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PROGRAM
19. VALNÉ HROMADY SNH
1. Zahájení - schválení

programu 19. valné hromady SNH
jednacího řádu

2. Volba členů

pracovního předsednictva
mandátové komise
návrhové komise

(5)
(3)
(3)

3. Zpráva o činnosti SNH za uplynulé období
4. Zpráva o hospodaření SNH v roce 2016, návrh rozpočtu na rok 2017
5. Zpráva Dozorčí rady SNH
6. Zpráva mandátové komise
7. Projednání návrhu na vstup SNH do České unie kolektivních a individuálních sportů
8. Diskuse
9. Zpráva návrhové komise, schválení usnesení
10. Závěr
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Svaz národní házené
ZÁPIS
z 19. valné hromady Svazu národní házené
konané dne 28. října 2017 v Praze
1. ZAHÁJENÍ
Řádnou 19. valnou hromadu SNH, která se konala dne 28. října 2017 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 a po úpravě článku 4/b,c
také jednací řád 19. VH SNH. Program a text jednacího 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 19. VH SNH
Jiří Cedidlo
Jaroslav Holý
Karel Klas
Mgr. Miroslav Šír

Mandátová komise:

Romana Jabbourová – předsedkyně
Petr Tausche
Josef Blahuta

Návrhová komise:

