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PROGRAM
18. VALNÉ HROMADY SNH
1. Zahájení - schválení

programu 18. valné hromady SNH
jednacího řádu
volebního řádu

2. Volba členů

pracovního předsednictva
mandátové komise
návrhové komise
volební komise
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(3)
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3. Zpráva o činnosti SNH za uplynulé období
4. Zpráva o hospodaření SNH v roce 2015, návrh rozpočtu na rok 2016
5. Zpráva Dozorčí rady SNH
6. Zpráva mandátové komise
7. Diskuze k předchozím bodům 3 – 6
8. Projednání a schválení nových Stanov SNH
9. Doplňovací volby do Dozorčí rady SNH
10. Potvrzení mandátu ostatních členů Dozorčí rady SNH zvolených na 17. VH SNH
11. Volba členů Výkonného výboru SNH na volební období 2016 – 2020
P ř e s t á v k a
12. Zpráva volební komise – vyhlášení výsledků voleb
P ř e s t á v k a
13. Volba předsedy a místopředsedy Výkonného výboru SNH
14. Pověření delegáta SNH na Valnou hromadu ČUS
15. Všeobecná rozprava
16. Zpráva návrhové komise, schválení usnesení a závěr
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Svaz národní házené
ZÁPIS
z 18. valné hromady Svazu národní házené
konané dne 9. 4. 2016 v Praze

1. ZAHÁJENÍ
Řádnou 18. valnou hromadu SNH, která se konala dne 9. 4. 2016 v aule budovy ČUS v Praze na
Strahově, zahájil pan Ing. Josef Popelka, který byl pověřen výkonným výborem SNH řízením této
valné hromady.
Po zahájení a přivítání všech delegátů VH byl schválen navržený program, jednací řád i volební řád
18. VH SNH. Program, text jednacího a volebního řádu tvoří přílohu tohoto zápisu.
2. VOLBA ČLENŮ PRACOVNÍHO PŘEDSEDNICTVA A KOMISÍ
Řídící schůze předložil návrhy na složení pracovního předsednictva a jednotlivých komisí, které
byly delegáty jednomyslně schváleny, a to v tomto složení:
Pracovní předsednictvo:

Ing. Josef Popelka – předsedající 18. VH SNH
Jiří Cedidlo
Mgr. Tomáš Nikš
Karel Tušek
Slavomír Vácha

Mandátová komise:

Ing. Pavel Stiller – předseda
Mgr. Ladislava Janková
Josef Stýblo

Návrhová komise:

Ing. Miroslav Jelen – předseda
Ing. Martin Gřes
Petr Šatra

Volební komise:

Karel Klas – předseda
Mgr. Miroslav Šír
Stanislav Vošický
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3. ZPRÁVA O ČINNOSTI SNH ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ
Zprávu o činnosti přednesl předseda SNH pan Jiří Cedidlo, který na úvod své zprávy vyzval všechny
přítomné, aby minutou ticha uctili památku všech těch, kteří bohužel již naše řady opustili.
Předseda SNH ve své zprávě krátce popsal a zhodnotil činnost SNH za období od poslední volební
valné hromady konané v červenci 2013. Kompletní text zprávy je přílohou tohoto zápisu.
4. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ SNH V ROCE 2015, NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016
Všichni delegáti valné hromady obdrželi před jednáním písemné podklady s přehledem
hospodaření SNH za rok 2014 a 2015 i s návrhem rozpočtu na rok 2016. Jednotlivé materiály blíže
analyzoval předseda hospodářské komise pan Ivo Toman, který blíže vysvětlil některé položky.
Zároveň také informoval o žádostech o dotace, které SNH podal na MŠMT.
5. ZPRÁVA DOZORČÍ RADY SNH
Zprávu dozorčí rady SNH přednesl její předseda pan Karel Klas. Zpráva dozorčí rady je přílohou
tohoto zápisu.
6. ZPRÁVA MANDÁTOVÉ KOMISE
Zprávu mandátové komise přednesl její předseda pan Ing. Pavel Stiller.
Z 81 pozvaných delegátů s hlasem rozhodujícím se 18. valné hromady zúčastnilo 52 delegátů, což
je 64 procent, 18. valná hromada byla usnášeníschopná ve smyslu platných ustanovení Stanov a
řádů SNH. Kompletní zpráva mandátové komise je přílohou tohoto zápisu.
7. DISKUSE K BODŮM 3 - 5
Stručný souhrn jednotlivých témat diskusních příspěvků:
1. M.Tomčík

2. D.Sestrienka
3. P.Tausche
4. J.Procházka
5. P.Holý
6. Z.Planka
7. P.Jíra
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- Zimní halový pohár staršího žactva – návrh na změnu herního systému po
vzoru Zimní ligy dorostu
- výzva kandidátům do VV SNH, aby se před volbou představili a přednesli
svoji vizi pro následující volební období
- podněty k rozvoji SNH
- dotaz ke změně názvů oddílů v souvislosti s úpravami stanov jednotlivých
sdružených subjektů – bude řešeno při přeregistraci členské základny
- informace o potenciální spolupráci s Masarykovou univerzitou v Brně
- doporučení zrušení povinné účasti ligových družstev v Českém poháru
- připomínky k podmínkám pro pořadatele svazových akcí
- dotazy ke školení
- informace a dotazy k dotačním programům MŠMT
- dotazy ke školení rozhodčích 3. třídy ve VČ oblasti
- informace k fungování registračního oddělení
- informace k oslavám 90-ti let národní házené v Řevnicích
- připomínky k návrhu stanov
- národní házená je klenot a součást české historie, je potřeba to stále
zdůrazňovat a více se prosazovat v rámci ČR
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8. J.Skalník

9. K.Tušek
10. J.Kalčík
11. J.Popelka
12. K.Tušek
13. J.Blahuta
14. P.Tausche

- reakce na předchozí příspěvky v diskusi
- povinná účast dorostů v ligových družstvech
- připomínka k povinné účasti v Českém poháru
- dotační programy MŠMT
- mrtvé oddíly, resp. oddíly v klidu
- podpora dalšího organizování Českého poháru
- dotaz k oddílům v klidu v ZČ oblasti
- dotaz na vyúčtování oslav 110 let NH vůči pořadateli
- výzva k propagaci VTJ+J
- dotazy k některým položkám rozpočtu
- ubývající oddíly, resp. družstva mládeže
- časopis Házenkář

8. PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ NOVÝCH STANOV SNH
Všechny sdružené subjekty SNH dostaly s předstihem návrh nových stanov SNH, které reflektují
změny legislativy v souvislosti s nabytím účinnosti nového občanského zákoníku. Tento návrh byl
rovněž zveřejněn na internetových stránkách SNH. V rámci projednávání tohoto bodu byl
předložen jeden pozměňovací návrh, který však nebyl přijat. Následně 18. Valná hromada drtivou
většinou hlasů schválila návrh Stanov SNH v předloženém znění.
9. DOPLŇOVACÍ VOLBY DO DOZORČÍ RADY SNH
Vzhledem k rezignaci p. Otty Schmidta na členství v Dozorčí radě SNH byla provedena doplňovací
volba jednoho člena tohoto orgánu. V termínu stanoveném volebním řádem 18. Valné hromady
SNH byla podána pouze jedna přihláška do voleb. Z toho důvodu předseda volební komise navrhl
volbu aklamací, což bylo delegáty VH jednomyslně schváleno. Následně byla členkou Dozorčí rady
SNH pro zbytek volebního období, tzn. do roku 2018, jednohlasně zvolena paní Jana Sládečková.
10. POTVRZENÍ MANDÁTU OSTATNÍCH ČLENŮ DOZORČÍ RADY SNH
Vzhledem k nutnosti zápisu do spolkového rejstříku následně delegáti 18. Valné hromady SNH
jednohlasně potvrdili mandát ostatních členů Dozorčí rady SNH na volební období 2014-2018
zvolené na 17. Valné hromadě SNH dne 5. 4. 2014, a to jmenovitě panové Karel Klas, František
Menc, Václav Votýpka a Petr Šatra.
11. VOLBA ČLENŮ VÝKONNÉHO VÝBORU SNH NA VOLEBNÍ OBDOBÍ 2016 – 2020
V souladu s ustanovením čl. 2/d volebního řádu byla v 10:30 hod. uzavřena kandidátní listina pro
volby do Výkonného výboru SNH.
Předseda volební komise pan Karel Klas seznámil přítomné se skutečností, že se podařilo naplnit
počet kandidátů na počet stanovený v čl. 2/c volebního řádu, kdy do voleb podalo řádně přihlášku
11 kandidátů.
Následně předseda volební komise seznámil delegáty valné hromady s průběhem voleb po
technické stránce, znovu připomněl některá ustanovení volebního řádu a také krátce představil
všechny kandidáty pro volby do Výkonného výboru SNH.
Následně byla provedena tajná volba.
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12. ZPRÁVA VOLEBNÍ KOMISE
Po krátké přestávce potřebné pro sečtení hlasů oznámil předseda volební komise pan Karel Klas
výsledky voleb do Výkonného výboru SNH:
- celkem bylo vydáno 51 hlasovacích lístků, odevzdáno bylo 51 lístků, všechny odevzdané volební
lístky byly volební komisí uznány jako platné
- z celkového počtu 11 kandidátů získalo 9 kandidátů potřebný nadpoloviční počet, tzn. 26 hlasů,
čímž byl naplněn počet členů VV SNH a tudíž nebylo nutné vyhlásit druhé kolo voleb
- dle počtu obdržených hlasů byli za členy Výkonné výboru SNH pro volební období 2016-2020
zvoleni tito kandidáti:
Otto Schmidt (50 hlasů), Václava Šmídlová (49 hlasů), Ing. Miroslav Jelen (49 hlasů), Ing. Martin
Gřes (49 hlasů), Romana Jabbourová (48 hlasů), Ivo Toman (48 hlasů), Martin Leugner (46 hlasů),
Jiří Cedidlo (38 hlasů) a Jaroslav Holý (36 hlasů)
- kandidáti, kteří nezískali potřebný nadpoloviční počet hlasů:
Natálie Navrátilová (23 hlasů), Miroslav Smák (23 hlasů)
Protokol o provedené volbě je přílohou originálu tohoto zápisu.
Následovala krátká přestávka na jednání nově zvoleného Výkonného výboru SNH.
13. VOLBA PŘEDSEDY A MÍSTOPŘEDSEDY SVAZU NÁRODNÍ HÁZENÉ
Po krátkém jednání byl novým výkonným výborem na předsedu SNH navržen pan Jiří Cedidlo, na
místopředsedu SNH pan Ivo Toman. Volby proběhly veřejným hlasováním a předsedou SNH byl
zvolen pan Jiří Cedidlo, a to poměrem hlasů 38 pro / 0 proti / 8 delegátu se zdrželo,
místopředsedou SNH byl zvolen pan Ivo Toman, a to poměrem hlasů 42 pro / 0 proti / 4 delegáti se
zdrželi hlasování.
14. POVĚŘENÍ DELEGÁTA SNH NA VALNOU HROMADU ČUS
Na návrh výkonného výboru SNH pověřili delegáti VH s hlasem rozhodujícím zastupováním SNH na
valné hromadě České unie sportu předsedu SNH pana Jiřího Cedidla.
15. VŠEOBECNÁ DISKUSE
Stručný souhrn jednotlivých témat diskusních příspěvků:
1. D.Sestrienka
- informace k mezizemským utkáním Čechy-Morava, které se uskuteční ve
dnech 7. - 8. 5. 2016 v Brně
2. P.Tausche
- zhodnocení průběhu valné hromady i přednesených zpráv – pozitivní dojem
- poděkování
3. J.Popelka
- dotazy k vyhlášení nejlepších hráčů 2. lig za ročník 2014/15
16. ZPRÁVA NÁVRHOVÉ KOMISE, SCHVÁLENÍ USNESENÍ
Předseda návrhové komise pan Miroslav Jelen přednesl návrh usnesení. Toto usnesení bylo
schváleno drtivou většinou hlasů delegátů s hlasem rozhodujícím. Text usnesení je přílohou tohoto
zápisu.
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17. ZÁVĚR
Všem přítomným poděkoval za účast a 18. valnou hromadu Svazu národní házené ukončil
předsedající VH pan Josef Popelka.
V Praze dne 9. 4. 2016

Jiří Cedidlo v.r.
předseda SNH

Karel Klas v.r.
předseda Dozorčí rady SNH

Zápis zpracovali: Zdeněk Soukup, Jiří Cedidlo
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Svaz národní házené
Zpráva o činnosti Svazu národní házené
pro 18. Valnou hromadu SNH

