Svaz národní házené
Z Á P I S č. 6/2015
ze zasedání Výkonného výboru SNH, které se konalo 28. srpna 2015 v Nymburce
Přítomni: J. Cedidlo, O. Schmidt, Ing. M. Jelen, V. Šmídlová, Ing. P. Stiller, J. Holý, M. Leugner, K. Klas
(DR SNH), Mgr. M. Šír (čestný člen VV), P. Holý (SE SNH)
Hosté: Z. Soukup
Omluveni: I. Toman, K. Schwarzer

1. Kontrola zápisu z minulé schůze
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 44/2015 – VV SNH bere informace na vědomí a po projednání:
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
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
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
USNESENÍ 50/2015 – VV SNH bere informace na vědomí a po projednání:
b) ukládá př. KM předložit závěry a návrhy pracovní skupiny nejpozději do konce roku 2015
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USNESENÍ 51/2015 (schváleno elektronicky dne 19. 7. 2015) – VV SNH po projednání:
a) na základě žádosti oddílu SK NH Veselí n/Mor. a splnění předepsaných podmínek VV SNH
schvaluje udělení čestného titulu Zasloužilý trenér panu Jiřímu Nejezchlebovi
b) ukládá SE zajistit vyhotovení příslušného diplomu
c) pověřuje př. TR SNH zajistit předání ocenění v rámci oslav oddílu SK NH Veselí n/Mor.
USNESENÍ 52/2015 (schváleno elektronicky dne 21. 7. 2015) – VV SNH po projednání:
a) schvaluje na základě návrhu HK SNH vyplacení dotací oddílům dle materiálu Finance 2014 v
celkovém objemu 138.770,97 Kč
b) ukládá př. HK ve spolupráci se SE SNH do 31. 7. 2015 zajistit vyplacení těchto dotací
oprávněným oddílům
USNESENÍ 53/2015 – VV SNH schvaluje zápis z minulé schůze

2. Zpráva předsedy VV SNH
- informace a následná diskuse o důvodech zrušení červencového zasedání VV SNH
- informace o průběhu a výsledcích výběrového řízení na pozici sekretáře SNH – celkově se
přihlásilo 13 zájemců, po prostudování životopisů bylo pozváno 6 uchazečů na osobní pohovor,
z těchto uchazečů byl vybrán pan Zdeněk Soukup, který byl př. VV navržen na pozici sekretáře SNH
- v rámci tohoto bodu se p. Zdeněk Soukup osobně představil všem přítomným
- informace o aktuálním vývoji v kauze p. Kočího – probíhá exekuce, k 27. 8. 2015 dorazily na účet
SNH splátky v celkové výši cca 74,4 tis. Kč
- informace o zakoupení nového multifunkčního laserového zařízení s duplexním tiskový a
skenovacím modulem pro potřeby sekretariátu SNH
- informace o zakoupení nového notebooku pro potřeby sekretariátu SNH
- informace o registraci SNH do programu společnosti TechSoup, který nabízí možnost získání
licencovaného softwaru několika renovovaných společností (např. Microsoft, Google apod.) pro
neziskové organizace za výrazně výhodnějších podmínek oproti tržním cenám (na základě
doporučení ČUS)
- otevřena diskuse ohledně 18. valné hromady ve vztahu k funkčnímu období stávajícího
výkonného výboru SNH, které by mělo skončit v roce 2017, tzn. v roce, kdy není plánováno
zasedání VH SNH – diskutováno několik variant možného řešení, zatím bez definitivního závěru
- informace o opakovaných urgencích dodání vyúčtování oslav 110 let NH ze strany pořadatele –
zatím bohužel stále bez úspěchu, vyúčtování nebylo dodáno
- informace o dopisu Sokola Svinov ve věci změny pořadatele Poháru ČR dorostenek
USNESENÍ 54/2015 – VV SNH bere informace na vědomí a po projednání:
a) schvaluje na pozici sekretáře SNH pana Zdeňka Soukupa
b) schvaluje pracovní smlouvu s panem Zdeňkem Soukupem s datem nástupu do pracovního
poměru k 1. 9. 2015
c) schvaluje ukončení pracovního poměru s panem Petrem Holým k datu 30. 9. 2015
d) ukládá př. VV zajistit uzavření pracovní smlouvy s panem Zdeňkem Soukupem a dohody o
ukončení pracovního poměru s panem Petrem Holým
e) ukládá př. VV zajistit předání funkce sekretáře z pana Petra Holého na pana Zdeňka Soukupa
k datu 1. 10. 2015
f) ukládá př. VV zajistit zveřejnění informace o změně na pozici sekretáře na stránkách SNH, zajistit
informování sdružených subjektů a střešních organizací
g) ukládá př. VV opětovně důrazně požádat pořadatele oslav 110 let NH o dodání vyúčtování akce
a v případě jeho nedodání do 30. 9. 2015 vyzvat pořadatele k vrácení poskytnuté zálohy na akci
Svaz národní házené
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3. Informace předsedy DR SNH
- od posledního jednání VV žádná schůze DR neproběhla a DR rovněž neobdržela žádný podnět
k projednání
- příští jednání DR SNH je plánováno na 29. 8. 2015 v Nymburce
USNESENÍ 55/2015 – 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 sportovních svazů
USNESENÍ 56/2015 – VV SNH bere informace na vědomí

