mládežnické akce 2015 – MaP ČR, VTM, VTJ
- př. KM se ještě jednou vrátila k ohlasům na ZLM – poměrně často se objevil požadavek na
rozšíření formátu ZLM i na zimní soutěže staršího žactva
- př. KM informovala o přípravě Mistrovství a Poháru ČR mládeže 2015 a informovala o
komplikacích při obsazování některých akcí – např. JM oblast vůbec neobsadí soutěže dorostenek
- př. KM dále předložila návrh na změnu pořadatele Poháru ČR 2015 v kategorii dorostenek, kdy se
vzhledem k postupu svého družstva na Mistrovství ČR v této kategorii (jako náhradník za JM) vzdal
pořadatelství oddíl TJ Plzeň-Újezd – po projednání v KM navržen jako náhradník oddíl TJ Příchovice
- př. KR informoval o provedené delegaci rozhodčích na MaP ČR 2015, ihned po zveřejnění se
bohužel objevila řada omluv, tzn. KR budu nucena provádět operativní změny dle aktuálního
vývoje
- př. TR informoval o přípravě VTJ – k 6. 6. 2015 je přihlášeno jen 48 zájemců, což je na samé
hranici profinancovatelnosti, přesto se pokračuje v přípravě
- př. KM informovala o přípravě VTM, které proběhne v Novém Městě n/M. a opět bude pořádáno
ve spolupráci s SK Krčín o.s., k podpisu je připravena smlouva
USNESENÍ 46/2015 – VV SNH bere informace na vědomí a po projednání:
a) ukládá př. KM projednat možnost rozšíření formátu ZLM i na zimní soutěže staršího žactva
v komisi mládeže a následně předložil na jednání VV návrh dalšího postupu
b) schvaluje změnu pořadatele Poháru ČR 2015 v kategorii dorostenek – novým pořadatelem bude
oddíl TJ Příchovice
c) pověřuje př. KM provádět všechny potřebné kroky k uskutečnění a zajištění MaP ČR mládeže
pokud možno při plném počtu účastníků
d) ukládá př. TR pokračovat v přípravě VTJ a ještě jednou oslovit všechny oddíly se žádostí o
nominování frekventantů na VTJ
e) pověřuje př. VV uzavřením smlouvy s SK Krčín o.s. na pořádání VTM 2015

8. Informace o ekonomické situaci SNH
- př. HK se omluvil z jednání z osobních důvodů
- př. VV informoval o skutečnosti, že dosud stále nedorazila první část dotací MŠMT ve výši 836,5
tis. Kč, SNH je jedním z osmi sportovních svazů, kterým nebyly finance odeslány, a to z důvodu
nedostatečných volných prostředků na účtech MŠMT, vyplacení přislíbeno v nejbližších dnech
USNESENÍ 47/2015 – VV SNH bere informace na vědomí a po projednání:
a) ukládá př. HK zpracovat a předložit vyúčtování ZLM a ZHP mládeže 2015
b) ukládá př. HK zpracovat a předložit ke schválení materiál Finance 2015 s výpočtem příspěvků
oddílů do rozpočtu SNH a podílu oddílu na dotacích

9. Zprávy předsedů odborných komisí
Trenérská rada
- př. TR informoval o plánované schůzi TR, která by se měla uskutečnit v rámci konání VTJ
USNESENÍ 48/2015 – VV SNH bere informace na vědomí

Svaz národní házené

150606 Zápis z jednání VV č. 5-2015

Strana 5 (celkem 6)

Komise rozhodčích
- př. KR informoval o přípravě semináře ligových rozhodčích, který proběhne ve Sportovním centru
Nymburk v sobotu 29. 8. 2015 (dřívější termín není možný z důvodu obsazené kapacity SC
Nymburk)
- v rámci semináře v letošním roce KR neplánuje konání školení rozhodčích, nicméně př. KR navrhl
jeho uskutečnění v rámci případného náhradního semináře
USNESENÍ 49/2015 – VV SNH bere informace na vědomí a po projednání:
a) ukládá př. KR pokračovat v přípravě semináře ligových rozhodčích
b) schvaluje konání školení rozhodčích 2. a 3. třídy při případném náhradním semináři
Komise mládeže
- př. KM předložila návrh na složení pracovní skupiny pro přípravu dlouhodobé soutěže
mládežnických složek na celorepublikové úrovni (viz usnesení 17. VH SNH) – do komise byli
nominováni Ctirad Štěpánek, Libor Bulička, Lenka Walterová a Vendula Šmídlová
- př. KM informovala o plánované schůzi KM, která by se měla uskutečnit v rámci konání VTM
USNESENÍ 50/2015 – VV SNH bere informace na vědomí a po projednání:
a) schvaluje pracovní skupinu pro přípravu dlouhodobé soutěže mládežnických složek na
celorepublikové úrovni (viz usnesení 17. VH SNH) ve složení Ctirad Štěpánek, Libor Bulička, Lenka
Walterová a Vendula Šmídlová
b) ukládá př. KM předložit závěry a návrhy pracovní skupiny nejpozději do konce roku 2015
Ostatní komise vyčerpaly své záležitosti a připomínky v předchozích bodech programu.

10. Různé
- nevyužito
Zapsal: Pavel Stiller a Jiří Cedidlo
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Pozvánka na zasedání VV SNH
Termín schůze: Sobota 18. 7. 2015 od 11,30 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
Ligové soutěže – jaro 2015, příprava ročníku 2015/16
6
42. ročník Českého poháru dospělých
7
Mládežnické akce 2015 – MaP ČR, VTM, VTJ
8
Seminář ligových rozhodčích – příprava
9
Informace o ekonomické situaci SNH
10
Zprávy předsedů odborných komisí
11
Různé

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