Vážené dámy a pánové,
nejprve mi dovolte, abych Vás i já přivítal na jednání 18. Valné hromady SNH a poděkoval
Vám za Vaši účast na dnešním jednání. Na úvod své zprávy bych Vás rád požádal, abychom
minutou ticha uctili památku všech národních házenkářů, našich spoluhráčů, kamarádů a přátel,
kteří již bohužel naše řady navždy opustili.
A nyní tedy již ke zprávě o činnosti Svazu národní házené za uplynulé období. Výkonný
výbor SNH, jehož všichni členové ke včerejšímu dni rezignovali na své funkce, byl zvolen na
mimořádné 16. Valné hromadě v červenci 2013 a následně začal pracovat ve složení:
Předseda – Jiří Cedidlo
Místopředseda – Ivo Toman
Členové VV – Pavla Jurtíková, Martin Leugner, Miroslav Jelen, Pavel Stiller, Aleš Liška, Karel
Schwarzer a Jaroslav Holý
Následně v průběhu volebního období došlo ke třem změnám ve složení Výkonného výboru SNH.
Nejdříve v červenci 2014 rezignovala na členství ve VV SNH paní Pavla Jurtíková, která do té doby
vedla komisi mládeže. Na uvolněnou pozici ve výkonném výboru byla kooptována paní Václava
Šmídlová, která rovněž převzala vedení této komise.
Právě v dnešní den, tzn. 9. dubna v loňském roce nás pak zasáhla velice smutná zpráva o
úmrtí dlouholetého člena výkonného výboru a předsedy komise rozhodčích pana Aleše Lišky. Na
pozici po panu Liškovi byl kooptován pan Otto Schmidt, dlouholetý místopředseda komise
rozhodčích, který předtím rezignoval na svou funkci v Dozorčí radě SNH.
Poslední změna ve složení VV SNH nastala po vystoupení pana Karla Schwarzera ze Svazu
národní házené po té, co byl odvolán z funkce předsedy sportovně-technické komise. Do
výkonného výboru SNH byl následně kooptován pověřený předseda STK SNH pan Martin Gřes.
A aby těch změn nebylo málo, tak k 1. říjnu 2015 došlo ke změně i na pozici sekretáře
Svazu, kdy pana Petra Holého, který dovršil důchodový věk, nahradil pan Zdeněk Soukup. Rád bych
v tuto chvíli a na tomto fóru ještě jednou poděkoval Petrovi za jeho práci pro národní házenou
odvedenou nejen na sekretariátu svazu, ale také v odborných komisích. Přestože jsem v minulosti
měl řadu výhrad k jeho práci, a nejen já, jsem přesvědčen o tom, že si za roky práce a zejména za
stabilizaci činnosti sekretariátu po odstoupení pana Kočího poděkování rozhodně zaslouží.
Jak je již z přehledu těchto změn patrné, nebylo uplynulé období rozhodně nijak
jednoduché a klidné. Než se dostanu ke zhodnocení činností jednotlivých odborných úseků, rád
bych se dotknul několika obecných témat, která ovlivňují činnost našeho svazu jako celku.
Prvním tématem je postavení národní házené ve sportovním prostředí. Náš svaz je
dlouholetým řádným členem České unie sportu, bývalého ČSTV, která je dnes stabilní střešní a
zejména servisní organizací. Pod novým vedením se podařilo vyvést ČUS z krizové situace, ve které
se nacházela po kolapsu společnosti SAZKA, hospodaření ČUS je dnes stabilizované a ČUS je
připravena na další rozvoj – ČUS se bude hrát důležitou roli při vzniku olympijských center, dochází
k rekonstrukci zchátralého sportovního centra v Nymburku, ČUS se také aktivně podílí na přípravě
změn sportovní legislativy a zasazuje se o ustavení ministerstva sportu. I díky naší aktivní účasti
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v pracovní skupině Iniciativa Sport 2012, která sdružuje většinu menších sportovních svazů v rámci
ČUS a která má své zastoupení jak ve výkonném výboru, tak revizní komisi ČUS, se dá naše
postavení v rámci České unie sportu hodnotit jako velmi dobré a pro nás přínosné. Mimo jiné nám
až do roku 2014 byly prostřednictvím ČUS dorovnávány dotace na činnost svazu, ČUS
zprostředkovává přenos informací podstatných pro sportovní prostředí, máme možnost využívat
zázemí a služby ČUS, stejně jako naše oblastní komise mají možnost využívat ke své činnosti služby
či hlavičku regionálních servisních center sportu atd.
Stejně pozitivně bohužel nelze hodnotit úspěšnost naší snahy o začlenění našeho svazu do
struktur Českého olympijského výboru, který měl podle jedné z koncepcí minulých let převzít roli
hlavního partnera českého sportu vůči státu a jak jistě víte, právě ČOV v minulých letech
přerozděloval a stále přerozděluje značné finanční prostředky z odvodu loterijních společností.
Přestože jsme již v září 2014 podali žádost o uznání národní házené jako sportu a přijetí do ČOV,
zástupci našeho svazu se zúčastnili jednání příslušné komise a doložili jsme všechny potřebné
dokumenty, do dnešního dne nebyl celý přijímací proces ukončen, a to ať už s pozitivním či
negativním výsledkem. Myslím si, že tento stav svědčí o tom, že peníze jsou až na prvním místě,
protože samozřejmě čím více sportů se bude podílet na dělení loterijních peněz, tím menší podíl
na jednotlivé sporty zbude. Z našeho pohledu lze tedy velmi kvitovat snahu ministerstva financí o
zrušení možnosti odvodů loterijních společností do ČOV a v budoucnu přerozdělování těchto
prostředků transparentním způsobem prostřednictvím MŠMT.
Tím jsem se dostal k dalšímu důležitému partnerovi, a tím je Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy. Přestože se jedná o resort, ve kterém dochází ke změnám vedení více než by bylo
zdrávo, v důsledku čehož dochází ke změnám koncepcí, zpožďování termínů a podobně, lze
hodnotit pozici SNH ve vztahu k MŠMT jako stabilní. Náš svaz je pravidelným příjemcem dotací,
jejichž objem se rok od roku zvyšuje, v roce 2013 činil objem dotací 1.313 tis. Kč, v roce 2014 1.510
tis., v roce 2015 pak 1.536 tis. Kč a pro rok 2016 lze předpokládat další mírný nárůst, přičemž do
roku 2014 bylo přibližně 40% dotačních peněz distribuováno přímo z MŠMT na svaz a 60% bylo
přerozdělováno přes ČUS, v roce 2015 již celý objem dotací přitekl přímo z MŠMT. Tento vývoj je
určitě pozitivní, nicméně pamětníci jistě potvrdí, že ani po 12 letech jsme se nedostali ani na
nominální objemy financí, které jsme inkasovali z výtěžku společnosti SAZKA, přičemž nejvyšší
inkaso jsme zaznamenali v roce 2003 ve výši přesahující 1,9 mil. Kč.
V souvislosti s MŠMT je nutné také zmínit i další programy, které toto ministerstvo vypisuje.
Kromě tradičních programů známých z minulých let, jako např. programy na investice a provoz
tělovýchovných zařízení, byly pro rok 2016 nově vypsány i další programy, ze kterých je z našeho
pohledu určitě nejzajímavější program VIII. Podpora sportu ve sportovních klubech a
tělovýchovných jednotách, ze kterého mají oddíly a kluby možnost čerpat prostředky na sportovní
vybavení a výstroj pro mládežnická družstva, podporu trenérů mládeže apod. Dovolím si tedy
apelovat na všechny zástupce sdružených oddílů, aby se aktivně zajímali o tento nový dotační
program a snažili se do něj zapojit, protože toto je určitě cesta, jak zlepšit podmínky v našich
oddílech. Jako podpora při přípravě a administraci žádostí jsou k dispozici servisní centra sportu
ČUS jak na okresní, tak i na krajské úrovni.
V tomto tématu bych také rád zmínil konferenci zástupců tradičních evropských sportů na
téma „Posílení evropských tradičních sportů“, která se za účasti zástupce SNH uskutečnila v březnu
2015 v maďarském městečku Martfü pod záštitou Evropské komise, která rovněž tuto konferenci
financovala. Celá konference byla organizována sdružením VLAS zastřešující organizace tradičních
sportů v belgických Flandrech a byla součástí série tří podobných konferencí, z nichž první dvě se
uskutečnily v Amsterdamu a Vilniusu. Cílem celého projektu bylo připravit soubor doporučení pro
Evropskou komisi pro podporu tradičních sportů a jasné zakotvení sportu jako takového v politice
EU, rozšíření stávající evropské sítě tradičních sportů ETSGA zejména do severní, střední a
východní Evropy, podpora vzájemných kontaktů, výměna zkušeností a v neposlední řadě také
představení jednotlivých tradičních sportů. V průběhu konference bylo SNH nabídnuto členství
v evropské asociaci tradičních sportů ETSGA, se kterým se však váží i některé povinnosti a zatím
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jsme na tuto nabídku nereflektovali. Nicméně je toto určitě jedno z témat, kterými bychom se měli
do budoucna zabývat.
Dalším tématem, které bych chtěl otevřít, je softwarové vybavení a internetové stránky
Svazu. Již na minulé valné hromadě jsem hovořil o tom, že v současnosti používané programy pro
evidenci členské základny, správu soutěží atd. jsou daleko za hranicí své životnosti (stáří přes 10
let), nejsou autory dále vyvíjeny či aktualizovány a jejich provoz je velmi problematický. V praxi se
tedy zejména pro správu soutěží využívají obecné aplikace jako je MS excel, což je samozřejmě
velmi pracné a neefektivní.
K ideálu mají daleko rovněž internetové stránky Svazu. V současné době jsou na nich sice
zveřejňovány všechny důležité informace, k dispozici ke stažení jsou vydávané dokumenty, rozpisy
soutěží, kontaktní údaje, dostupná metodika atd., nicméně správa těchto stránek je velmi složitá,
uživatelsky nekomfortní a drtivá část obsahu musí být vypisována jako text, což je velice časově
náročné. Často kritizovaným bodem je zveřejňování výsledků, resp. jejich pozdní vydávání.
Nicméně v současnosti si neděláme ambice konkurovat jiným informačním kanálům, zejména
facebooku, ale naším cílem je, aby na stránkách byly výsledky vrcholných soutěží a aktualizované
tabulky nejpozději do 24 hodin po daném kole, což se ve většině případů daří. Stejná snaha je i u
ostatních soutěží, včetně těch mládežnických, nicméně tady vše závisí také na disciplinovanosti a
zodpovědnosti pořadatelů a ředitelů jednotlivých akcí při předávání výsledků.
Výše popsaný stav samozřejmě není něco, s čím bychom se měli nebo mohli do budoucna
smířit, a to mimo jiné i z toho důvodu, že sportovní svazy i celé sportovní prostředí jsou ze strany
poskytovatelů dotací stále více tlačeny k transparentní a neustále aktualizované evidenci členské
základny. Výkonný výbor se v uplynulém období touto oblastí opakovaně zabýval a zvažoval
několik možných variant řešení v této oblasti, ať už to byla nabídka Deníku Sport, resp. příslušného
vydavatelství, na vytvoření nových internetových stránek nebo využití nově připravovaného
informačního systému ČUS pro správu členské základny Svazu. Po dlouhém a pečlivém zvažování
možných alternativ vyhodnotil výkonný výbor jako nejvhodnější variantu pořízení vlastního
informačního systému přizpůsobeného podmínkám a specifikům našeho svazu, který bude
obsahovat všechny funkcionality pro evidenci členské základny, administraci změn hráčské
příslušnosti, správu soutěží na všech úrovních činnosti svazu včetně on-line výstupu na internetové
stránky i samotný web s redakčním systémem. Aplikace by měla být napsána ve
standardním jazyce Java a schopná běžet na serveru v operačním systému Linux nebo Windows.
V prosinci loňského roku vybral výkonný výbor z předložených nabídek za dodavatele
informačního systému SNH firmu Metrosys solution s.r.o. z Havířova, která nabídla nejnižší cenu za
zhotovení kompletní aplikace a která má mimo jiné zkušenosti s vývojem a provozem aplikací pro
svaz paraglidingu. V lednu letošního roku pak byla podepsána s touto firmou smlouva o dílo za
cenu 140.000,- Kč bez DPH. První část dodávky obsahující první verzi webu s redakčním systémem
a registrační část IS by měla být předána do 31. května 2016, celý systém by pak měl být funkční a
odladěný do konce roku 2016. Po spuštění informačního systému bude následně provedena
kompletní přeregistrace členské základny SNH tak, abychom očistili databázi našich členů o „mrtvé
duše“ a měli k dispozici transparentní údaje o naší členské základně.
Další téma, které určitě nemohu ve své zprávě pominout, jsou oslavy 110 let národní
házené a mezizemská utkání Čechy-Morava obecně.
Nejprve se vrátím do roku 2014, kdy mezizemská utkání proběhla v Opatovicích nad Labem.
Dle hodnocení drtivé většiny přímých účastníků se jednalo o velice zdařilou a po organizační
stránce precizně zajištěnou akci, za což si pořadatelé zaslouží uznání a poděkování.
V loňském roce pak v severočeské oblasti proběhly Oslavy 110 let národní házené, které
pořadatelsky zaštiťoval oddíl SK Chomutov NH, který spolupracoval i s dalšími oddíly SČ oblasti. I
přes počáteční problémy a protahující se jednání mezi pořadatelem a SNH se nakonec podařilo
celou akci uskutečnit v plánovaném rozsahu.
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Tak jako při předchozích oslavách i tentokrát byl týden oslav zahájen Superpohárem
mládeže, neboli soupeřením výběrů jednotlivých oblastí, a to v kategoriích staršího žactva a
dorostu. Jednotlivé turnaje se uskutečnily v Žatci, Chomutově, Mostě a Litvínově a dle hodnocení
účastníků se jednalo o zdařilé akce, které až na jeden problém v Chomutově proběhly zcela hladce.
Ze závěrů a hodnocení trenérů a ředitelů jednotlivých akcí pak vyplývá doporučení Komise
mládeže na častějším pořádání tohoto mezioblastního soupeření, nicméně vše je samozřejmě
otázkou financí. V této souvislosti musím také zmínit, že uskutečnění superpoháru v loňském roce
výrazně pomohlo také to, že se podařilo vyjednat převzetí záštity nad touto akcí ze strany
předsedy České unie sportu pana JUDr. Miroslava Jansty a s tím související poskytnutí finančního
daru na tuto akcí ze strany ČUS ve výši 200.000,- Kč.
Další součástí oslav byl turnaj starých gard, který se z důvodu nízkého počtu přihlášených
družstev nakonec uskutečnil jen ve dvou mužských a jedné ženské věkové kategorii. Jednotlivé
turnaje byly odehrány na hřištích oddílů KNH Litvínov, TJ Šroubárna Žatec a Baníku Most NH.
Další program oslav pak již probíhal v Chomutově. Nejprve se v chomutovském divadle
uskutečnil galavečer národní házené, při kterém byly vyhlášeny výsledky ankety o nejlepšího
národního házenkáře za rok 2014 a také byly oceněny výrazné osobnosti našeho hnutí. Vrcholem
oslav pak byla mezizemská utkání Čechy-Morava dospělých i juniorů, která proběhla ve
sportovním areálu SK Chomutov NH v Cihlářské ulici. V průběhu této části oslav se vyskytlo několik
komplikací a organizačních nedostatků, což se také odrazilo v hodnocení jednotlivých účastníků
akce. Nicméně pořadatel se všechny tyto komplikace snažil operativně řešit. I přes tyto negativa je
nesporné, že i vzhledem k rozsahu celé akce si všichni, kteří se na organizaci oslav podíleli, zaslouží
naše uznání. Proto mi také dovolte, abych tímto poděkoval jak hlavnímu pořadatelskému oddílu SK
Chomutov NH, který reprezentuje zejména pan Vojtěch Čihař, tak také dalším oddílům a osobám,
které se na pořádání oslav podílely.
V letošním roce se mezizemská utkání uskuteční opět v květnovém termínu, konkrétně 8.
května, ve sportovním areálu v Brně-Řečkovicích a pořadatelem bude oddíl 1.NH Brno. V současné
době finišují přípravy této akce, při prezenci jste obdrželi plakáty k akci a věřím, že v rámci diskuse
vystoupí i zástupce pořadatelského oddílu, který vám podá další informace.
Nyní si dovolím přejít k hodnocení běžné činnosti svazu a jednotlivých komisí. Z mého