5. Ligové soutěže – hodnocení ročníku 2014/15, příprava 2015/16
- za nepřítomného př. STK provedl krátké zhodnocení ligového ročníku 2014/15 př. VV SNH –
všechny soutěže dohrány, drobné organizační zmatky vznikly při předávání medailí, závěrečný
zpravodaj ligového ročníku 2014/15 zveřejněn
- hodnocení doplnil rovněž předseda DÚ STK, který mj. informoval o trestech přecházejících do
nového soutěžního ročníku, DÚ STK bude v následujícím období pracovat ve stejném složení jako
doposud, v novém ročníku bude DÚ STK i nadále využívat možnosti nominování delegátů na
riziková utkání i v rámci trestů za disciplinární prohřešky
- př. TR informoval o došlých hodnoceních ze strany ligových oddílů, zatím nejsou k dispozici
všechna hodnocení
- př. VV informoval o vyúčtování příspěvku oddílů na ligové rozhodčí za soutěžní ročník 2013/14,
kdy u 1. ligy vznikl přeplatek ve výši 40.462,- Kč, tzn. cca 1.686,- Kč na družstvo, u 2. ligy vznikl
nedoplatek ve výši 18.467,- Kč, tzn. cca 770,- Kč na družstvo; předložen návrh na započtení těchto
částek spolu s vyúčtováním ročníku 2014/15 s platbou druhé části příspěvku na ročník 2015/16
- př. VV informoval o přípravě ligového ročníku 2015/16, kdy vznikly problémy zejména při
naplňování soutěží žen, kdy řada účastníků s právem startu toto odmítla, nakonec bylo v zájmu
zachování stávajícího modelu do 1. ligy zařazeno družstvo až ze 4. místa předchozího ročníku
druhé ligy, 2. liga sk. B nebyla nakonec naplněna (ze soutěže se před losováním odhlásilo družstvo
SK Autonot Jihlava) a odehraje se pouze v pěti účastnících
- rozpis soutěží, kontakty na ligové oddíly a ostatní důležité informace byly zveřejněny v ligovém
zpravodaji č. 1, který byl zveřejněn
- soutěže ročníku 2015/16 již byly zahájeny v předešlém víkendu
- př. KR podal informaci z letního aktivu STK, zápis byl zveřejněn v ligového zpravodaji č. 1
- pro nový soutěžní ročník navrhl př. TR změnu v hodnocení hráčů přímo po utkání – místo 1 bodu
započítaného do vyhodnocení nejlepších házenkáře započítávat 3 body za každé hodnocení
- př. VV navrhl znovu aktivizovat pracovní skupiny, které připravovaly návrhy nových herních
systémů, a v těchto skupinách projednat a vyhodnotit uplynulý ročník a vzniklé problémy
- př. VV znovu otevřel otázku práce sportovně-technické komise, kterou hodnotil velmi kriticky,
nedostatky a velmi špatná komunikace zejména ze strany předsedy STK p. Schwarzera se opět
projevila při přípravě nového soutěžního ročníku, kdy bylo potřeba reagovat okamžitě na vzniklé
komplikace a tyto adekvátně řešit, př. VV následně po diskusi přednesl návrh na odvolání p. Karla
Schwarzera z postu př. STK SNH a doporučil na tuto pozici pana Martina Gřese, který již v současné
době fakticky zajišťuje valnou část agendy STK
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USNESENÍ 57/2015 – VV SNH bere informace na vědomí a po projednání:
a) ukládá př. TR urgovat dodání zbývajících hodnocení ligových soutěží a v případě nedodání
hodnocení předat informaci na DÚ STK k vynesení příslušného postihu
b) schvaluje změnu v hodnocení hráčů po utkání, kdy vyhodnocenému hráči budou započteny tři
body do ankety o nejlepšího házenkáře
c) ukládá př. TR znovu aktivizovat pracovní skupiny, které připravovaly návrhy nových herních
systémů ligových soutěží, projednat v těchto skupinách odehraný ročník 2014/15 včetně
hodnocení jednotlivých účastníků, ve skupině pro soutěže žen projednat vzniklou situaci při
přípravě ročníku 2015/16 (problémy při naplňování 1. ligy žen, nenaplnění 2. ligy žen sk. B), a
následně předložit doporučení těchto pracovních skupin pro další ročníky ligových soutěží
d) schvaluje odvolání pana Karla Schwarzera z funkce předsedy sportovně-technické komise
s platností ke dni 28. 8. 2015
e) ukládá př. VV písemně informovat pana K. Schwarzera o jeho odvolání z funkce předsedy STK
f) pověřuje pana Martina Gřese výkonem funkce předsedy sportovně-technické komise SNH
s platností od 29. 8. 2015
g) ukládá př. VV zajistit zveřejnění informace o změně předsedy STK SNH obvyklým způsobem
h) schvaluje vyúčtování příspěvku oddílů na ligové rozhodčí za soutěžní ročník 2013/14,
účastníkům 1. ligy bude vráceno 1.686,- Kč, účastníkům 2. ligy bude doúčtováno 770,- Kč
i) ukládá př. HK zpracovat vyúčtování příspěvku oddílů na ligové rozhodčí za soutěžní ročník
2014/15 a provést zápočet výsledné částky spolu s vyúčtováním za soutěžní ročník 2013/14
s platbou druhé části příspěvku oddílů na soutěžní ročník 2015/16