pohledu je největším úskalím činnosti výkonného výboru časová vytíženost jednotlivých členů a
z toho vyplývající honění termínů, zveřejňování informací na poslední chvíli, časté vydávání
materiálů svazu se zpožděním apod., za což jsme byli v minulosti a budeme i nyní naprosto
oprávněně kritizováni. Toto je určitě oblast, ve které máme stále rezervy a je potřeba na ní
intenzivně pracovat. Nicméně je potřeba si také uvědomit, že členství ve výkonném výboru není o
tom se jednou za dva měsíce sejít, rozhodnout a mít na další dva měsíce vystaráno. Práce ve
výkonném výboru a s tím související vedení některé z odborných komisí je spojeno s velkým
objemem práce, který je potřeba odvést, protože nemáme aparát placených zaměstnanců a samo
se nic neudělá. Samozřejmě u některých komisí to není až tak extrémní, ale např. v případě STK,
DÚ či KR se v průběhu ligových soutěží jedná takřka o každodenní práci. Proto si velice vážím všech
lidí, kteří jsou ochotni svůj volný čas, kterého máme všichni čím dál méně, věnovat činnosti pro
národní házenou. A to samozřejmě neplatí jen pro členy výkonného výboru, ale také činovníky na
všech úrovních našeho sportu včetně oddílů, oblastních komisí atd.
Důležitou roli při podpoře jak odborných komisí, tak sdružených oddílů, hraje určitě
sekretariát svazu, k jehož činnosti jsme v minulosti měli řadu výhrad a v této oblasti je určitě také
výrazný prostor pro zlepšení. Jak už jsem uvedl v úvodu své zprávy, tak k 1. říjnu loňského roku
došlo ke změně ve funkci sekretáře svazu, kterou v tuto chvíli zastává Zdeněk Soukup. Jeho
stávající působení ze své pozice hodnotím jako velice pozitivní a jsem přesvědčen o tom, že do
budoucna se podaří posunout kvalitu práce sekretariátu na vyšší úroveň.
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A teď již k jednotlivým odborným komisím:
- jednou z nejnáročnějších komisí je určitě sportovně-technická komise včetně jejího
disciplinárního úseku. Po předchozí volební valné hromadě byl vedením STK pověřen pan Karel
Schwarzer, který však řízení a činnost této komise nezvládl, což se projevilo při přípravě i
následném řízení soutěží, pozdním vydáváním materiálů atd. Plnění úkolů STK musel často
suplovat předseda SNH. Tato situace byla dlouhodobě neudržitelná, a proto v srpnu loňského roku
rozhodl výkonný výbor o odvolání pana Schwarzera z pozice předsedy STK a na tuto pozici byl
jmenován pan Martin Gřes, který již před tím převzal řadu úkolů a činností STK. Následně pan
Schwarzer vystoupil ze SNH a tím zanikl jeho mandát člena Výkonného výboru. Na tuto uvolněnou
pozici byl následně vcelku logicky kooptován právě pan Gřes. Osobně důsledky této změny
hodnotím velice pozitivně a jsem velice rád, že se pan Gřes rozhodl kandidovat do výkonného
výboru pro další volební období a věřím, že mu ve volbách dáte svou důvěru.
- jako stabilní lze naopak hodnotit situaci v disciplinárním úseku STK, který byl po celé
volební období veden panem Jaroslavem Holým. Disciplinární úsek plnil své úkoly, rozhodnutí byla
vydávána včas a dle mého názoru se podařilo udržet kontinuitu rozhodování v jednotlivých
případech po celou dobu funkčního období.
- v průběhu funkčního období připravila STK tři ligové ročníky a tři ročníky Českého poháru
dospělých. Zatímco Český pohár, co se týče organizace, probíhá celkem v poklidu, tedy až na
letošní problém s pořadatelem finálového turnaje, který se nakonec podařilo uspořádat v Bolevci,
tak v ligové soutěži je řada problémových oblastí, kterými je nutno se dále zabývat. Samostatnou
kapitolou jsou herní systémy vrcholných soutěží, které byly nastaveny na základě závěrů a dohod
v pracovních skupinách složených ze zástupců jednotlivých účastníků. Současné herní systémy jsou
dle hodnocení drtivé většiny ligových oddílů vnímány jako vyhovující, nicméně je potřeba vnímat i
to, že se nepodařilo plně obsadit soutěže v ženské kategorii, resp. jedno družstvo z 1. ligy
odstoupilo. Herní systémy soutěží jsou tedy stále živé téma, kterým se bude muset nový výkonný
výbor zabývat.
- další komisí, která vyžaduje v průběhu soutěžního ročníku každodenní nasazení, je komise
rozhodčích, kterou řadu let vedl pan Aleš Liška. V dubnu loňského roku, po jeho úmrtí, převzal
vedení komise dlouholetý místopředseda této komise pan Otto Schmidt.
- komise rozhodčích pracuje bez větších výkyvů, pravidelně je pořádán seminář ligových
rozhodčích i školení rozhodčích 2. a 3. třídy. V poslední době, zejména po rozšíření vrcholných
soutěží žen, komise pociťuje nedostatek kvalitních ligových rozhodčích, což není způsobeno jen
jejich počtem, ale také jejich dalšími zájmy či povinnostmi v oddílech – řada rozhodčích je stále
aktivními hráči, případně trenéry. Důsledkem této situace jsou problémy při obsazování na
jednotlivá utkání, časté změny delegací apod.
- třetí komisí, u které došlo v průběhu volebního období ke změně ve vedení, je komise
mládeže. Po volbách převzala řízení komise mládeže paní Pavla Jurtíková, která nastoupila
s nadšením a řadou plánů a vizí do budoucna. Bohužel toto nadšení při srážce s realitou
každodenní činnosti komise rychle vyprchalo a po roce paní Jurtíková na své funkce rezignovala.
V srpnu 2014 pak do vedení komise nastoupila paní Václava Šmídlová a i dopady této výměny si
dovolím hodnotit pozitivně.
- ve své činnosti komise mládeže navázala na činnost předchozích komisí a zajišťovala
konání mládežnických akcí v obvyklém rozsahu, novinkou je změna formátu zimních soutěží
v kategoriích dorostu, tzn. Zimní liga mládeže, jejímž primárním cílem je umožnění pravidelné
konfrontace nejlepších družstev napříč jednotlivými oblastmi. Kromě tradičních soutěžních a
výcvikových akcí byl v roce 2014 uspořádán seminář trenérů mládeže. Komise také podporovala a
já věřím, že i do budoucna bude podporovat rozvoj činnosti družstev přípravek, kterou vnímáme
jako jedinou možnou cestu k udržení členské základny našeho sportu.
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- trenérská rada pod vedením pana Miroslava Jelena navázala na činnost předešlé komise a
v průběhu volebního období připravila dva semináře ligových trenérů (Dobruška, podzim 2014 a
Praha, jaro 2016), na podzim 2014 se uskutečnily dva běhy školení trenérů III. třídy v Přešticích a
Pustějově, kdy kvalifikaci získalo celkem 58 nových trenérů, hlavně mládežnických družstev.
Současně si základní kvalifikační požadavek doplnili i někteří aktivní trenéři ligových družstev.
Bohužel se nepodařilo zrealizovat školení trenérů II. třídy na podzim 2015, kdy připravené školení
muselo být odvoláno pro malý počet zájemců. TR se však k tomuto chce znovu vrátit a školení
zrealizovat. Samozřejmostí v činnosti TR byla koordinace přípravy reprezentačních výběrů před
mezizemskými utkáními.
- trenérská rada se rovněž spolupodílela na přípravě herních systémů ligových soutěží, dle
kterých se nyní ligové soutěže hrají, kdy předseda trenérské rady koordinoval činnost a závěry
pracovních skupin složených ze zástupců ligových oddílů.
- další komisí, jejíž činnost je nesporně velice náročná, je hospodářská komise. V tuto chvíli
se nebudu blíže zabývat jednotlivými čísly, protože s těmi Vás následně seznámí předseda
hospodářské komise ve zprávě. Nicméně si dovolím uvést několik slov k činnosti této komise, která
spočívá zejména v přípravě podkladů a následného vyúčtování státních dotací, administraci
vyúčtování všech svazových akcí, vyúčtovávání ligových rozhodčích, přípravě všech potřebných
podkladů pro ekonomické oddělení ČUS, které našemu svazu vede účetní agendu, zpracovávání
propočtu finančního řádu atd. Je až s podivem, že všechny tyto činnosti zvládala v podstatě
dvoučlenná komise ve složení pan Ivo Toman a paní Vlasta Rosková. Bohužel o to výrazněji se
v posledním roce projevila změna pozice předsedy HK v jeho zaměstnání a s tím související
podstatně vyšší pracovní vytížení. Důsledkem bylo výrazné zpoždění ve zpracovávání vyúčtování
jednotlivých akcí a zpožďování vyplácení finančních prostředků, což je vůči partnerům svazu, mezi
něž patří i oddíly, velice nepříjemné a za což jsme byli oprávněně kritizováni. Do budoucna je
nutné složení hospodářské komise posílit a těmto problémům zabránit.
- s hospodářskou oblastí souvisí také vymáhání pohledávky SNH vůči panu Václavu Kočímu.
V průběhu volebního období se zejména díky dobré práci právního zástupce SNH pana Mgr.
Krmáška, jehož služby zprostředkoval pan Schwarzer, podařilo dosáhnout rozsudku, ve kterém
okresní soud v Mostě uznal pohledávku SNH a uložil panu Kočímu povinnost tuto pohledávku
včetně příslušenství uhradit. Vzhledem k tomu, že se tak v určené lhůtě nestalo, předal SNH celou
záležitost soudnímu exekutorovi Mgr. Jarošovi, jehož služby zprostředkoval předseda
marketingové komise pan Leugner. V únoru 2015 pak byla zahájena exekuce a k dnešnímu dni se
nám z původní částky 250 tisíc Kč vrátilo přes 170 tisíc Kč, což je z mého pohledu výsledek více než
dobrý.
- pracovní vytížení jejího předsedy výrazně ovlivnilo také činnost organizační komise
vedená panem Pavlem Stillerem, která po jeho nástupu na dlouhodobou pracovní stáž v Turecku
v podstatě nepracovala a její činnost suploval předseda SNH.
- naopak aktivní částí spadající pod organizační komisi byla pravidlová komise, která
nejprve připravila návrhy úprav pravidel a řádů, které byly následně schváleny a vstoupily
v platnost v roce 2014. Následně předseda pravidlové komise pan Josef Popelka ve spolupráci
s panem Tomášem Nikšem začali připravovat návrh nových stanov SNH, do kterých jsou
implementovány změny související s nabytím účinnosti nového občanského zákoníku. Projednání a
schválení těchto nových stanov je jedním z bodu jednání dnešní valné hromady SNH.
- poslední komisí, kterou jsem zatím nezmínil, je ta vedená panem Martinem Leugnerem, a
to komise marketingová. Jedná se o komisi, jejíž činnost není na první pohled příliš vidět, nevydává
žádné zpravodaje, neřídí soutěže a ani nic podobného. Přesto vyžaduje spoustu specifické práce.
V minulém období se komise zaměřila zejména na získání strategického partnera SNH, což se
bohužel zatím i přes řadu absolvovaných jednání nepodařilo, nicméně věřím, že komise v tomto
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vytrvá a nakonec bude úspěšná. Naopak úspěšně pokračuje spolupráce SNH s firmou Global
Collect, kdy i pro rok 2016 byla uzavřena smlouva o reklamě ve výši 150 tis. Kč, které budou opět
primárně použity na lepší ubytování družstev mladšího žactva při mistrovstvích a pohárech ČR.
Řada drobných darů zprostředkovaných marketingovou komisí je rovněž realizována formou
bezplatného či naturálního plnění, jako např. zhotovení nového, akčnějšího, loga svazu a s tím
související výroba svazových banerů pro jednotlivé akce apod.
Vážené dámy a pánové,
jak je patrné z mého hodnocení, ne všechno je ideální a ne všechno se daří, zároveň si
myslím, že nemá smysl věci přebarvovat na růžovo a problémy zapírat. Jenom tím, že o těchto
problémech a nedostatcích budeme vědět a budeme o nich uvažovat, se z nich můžeme poučit a
posunout se dál.
Přesto jsem však také přesvědčen o tom, že je více věcí, které se nám v uplynulém období
povedly, než těch, které se nepovedly či nedaří. Znovu si dovolím zopakovat, že si velice vážím
všech lidí, kteří jsou ochotni pro národní házenou pracovat a rád bych všem svým kolegům
v končícím výkonném výboru i odborných komisích poděkoval za vzájemnou spolupráci a podporu.
Zároveň jsem velice rád, že drtivá většina členů stávajícího výkonného výboru se rozhodla znovu
kandidovat, v nelehké práci pokračovat a dále se zlepšovat.
Na závěr mé zprávy mi dovolte, abych provedl stručné zhodnocení plnění usnesení
předchozích valných hromad, na které jsem tak trochu pozapomněl ve zprávě na minulé valné
hromadě a byl jsem za to oprávněně kritizován.
Usnesení 16. Valné hromady SNH ze dne 13. 7. 2013, bod E:
1. Valná hromada SNH ukládá Výkonnému výboru SNH:
a) projednat všechny diskusní příspěvky přednesené na 16. Mimořádné VH SNH a přihlížet
k nim při činnosti a rozhodování v jednotlivých odborných oblastech
b) zrušit schválené Propozice ligových soutěží pro ročník 2013/2014 a při schvalování
nových respektovat dohodu účastníků na vypuštění nástavbové části. Nové propozice
zveřejnit před termínem pro podání přihlášek (tj. max. do 18. 7. 2013), nebo tento termín
upravit
c) stanovit hrací systém ligových soutěží pro ročník 2013/2014 v rozsahu základní části tj. 22
kol
d) od soutěžního ročníku 2014/2015 před vydáním propozic konzultovat navrhovaný herní
systém s oddíly potencionálních účastníků
- všechny tyto úkoly byly beze zbytku naplněny
- původní propozice soutěžního ročníku 2013/14 byly zrušeny a následně byly schváleny
propozice nové s herním systémem bez nástavbové části
- pro přípravu herních systémů byly následně ustaveny pracovní skupiny složené ze
zástupců ligových oddílů, jejichž závěry byly plně respektovány při přípravě soutěžního ročníku
2014/15 i následujícího
Usnesení 17. Valné hromady SNH ze dne 5. 4. 2014, bod F:
1. Valná hromada SNH ukládá Výkonnému výboru SNH:
a) projednat všechny diskusní příspěvky přednesené na 17. VH SNH a
přihlížet k nim při činnosti a rozhodování v jednotlivých odborných oblastech
b) zapracovat do propozic ligových soutěží, počínaje ročníkem
2014/2015, doporučení pracovní komise, ustavené pro přípravu herního
systému ligových soutěží
c) zřídit pracovní skupinu pro přípravu dlouhodobé soutěže mládežnických složek na
celorepublikové úrovni
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- rovněž tyto úkoly byly ze strany výkonného výboru SNH naplněny
- závěry pracovních skupin byly plně respektovány při přípravě herních systémů pro
soutěžní ročník 2014/15 i následujícího
- pracovní skupina pro dlouhodobé soutěže mládeže byla ustavena z členů komise mládeže.
Tato komise vyhodnotila možnost zavedení dlouhodobých soutěží mládežnických složek na
celorepublikové úrovni jako v současné době nereálnou a doporučila dále pokračovat a rozvíjet
projekt zimní ligy mládeže a jeho případné rozšíření i na jiné kategorie.
Tolik tedy ke kontrole usnesení valných hromad od předcházejících voleb.
Na úplný závěr bych rád ještě poděkoval Vám všem, funkcionářům a činovníkům jak v
základních článcích našeho sportu, tak v oblastních či odborných komisích našeho svazu, za Vaší
práci, Vaše nasazení a entuziasmus, bez kterého by náš sport již dávno nežil.
Když jsem začínal svou funkcionářskou dráhu, tak jeden z významných a dlouholetých
představitelů našeho svazu na jakémsi fóru prohlásil, že náš sport nepřežije rok 2000. Dnes
budeme volit vrcholné představitele našeho sportu na volební období končící rokem 2020 a je dle
mého názoru více než zřejmé, že to nebude volební období poslední. Z tohoto tedy vyplývá, že se
tento náš kolega a přítel, který již bohužel není mezi námi, hluboce mýlil, což je v prvé řadě Vaše
zásluha. A za to si zasloužíte uznání a poděkování.
Děkuji všem za pozornost.
V Praze dne 9. 4. 2016

Jiří Cedidlo
předseda SNH
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Svaz národní házené
DOZORČÍ RADA

ZPRÁVA DR SNH
pro 18. Valnou hromadu SNH konanou dne 9. 4. 2016 v Praze
Úvodem této zprávy Vás všechny zdravím a přeji, aby naše jednání proběhlo v souladu s
dnešním programem.
Dozorčí rada schválená v r. 2014 doznala změny, Otto Schmidt byl kooptován do Výkonného
výboru SNH za zesnulého Aleše Lišky, do funkce předsedy komise rozhodčích.
Následně za Ottu Schmidta byla do DR kooptována Jana Sládečková.
Dozorčí rada se scházela na svých jednáních, kde projednávala zásadní záležitosti, které
souvisely s usnesením Výkonného výboru SNH.
Předseda DR se pravidelně zúčastňoval jednání VV SNH. Připomínkoval a podával podněty
pro zkvalitnění činnosti odborných komisí VV.
Členové VV, kteří byli zvoleni v roce 2013, měli snahu pracovat pro hnutí, ale sami jste
poznali, že někteří, jako komise mládeže a STK, neplnili svoji funkci a celou záležitost musel řešit
předseda VV SNH.
Odchodem zesnulého Aleše Lišky došlo k zásahu a oslabení jak VV, tak i DR.
V současné době jsou všechny pozice doplněny a VV je stabilizovaný a po odborné stránce si
plní svoji činnost.
DR ví, že došlo k neúplnému vyrovnání pohledávek pro rozhodčí a pro některé oddíly.
Předseda DR na zasedání VV požadoval o urychlené vyřešení a proplacení těchto náhrad.
Další zásadní věcí v roce 2015, bylo výběrové řízení na sekretáře svazu.
Výběrová komise ve složení: p. Cedidlo, p. Toman a p. Klas, neměla jednoduchou pozici, ale jsme
přesvědčeni, že výběr do funkce sekretáře svazu p. Soukupa, byl zcela správný.
DR provádí kontroly smluv, dotací, faktur, inventarizace majetku a celkového hospodaření
svazu.
Dle kontroly u hlavní účetní ČUS, nemáme žádné zásadní nedostatky v této oblasti. Drobnosti,
které se v průběhu období vyskytly, byly hned odstraněny a byly dány do souladu s účetnictvím.
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Rád bych připomenul, že dnešní volební Valná hromada zvolí členy nového Výkonného
výboru, kteří Vás budou zastupovat v následném volebním období.
Každý si musí uvědomit, že je to o časové náročnosti a o práci v odborné komisi a zároveň o
tlaku z hnutí na členy VV SNH.
Všem odstupujícím členům VV SNH chci poděkovat za odvedenou práci a spolupráci a doufám,
že nově zvolení budou přínosem pro rozvoj národní házené, která má tak historicky dlouhou
tradici.
Zároveň chci poděkovat všem členům DR za jejich práci, která přispívá v rozvoji celé národní
házené.
Přeji všem pevné zdraví a mnoho elánu do další činnosti.
Děkuji za pozornost.
Karel Klas, předseda DR SNH.
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USNESENÍ