6. 42. ročník Českého poháru dospělých
- za nepřítomného př. STK informoval o přípravě 42. r. ČP dospělých př. VV
- základní kolo se uskuteční 26. 9. 2015 v kategorii mužů, pořadatelsky zajištěno, OSK hlásí termíny
a pořadatelská místa pro halovou část soutěže
- zpravodaj ČP č. 1 je připraven k vydání v následujících dnech
USNESENÍ 58/2015 – VV SNH bere informace na vědomí a po projednání:
a) ukládá př. STK vydat v nejbližším možném termínu zpravodaj 42. ročníku Českého poháru
dospělých a pokračovat v přípravě a zajištění této akce

7. Mládežnické akce 2015 – MaP ČR, VTM, VTJ
- př. KM zhodnotila proběhnuvší MaP ČR mládeže 2015 – všechny soutěže proběhly dle plánu a
větších komplikací, KM připravuje závěrečný zpravodaj
- př. KM zhodnotila VTM 2015, které proběhlo ve spolupráci s SK Krčín o.s. v Novém Městě n/Met.:
- akce se zúčastnilo cca 180 dětí
- ze strany pořadatele předloženo hodnocení akce a vyúčtování
- akce hodnocena kladně
- následující ročník je plánován v Miroslavi, případně ve Stupně
- př. TR zhodnotil VTJ 2015, které poprvé proběhlo pod vedením pana S. Zadražila, a to v Dobrušce:
- akce se zúčastnilo nakonec jen 45 frekventantů, díky čemuž akce skončila záporným
schodkem ve výši cca 9.000,- Kč, který bude potřeba pokrýt z rozpočtu SNH
- i přes nízký počet účastníků akce hodnocena velice kladně
- po organizační stránce vše zajištěno na velmi dobré úrovni
- př. TR informoval, že další ročník VTJ pravděpodobně proběhne v Rožmitále pod Třemšínem, již
proběhl první kontakt a jednání s pořadatelem
- diskutovány důvody a možná řešení nízkého počtu účastníků VTJ zejména z pohledu masivní
účasti dětí na VTM, evidentně vázne přechod účastníků mezi těmito akcemi
Svaz národní házené
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USNESENÍ 59/2015 – VV SNH bere informace na vědomí a po projednání:
a) děkuje všem organizátorům a instruktorům VTJ 2015 za zajištění této akce
b) děkuje všem organizátorům a instruktorům VTM 2015 za zajištění této akce
c) děkuje všem pořadatelům, ředitelům a rozhodčím MaP ČR za zajištění všech akcí
d) ukládá př. KM a př. TR společně se svými komisemi projednat a následně předložit návrh možné
podpory plynulého přechodu frekventantů VTM na VTJ
e) ukládá SE SNH zajistit vrácení všech reklamních a propagačních banerů, které byly umístěny na
jednotlivých akcích, na sekretariát SNH
f) ukládá SE SNH vyzvat všechny účastníky a pořadatele MaP ČR 2015, aby předložili vyúčtování
v souladu s hospodářskou směrnicí akce
g) ukládá př. HK zpracovat a předložit ke schválení celkové vyúčtování MaP ČR 2105