18. valné hromady Svazu národní házené konané dne 9. 4. 2016
Valná hromada Svazu národní házené:
A. Projednala:

1. zprávu o činnosti SNH za uplynulé období
2. zprávu Dozorčí rady SNH
3. zprávu o čerpání rozpočtu SNH za rok 2015
4. návrh rozpočtu SNH na rok 2016
5. návrh nového znění Stanov SNH

B. Bere na vědomí:

1. zprávu o činnosti SNH za uplynulé období
2. zprávu Dozorčí rady SNH

C. Schvaluje:

1. zprávu o čerpání rozpočtu SNH za rok 2015
2. návrh rozpočtu SNH na rok 2016
3. znění nových Stanov SNH

D. Pověřuje:

1. Výkonný výbor SNH provádět v rozpočtu SNH nezbytné úpravy v průběhu
roku dle aktuální situace zejména při získávání dotací a informovat o těchto
úpravách předsedy OSK, sdružené oddíly a kluby
2. předsedu VV SNH zastupováním Svazu národní házené na Valné hromadě
České unie sportu
3. předsedu VV SNH k podání návrhu změn SNH do Spolkového rejstříku

E. Volí:

1. Výkonný výbor SNH na volební období 2016–2020 ve složení:
předseda VV SNH – Jiří Cedidlo
místopředseda VV SNH – Ivo Toman
člen VV SNH – Jaroslav Holý
člen VV SNH – Ing. Miroslav Jelen
člen VV SNH – Václava Šmídlová
člen VV SNH – Martin Leugner
člen VV SNH – Otto Schmidt
člen VV SNH – Bc. Romana Jabbourová
člen VV SNH – Ing. Martin Gřes
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2. v doplňovacích volbách do Dozorčí rady SNH:
člen DR SNH – Jana Sládečková
1. Členy Dozorčí rady SNH na volební období 2014–2018 zvolené na 17. Valné
hromadě SNH dne 5. 4. 2014, a to:
předseda DR SNH – pan Karel Klas
člen DR SNH – pan František Menc
člen DR SNH – pan Petr Šatra
člen DR SNH – pan Václav Votýpka

F. Potvrzuje:

G. Ukládá:

1. Výkonnému výboru SNH
a) projednat všechny diskusní příspěvky přednesené na 18. VH SNH a přihlížet k nim
při činnosti a rozhodování v jednotlivých odborných oblastech
2. Oddílům, klubům SNH
a) nadále získávat nové funkcionáře, trenéry a rozhodčí a věnovat zvýšenou
pozornost a péči mládežnickým družstvům, zejména se zaměřit na podporu činnosti
„přípravek“
b) věnovat pozornost vyhlašovaným grantům a dotačním titulům ze všech úrovní
státní správy i samosprávy (stát, kraj, město, obec) a případně i soukromých či
polostátních firem
3. jednotlivým oblastním soutěžním komisím SNH
a) aktivně podporovat činnost a soutěže pro kategorii „přípravek“

V Praze dne 9. 4. 2016

Podpis:

Ing. Miroslav Jelen v.r.
předseda návrhové komise

Ing. Martin Gřes v.r.
člen návrhové komise

Petr Šatra v.r.
člen návrhové komise

Svaz národní házené

18.VH SNH - Usnesení (bez dat narození)

Svaz národní házené
V Praze dne 9. 4. 2016

JEDNACÍ ŘÁD

18. valné hromady Svazu národní házené konané dne 9. 4. 2016
Článek 1. Úvodní ustanovení
Jednací řád vychází ze Stanov Svazu národní házené (dále jen SNH) a upravuje zásady jednání
18. valné hromady SNH.
Článek 2. Valná hromada
a) Předsedající Valné hromady předkládá ke schválení program zasedání, jednací řád, volební řád
a složení pětičlenného pracovního předsednictva, tříčlenné návrhové komise, tříčlenné
mandátové komise a tříčlenné volební komise.
b) O návrzích v průběhu jednání hlasují všichni účastníci zasedání s hlasem rozhodujícím.
c) O jednotlivých protinávrzích se hlasuje v pořadí od posledního podaného k prvnímu.
d) Usnesení Valné hromady zásadního významu, kterými jsou usnesení ve věcech specifikovaných
v čl. IV, bod 1, písm. a), odst. 1, 8, 10 a 12 Stanov SNH, je platné, hlasuje-li pro něj třípětinová
většina přítomných s hlasem rozhodujícím.
e) Usnesení Valné hromady v ostatních věcech je platné, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina
přítomných s hlasem rozhodujícím.
f) Hlasuje se zdvižením ruky s hlasovacím lístkem.
Článek 3. Návrhová, mandátová a volební komise
a) Návrhová komise připravuje návrh na usnesení na základě jednání Valné hromady a výsledků
diskuze. Předkládá jej Valné hromadě ke schválení.
b) Mandátová komise předkládá Valné hromadě zprávu o počtu přítomných delegátů s hlasem
rozhodujícím, poradním a o počtu hostů.
c) Volební komise předkládá seznam kandidátů na členy výkonného výboru SNH, předsedu VV
SNH, místopředsedu VV SNH, delegáta SNH na Valnou hromadu ČUS a kandidáty pro
doplňovací volby do Dozorčí rady SNH, řídí průběh voleb a předkládá výsledky voleb.
Článek 4. Diskuze
a) Právo vystoupit v diskuzi mají všichni účastníci jednání ke každému bodu programu maximálně
třikrát.
b) Délka diskusního příspěvku se stanovuje na maximálně 3 minuty.
c) Prodloužení délky diskusního příspěvku schvaluje předsedající na základě vyjádření delegátů
s hlasem rozhodujícím.
d) K jednotlivým diskusním vystoupením mohou být faktické připomínky, max. však v délce trvání
jedné minuty.
Článek 5. Různé
Všechny případné sporné otázky rozhoduje pracovní předsednictvo.
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VOLEBNÍ ŘÁD

pro volby do Výkonného výboru SNH a doplňovací volby do Dozorčí rady SNH
konané dne 9. 4. 2016
článek 1. Úvodní ustanovení
Volební řád vychází ze zásad uvedených ve Stanovách Svazu národní házené (dále jen SNH) a upravuje
průběh voleb.
článek 2. Volba členů Výkonného výboru SNH
a) Právo volit má každý přítomný delegát 18. valné hromady SNH s hlasem rozhodujícím.
b) Volba devíti členů VV SNH probíhá tajným hlasováním.
c) Na kandidátkách (volebních lístcích) je min. 11 jmen kandidátů do VV SNH, přičemž volič je povinen škrtat
tak, aby na kandidátce pro VV SNH zůstalo 9 členů
d) Návrh na doplnění kandidátky může předložit přítomný delegát s hlasem rozhodujícím písemně
předsedovi volební komise spolu s písemným souhlasem navrhovaného kandidáta, a to do 10,30 hod.
dne 9. 4. 2016.
článek 3. Platnost hlasů
a) Volební lístek je neplatný, obsahuje-li více či méně jmen kandidátů, než udává čl. 2b tohoto volebního
řádu pro obsazení míst ve Výkonném výboru SNH.
b) Volební lístek je neplatný, je-li na něj dopsáno jiné jméno, než obsahovala kandidátka předložená
předsedou volební komise po skončení času pro možné doplnění.
článek 4. Výsledky voleb členů VV SNH
a) Za členy VV SNH jsou zvoleni kandidáti s nejvyššími počty obdržených platných hlasů, kteří přitom získali
podporu nadpoloviční většiny přítomných delegátů s hlasem rozhodujícím.
b) V případě, že dojde k rovnosti počtu hlasů u dvou a více kandidátů a jejich počet tak celkem převýšil
možný počet členů, který udává článek 2b tohoto volebního řádu pro obsazení míst ve Výkonném výboru
SNH, a získali-li nadpoloviční většinu hlasů delegátů přítomných s hlasem rozhodujícím, je volba opakovaná
pouze u kandidátů s tímto stejným počtem hlasů tolikrát, dokud nebude zvolen příslušný počet členů VV
SNH.
c) V případě, že nebude v I. kole voleb zvolen příslušný počet členů VV SNH z důvodu nezískání nadpoloviční
většiny hlasů od přítomných delegátů s hlasem rozhodujícím, bude volba opakována pouze u kandidátů,
kteří nadpoloviční většinu nezískali, při následné platnosti článku 4a i 4b tohoto volebního řádu.
d) V případě, že nebude ani po celkově VI. kole voleb zvolen VV SNH, musí být připravena nová kandidátka a
volby opakovány.
článek 5. Volba předsedy a místopředsedy VV SNH
a) Zvolení členové VV SNH vyberou ze svého středu kandidáta na předsedu VV SNH a místopředsedu VV SNH
a předloží tento návrh předsedovi volební komise, který s ním seznámí delegáty Valné hromady.
b) Volba předsedy a místopředsedy VV SNH probíhá veřejným hlasováním a právo volit má každý přítomný
delegát s hlasem rozhodujícím.
c) Předsedou, resp. místopředsedou VV SNH je následně zvolen kandidát s největším počtem obdržených
platných hlasů od delegátů s hlasem rozhodujícím, přičemž tento kandidát musí získat minimálně 50% hlasů
delegátů s hlasem rozhodujícím.
článek 6. Doplňovací volby do Dozorčí rady SNH
Relevantní ustanovení volebního řádu pro volby členů výkonného výboru SNH budou obdobně použity
rovněž pro doplňovací volby do Dozorčí rady SNH.
článek 7. Různé
Všechny případné sporné otázky řeší a rozhoduje volební komise.

Svaz národní házené, Zátopkova 100/2, P.O.Box 40, 160 17 Praha 6, IČ: 539 929, sekretář: Zdeněk Soukup
tel.:+420 721 820 755, e-mail: narodnihazena@cuscz.cz, bank.spojení: FIO banka a.s. - 2200747669/2010
www.svaznarodnihazene.cz
Předseda SNH:

Jiří Cedidlo - kontakt: +420 607 012 420, +420 737 700 108, e-mail: cedidlo.jiri@centrum.cz

SNH - NÁKLADY
list 1A
FŘ SNH
01
011
012+013
014
02
03
031
032
033
034
04
041
042
043
05
061
052
053
054
06
07
08
081
082
09
10
11
12
121
122
13
131
132
133
134
135
14
141
142
CE - 1A

skutečné
název výdaje
personální náklady
mzdy - pojištění
DPP - DPČ
ostatní osobní náklady
telefony
služby
rozmnožovna
kancel. potřeby
poštovné
poplatky bankám
zařízení
nákup
opravy
počítačové progr.
sekretariát
nájmy a služby
pojištění majetku
správa WWW stránek
ostatní náklady SE
registrace
péče o členy
výstroj
nákup
opravy, praní
propagace
daně státu od SNH
schůze VV+rozšířené
schůze hnutí
18. VH SNH
Oslavy 110 let NH
schůze komisí
DR SNH
TR SNH
HK SNH
KM SNH
L-MÚ
schůze komisí
STK SNH
KR SNH

rozpočet

skutečnost

náklady 15
370 826,00
354 826,00
16 000,00
0,00
42 279,55
17 028,50
366,00
2 655,00
5 159,50
8 848,00
34 497,08
28 493,15
4 898,00
1 105,93
150 441,05
130 909,05
4 400,00
7 704,00
7 428,00
19 303,00
2 531,00
101 149,20
101 149,20
0,00
0,00
0,00
138 651,00
422 029,00
0,00
422 029,00
38 413,00
18 145,00
2 640,00
6 986,00
10 642,00
0,00
16 110,00
4 990,00
11 120,00

2016
356 000,00
340 000,00
16 000,00
0,00
45 000,00
19 000,00
1 000,00
3 000,00
6 000,00
9 000,00
177 000,00
5 000,00
2 000,00
170 000,00
149 500,00
130 000,00
4 500,00
10 000,00
5 000,00
20 000,00
5 000,00
8 000,00
3 000,00
5 000,00
5 000,00
0,00
110 000,00
65 000,00
65 000,00
0,00
50 000,00
20 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
0,00
20 000,00
10 000,00
10 000,00

2014
274 342,00
258 342,00
16 000,00
0,00
35 641,62
32 223,40
0,00
14 844,00
5 826,40
11 553,00
1 800,00
0,00
1 800,00
0,00
137 270,04
124 188,54
4 495,00
8 158,00
428,50
18 208,00
2 370,00
9 946,20
9 946,20
0,00
0,00
0,00
104 817,00
62 737,00
62 737,00
0,00
27 579,00
19 039,00
3 400,00
5 140,00
0,00
0,00
13 059,00
1 485,00
11 574,00