8. Seminář ligových rozhodčích 2015
- př. KR informoval o přípravě semináře ligových rozhodčích – z pohledu organizace vše zajištěno,
přihlášeno celkem cca 50 účastníků
- př. KR předložil ke schválení aktualizovanou smlouvu o spolupráci mezi SNH a rozhodčím včetně
individuelního dodatku k této smlouvě – kromě formálních úprav je navržena revize disciplinárních
postihů za přestupky rozhodčích, nově je zakotvena povinnost rozhodčího odřídit případný
předzápas OP před ligovým utkáním, naopak do smlouvy není navržena povinnost rozhodčích
posílat bezprostředně po utkání na SE SNH naskenovaný zápis
- př. KR informoval o připravovaném školení rozhodčích 2. a 3. třídy, které proběhne v rámci
náhradního semináře dne 26. 9. 2015 opět v SC Nymburk – KR eviduje zatím cca 16 zájemců
USNESENÍ 60/2015 – VV SNH bere informace na vědomí a po projednání:
a) schvaluje aktualizovanou smlouvu o spolupráci mezi SNH a rozhodčím včetně individuelního
dodatku a ukládá př. KR a př. VV zajistit uzavření této smlouvy se všemi ligovými rozhodčími
b) ukládá př. KR ve spolupráci se SE SNH kompletně zajistit školení rozhodčích 2. a 3. třídy
v termínu 26. 9. 2015

9. Informace o ekonomické situaci SNH
- př. HK se omluvil z jednání z pracovních důvodů
- př. VV informoval o skutečnosti, že v měsíci červnu dorazila slíbená první část dotace z MŠMT ve
výši 836,5 tis. Kč, následně byla na MŠMT schválena i druhá část dotací a v červenci dorazila na
účet SNH dotace ve výši 700 tis. Kč, celkově jsme tedy pro rok 2015 obdrželi 1.536.500,- Kč
USNESENÍ 61/2015 – VV SNH bere informace na vědomí a po projednání:

10. Zprávy předsedů odborných komisí
Organizační komise
- př. OK informoval, že dosud se nepřihlásil žádný zájemce o pořádání Finále 42.r. Českého poháru
dospělých a ani mezizemských utkání Čechy-Morava
- v této souvislosti př. OK znovu otevřel otázku možné změny utkání Č-M žen na Východ-Západ, a
to z důvodu velmi slabé účasti družstev Moravy v 1. lize žen (pouze družstvo Drakenu Brno)
USNESENÍ 62/2015 – VV SNH bere informace na vědomí a po projednání:
a) ukládá př. TR projednat změnu formátu mezizemských utkání žen v trenérské radě
b) ukládá př. VV zveřejnit na stránkách SNH výzvu potencionálním pořadatelům Č-M a Finále ČP
Svaz národní házené
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Komise mládeže
- př. KM předložila zápis ze zasedání komise mládeže (viz příloha zápisu), které proběhlo v rámci
VTM v červenci a ze kterého vyplynuly mimo jiné následující body:
- přípravky
- návrh na oficiální pojmenování „Minižactvo“
- návrh na zavedení oficiální věkové hranice 9 let (starší), resp. 7 let (mladší)
- návrh na uznávání družstev přípravky pro splnění povinností ligových
družstev mít mládežnické družstva v soutěži
- ZHP a ZLM 2016 - návrh ponechat zimní soutěže mládeže ve stejném formátu jako v roce
2015, tzn. Zimní liga pro kategorii dorostu a Zimní halový pohár pro
kategorie žactva
- návrh úpravy herního systému ZLM a zavedení sankce za neúčast na
některém z turnajů ZLM
- návrh na nové předkládání potvrzení o zdravotní způsobilosti hráčů
- MaP ČR
- návrh na změnu termínu kvalifikace o 2. ligu žen, kdy plánovaný termín
koliduje s termínem MaP ČR dorostenek
- Superpohár
- návrh na pořádání superpoháru staršího žactva co dva roky pro každou
kategorii (jeden rok žačky, druhý rok žáci)
- Čechy-Morava
- návrh na zařazení mezizemských utkání Čechy-Morava, případně VýchodZápad juniorů jako stabilní součásti každoročních mezizemských utkání
USNESENÍ 63/2015 – VV SNH bere informace na vědomí a po projednání:
a) ukládá př. KM připravit kompletní souhrn všech návrhů směřujících k oficiálnímu zakotvení
kategorie přípravek do řádů a směrnic SNH – pojmenování, věkové kategorie, registrace v SNH,
uznávání družstev přípravek – a následně tento souhrn předat pravidlové komisi k projednání a
zpracování
b) ukládá př. KM připravit rovněž návrhy na aktualizaci pravidel pro přípravky reflektující
předložené závěry a návrhy KM
c) schvaluje formát zimních soutěží mládeže v roce 2016 stejný jako v letošním roce, tzn. Zimní liga
mládeže pro kategorie dorostu a Zimní halový pohár pro kategorie mladšího a staršího žactva
d) ukládá př. KM předložit na příštím zasedání VV návrh propozic obou soutěží
e) ukládá př. VV zveřejnit na stránkách SNH výzvu potencionálním pořadatelům mládežnických akcí
v roce 2016
f) ukládá př. KM připravit detailní návrhy týkající se Superpoháru žactva a mezizemských utkání
v kategorii juniorů – organizační předpoklady, odhad časové a finančních náročnosti atd.
h) schvaluje posun termínu kvalifikace o 2. ligu žen na sobotu 18. 6. 2016
i) ukládá př. STK zapracovat posunutý termín kvalifikace o 2. ligu žen do propozic této soutěže
j) ukládá př. jednotlivých OSK zajistit přizpůsobení termínových listin OP této změně
Trenérská rada
- př. TR se ještě jednou vrátil k hodnocení mezizemských utkání Čechy-Morava 2015, kdy
informoval o písemných hodnoceních jednotlivých reprezentačních trenérských dvojic, které
v podstatě potvrdilo hodnocení přednesené na předchozím jednání VV SNH
- př. TR vzhledem ke splnění všech povinností daných smlouvou požádal o proplacení odměn
reprezentačním trenérům za ročník 2014/15
- př. TR informoval o plánovaném školení trenérů 2. třídy, které by mělo proběhnout v listopadu ve
dvou třídenních bězích v Dobrušce, akce již předjednána jak s pořadatelským oddílem, tak
s lektory, maximální kapacita školení je 25 osob
- př. TR informoval o připravovaném semináři ligových trenérů, který by měl proběhnout před
zahájením jarní části ligových soutěží v březnu 2016, akce je připravována v Praze ve spolupráci
s DHC Slavie Praha
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USNESENÍ 64/2015 – VV SNH bere informace na vědomí a po projednání:
a) schvaluje vyplacení odměn všem reprezentačním trenérům za ročník 2014/15 dle uzavřené
smlouvy
b) ukládá př. HK zajistit vyplacení odměn reprezentačním trenérům
c) schvaluje konání školení trenérů 2. třídy ve dvou třídenních bězích v měsíci listopadu 2015
d) ukládá př. TR ve spolupráci se SE SNH kompletně zajistit školení trenérů 2. třídy a pověřuje TR
SNH provedením případného výběru frekventantů v případě velkého počtu zájemců
Ostatní komise vyčerpaly své záležitosti a připomínky v předchozích bodech programu.

10. Různé
- nevyužito
Zapsal: Pavel Stiller a Jiří Cedidlo

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
Zprávy a připomínky předsedů OSK SNH
3
Zpráva předsedy VV SNH
4
Informace předsedy DR SNH
5
Zpráva sekretáře, přehled došlé pošty
6
Ligové soutěže 2015/16, příprava ročníku 2016/17
7
42. ročník Českého poháru dospělých
8
Příprava mládežnických akcí 2016 – ZLM, ZHP, MaP ČR, VTM, VTJ
9
Příprava 18.Valné hromady SNH
10
Vývoj ekonomické situace SNH, Finance 2015, Výhled 2016
11
Zprávy předsedů odborných komisí
12
Různé

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