1 353 258,38

1 029 500,00

719 993,26

list 1B
FŘ SNH
15
151
152
153
16
17
18
181
182
19
20
21
211
212
213
22
221
222 (31)
23
231
232
233
234
235
24
25
26
261
262
263
27
28
29
291
292

převod z listu 1A

1 353 258,38

1 029 500,00

název výdaje
schůze komisí
OK + úseky SNH
RR + ostatní
všechny aktivy komisí
Časopis Házenkář
met.materiály, tiskopisy
ligové semináře
rozhodčí
trenéři lig. odd. SNH
školeni,semin. tren.
školeni,semin. rozh.
VTJ + J
náklady
úhrada fyz. osobou
úhrada rez. Fondem
lig.rozhodčí a delegáti
delegát lig. utkání
rozhodčím vyplac.liga
soutěže mládeže
M ČR
P ČR
dotace OSK za MaP ČR
ZHP+ZLM ČR - finále
ZHP ČR - OSK

skut.nákl.15
11 867,00
0,00
0,00
11 867,00
0,00
13 874,00
50 749,00
50 749,00
0,00
0,00
0,00
62 838,00
62 838,00
0,00
0,00
809 925,00
0,00
809 925,00
794 666,00
309 026,00
278 506,00
0,00
207 134,00
0,00

rozpočet 16 skutečnost 14
15 000,00
7 362,00
5 000,00
4 982,00
0,00
0,00
10 000,00
2 380,00
0,00
0,00
15 000,00
9 550,00
60 000,00
53 495,00
50 000,00
53 495,00
10 000,00
0,00
10 000,00
0,00
0,00
4 980,00
90 000,00
114 572,00
90 000,00
114 572,00
0,00
0,00
0,00
0,00
925 000,00
838 122,00
5 000,00
1 480,00
920 000,00
836 642,00
778 000,00
825 170,00
280 000,00
285 284,00
280 000,00
260 530,00
18 000,00
18 000,00
200 000,00
143 356,00
0,00
118 000,00

kvalifikace žen
ČP - dospělých fin.
soutěže dospělých
Č - M dospělých
Z - V dospělých
příprava výběrů
Házenkář roku
dotace OSK - činnost
dotace oddílům
příspěvky z FŘ
dotace na údržbu

0,00
40 551,00
39 565,00
0,00
0,00
39 565,00
0,00
304 150,00
152 769,40
152 769,40
0,00
skutečnost
2015
3 634 212,78
3 702 577,34
68 364,56

0,00
40 000,00
100 000,00
60 000,00
0,00
40 000,00
10 000,00
300 000,00
153 000,00
153 000,00
0,00
rozpočet
2016
3 525 500,00
3 474 500,00
-51 000,00

CE - Náklady
CE - Příjmy
Př.- Nákl. hospodářský výsledek

719 993,26

0,00
30 177,00
75 251,00
47 240,00
0,00
28 011,00
32 000,00
238 161,00
0,00
0,00
0,00
skutečnost
2014
2 948 833,26
3 134 095,42
185 262,16

2A
30
301
302
303
304
305
31
311
312
313
314
315
316
317
318
319
31A
32
321
322
323

SNH - VÝNOSY 2015
název výnosu
Dotace
příspěvek ČUS
dotace MŠMT na činn.
dotace na údržbu
dotace na mládež
ostatní dotace
ostatní příjmy
poplatky ostatní
poplatky - rozhodčí liga
poplatky školení+semin.
úroky
VTJ + J
pokuty liga
pokuty ostatní
ostatní
přestupy, hostování
zdaňované příjmy
příspěvky oddílů
FŘ - oddíly ČOS,ATJ/SK
FŘ - oddíly ČSTV
mimořádné
CE - příjmy

skutečné
2015
1 536 500,00
0,00
1 536 500,00
0,00
0,00
0,00
1 878 397,88
13 280,00
1 077 628,00
37 400,00
1 829,88
54 000,00
188 460,00
0,00
200 000,00
131 700,00
174 100,00
287 679,46
163 342,83
124 336,63
0,00
3 702 577,34

příjmy

rozpočet
2016
1 550 000,00
0,00
1 550 000,00
0,00
0,00
0,00
1 609 500,00
20 000,00
965 000,00
40 000,00
2 000,00
90 000,00
180 000,00
0,00
10 000,00
130 000,00
172 500,00
315 000,00
200 000,00
115 000,00
0,00
3 474 500,00

Rezervní fond
stav term.vkladu k 1.1.2015
příspěvek dle FŘ 2011
příspěvek dle FŘ 2012
příspěvek dle FŘ 2013
příspěvek dle FŘ 2014
příspěvek dle FŘ 2015
CELKEM

výdaje

50 750,00
50 000,00
50 100,00
49 450,00
49 100,00
249 400,00

0,00

Peněžní prostředky SNH k:
SNH
součet
GEMB
1722109-504/0600
FIO
2200747669/2010
SE
pokladna SE SNH
SNH
pokladna ČUS
GEMB
termínovaný vklad

1.1.2015
897 943,75
820 196,50
0,00
11 650,00
2 153,00
63 944,25

31.3.2016
1 499 843,43
978 037,39
454 230,79
1 162,00
2 469,00
63 944,25

skutečnost
2014
1 510 000,00
673 500,00
836 500,00
0,00
0,00
0,00
1 543 414,74
14 380,00
956 349,00
56 900,00
5 962,74
126 000,00
141 733,00
0,00
0,00
125 090,00
117 000,00
80 680,68
65 955,93
14 724,75
0,00
3 134 095,42

31.3.2016
63 944,25
50 750,00
50 000,00
50 100,00
49 450,00
49 100,00
313 344,25

KOMENTÁŘE K VYBRANÝM POLOŽKÁM ROKU 2015
pol.01

personální náklady
vyšší oproti minulosti z důvodu souběhu pracovních poměrů starého a
nového sekratáře v měsící září a také vyplacením odstupného a proplacení
zbývající dnů dovolené u bývalého sekretáře p.Holého

pol.041

zařízení
notebook
wifi router + optická myš
laserové multifunkční zařízení
mobilní telefon
kancelářské židle

pol.08

výstroj
sady sportovních bund pro reprevýběry
sady dresů pro rozhodčí na Č-M
míče pro VTJ

101 149,20
76 469,40
6 799,90
17 879,90

pol.122

oslavy 110 let NH
Superpohár mládeže
Superpohár mládeže - cestovné
Čechy-Morava - doprava
Čechy-Morava - ostatní
Ostatní - galavečer,ocenění,prop.před.,dopr.+ubyt. hostů

422 029,00
187 829,00
124 181,00
51 888,00
9 738,00
48 393,00

pol.318

ostatní příjmy
dar ČUS - záštita předsedy ČUS nad Superpohárem ml.

200 000,00
200 000,00

pol.31A

zdaňované příjmy
Global Collect s.r.o. - smlouva o reklamě
ROPO servis s.r.o. - smlouva o reklamě
HZH Sport s.r.o. - reklamní plnění

174 100,00
150 000,00
10 000,00
14 100,00

28 493,15
12 421,56
1 213,00
7 866,59
4 090,00
2 902,00

POHLEDÁVKA ZA MIVA SMS - EXEKUCE p.V.KOČÍ
počáteční stav k 1.1.2015
splátky v exekučním řízení 1.5.-31.12.2015
splátky v exekučním řízení 1.1.-31.3.2016
stav k 31.3.2016

250 000,00
-129 458,12
-41 739,10
78 802,78

POZNÁMKY K VYBRANÝM POLOŽKÁM ROZPOČTU NA ROK 2016
Výdaje
011

Mzdy - pojištění

SE
SE
SE
SE

SNH - hrubá mzda
SNH - sociální pojištění
SNH - zdravotní pojištění
SNH - zákonné pojištění

012+013 DPP - DPČ

Repretrenéři

043

Informační systém SNH vč. webu s redakčním systémem,
správou členské základny a správou všech soutěží

Počítačové programy

252 000,00
63 000,00
22 680,00
1 412,00
339 092,00
16 000,00

21.000,- * 12 měsíců
5.250,- * 12 měsíců
1.890,- * 12 měsíců
353,- * 4 čtvrtletí

2.000,- * 8 repretrenérů

169 400,00

182

Školení/semináře tren.

seminář ligových trenérů (2.4.2016)

10 000,00

19

Školení/semináře tren.

seminář trenérů mládeže (podzim 2016)

10 000,00

25

Finále ČP dospělých

rozhodčí, ředitel (cestovné,ubyt.,strava,odměny)
ostatní (nájem haly)

25 000,00
15 000,00
40 000,00

261

Č-M dospělých

doprava reprezentačních výběrů
ostatní (praní dresů atd.)

50 000,00
10 000,00
60 000,00

263

Příprava reprevýběrů

částka dle Finančního řádu SNH

40 000,00

10.000,- * 4 výběry

Příjmy
302

Dotace MŠMT

dotace MŠMT na činnost sportovní svazů (prog.V)

312

Poplatky rozhodčí

1.liga
2.liga
vratky 2013/14, 2014/15

31A

Zdaňované příjmy

Global Collect s.r.o. - smlouva o reklamě
HZH Sport s.r.o. - reklamní plnění

1 550 000,00

žádost na 1,69 mil. Kč

506 000,00
576 000,00
-118 728,00
963 272,00

23.000,- * 22 družstev
16.000,- * 36 družstev

150 000,00
22 500,00
172 500,00