Ing. Miroslav Jelen – předseda
Jaromír Kalčík
Vladislav Kobera

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 dubnu 2016. Kompletní text zprávy je přílohou tohoto zápisu.
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4. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ SNH V ROCE 2016, NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017
Všichni delegáti valné hromady obdrželi před jednáním písemné podklady s přehledem
hospodaření SNH za rok 2015 a 2016 i s návrhem rozpočtu na rok 2017. Za omluveného předsedu
hospodářské komise p. Ivo Tomana blíže okomentoval jednotlivé materiály předseda Svazu
národní házené p. Cedidlo.
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 přednesla její předsedkyně paní Romana Jabbourová.
Ze 74 pozvaných delegátů s hlasem rozhodujícím se 19. valné hromady zúčastnilo 40 delegátů, což
je 54 procent, 19. valná hromada byla usnášeníschopná ve smyslu platných ustanovení Stanov a
řádů Svazu národní házené. Kompletní zpráva mandátové komise je přílohou tohoto zápisu.
7. PROJEDNÁNÍ NÁVRHU NA VSTUP SNH DO ČESKÉ UNIE KOLEKTIVNÍCH A INDIVIDUÁLNÍCH
SPORTŮ
Všechny sdružené subjekty obdržely s předstihem písemné podklady s odůvodněním návrhu na
vstup SNH do České unie kolektivních a individuálních sportů (ČUKIS). Tento návrh byl dále
okomentován předsedou SNH, který zodpověděl dotazy ze strany delegátů valné hromady.
Předseda SNH zároveň doporučil tento návrh ke schválení. Po diskusi byl návrh schválen drtivou
většinou delegátů s hlasem rozhodujícím.
15. VŠEOBECNÁ DISKUSE
Stručný souhrn jednotlivých témat diskusních příspěvků:
1. Luboš Dlouhý, TJ Spartak Modřany – rozhodčí na vrcholných akcích mládeže
- kritika nasazení rozhodčích na Mistrovství a Poháry mládeže v roce 2017 – nespískanost
rozhodcovských dvojic při MaPČR dorostu, odvolání nasazených rozhodčích k řízení finálového
utkání 1. ligy mužů a řada dalších změn, o kterých nebyl informován pořadatel
- návrh na ustavení pracovní skupiny složené ze zástupů komise mládeže, komise
rozhodčích, zástupců úseků rozhodčích jednotlivých OSK a účastníků vrcholných akcí mládeže
- doporučení masivnějšího nasazování mladých rozhodčích z oblastí
Reakce:
Otto Schmidt, předseda komise rozhodčích SNH
- osvětlil okolnosti nasazování rozhodčích na MaPČR v letošním roce
- apel na oddíl k aktivnímu vyhledávání vhodných adeptů pro rozhodcovskou profesi, kteří
se jí budou věnovat naplno, nikoliv jen jako doplněk k jejich souběžné hráčské či trenérské kariéře
Jiří Cedidlo, předseda SNH
- vyjádřil se k návrhu na vytvoření pracovní skupiny, který nevidí jako smysluplný, v rámci
SNH působí odborné komise, do jejichž kompetence dané téma spadá, nicméně se zasadí o
zlepšení komunikace jednat mezi těmito komisemi a jednak také navenek
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2. Jiří Urban, TJ S. Osek nad Bečvou – dotazy a podněty ke zprávě o činnosti
- dotaz na další dva svazy neuspokojené ve druhém kole mimořádné výzvy v dotačním
programu V.
- dotaz na důvod plánované přeregistrace členské základny
- návrh na případné rozšíření sekretariátu SNH o dalšího profesionálního pracovníka
Reakce:
Josef Popelka, předsedající VH
- kromě SNH neobdržel dotaci ještě Svaz branně-technických sportů a Letecká amatérská
asociace ČR
Jiří Cedidlo, předseda SNH
- důvodem pro provedení přeregistrace je potřeby vyčištění evidence členů o mrtvé duše a
potřeba mít k dispozici aktuální a transparentní přehled o členské základně, který je nutný pro
podávání žádostí o dotace na MŠMT
- angažování dalšího pracovníka na sekretariát SNH by jistě přispělo k lepšímu zvládání
agendy svazu, nicméně vše je otázkou nákladů – mzdové náklady na jednoho pracovníka činí cca
340 tis. ročně, což je přibližně 10% dosavadního rozpočtu svazu
3. Jana Sládečková, členka Dozorčí rady SNH, zpravodajce – hlášení výsledků
- poděkování oddílům za hlášení výsledků a prosba o trpělivost v případě okamžitého
nepřijetí hlášení, zároveň žádost o hlášení výsledků včas, tzn. nejpozději do půl hodiny po skončení
utkání, zejména u odpoledních zápasů
Reakce:
Jiří Cedidlo, předseda SNH
- poděkování paní Sládečkové za výborně odváděnou obětavou a časově velmi náročnou
práci při sběru a zpracovávání výsledků ve všech hracích dnech vrcholných soutěží dospělých
4. Jaromír Kalčík, TJ S. Ejpovice – uznávaní družstev mládeže a plnění povinností ligových družstev
- návrh na uznávání družstev přípravek pro splnění povinnosti ligového družstva mít dvě
družstva mládeže dle Propozic vrcholných soutěží dospělých, a to z toho důvodu, že tento krok by
byl motivační pro oddíly se této kategorii více věnovat
- ze stejného důvodu návrh na zrušení omezení uznávaní pouze dle pohlaví (muži –
chlapecká družstva, ženy – dívčí družstva)
- dotaz k plánované revizi pravidel a řádů SNH a návrh na oficiální zakotvení vzniku
smíšených mládežnických družstev
Reakce:
Jiří Cedidlo, předseda SNH
- výkonný výbor SNH se možností uznávání družstev přípravek již zabýval při schvalování
propozic vrcholných soutěží dospělých pro soutěžní ročník 2017/18, nicméně pro případné
zavedení této možnosti je potřeba nejprve kategorii přípravek oficiálně zakotvit do řádů SNH tak,
aby byla jednoznačná pravidla pro všechny
- změna pravidel a řádů SNH je prováděna standardně v pětiletých intervalech, tzn. že nová
revize by měla vstoupit v platnost v roce 2019 s tím, že v průběhu roku 2018 budou probíhat práce
a jednání k přípravě této revize
- všichni členové SNH mají možnost zasílat své konkrétní připomínky a návrhy k pravidlům a
řádům na sekretariát SNH, případně organizační komisi SNH
5. Jiří Bednář, T.J. Sokol Dobruška – finanční ohodnocení funkce předsedy
- návrh na zvážení možnosti ustavení funkce předsedy SNH jako placeného funkcionáře,
případně návrh na vyčlenění finančních prostředků na odměnu za výkon funkce
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6. Petr Tausche, TJ DIOSS Nýřany – návrh a doporučení na změny řádů a směrnic SNH
- návrh na okamžité zrušení nebo změnu článku 50 soutěžního řádu SNH v reakci na
rozhodnutí DÚ STK SNH týkajícího se nedohraného utkání finále 1. ligy mužů 2017/18
- návrh na obsazování všech utkání play-off delegáty tak, aby byl na hřišti vždy nezávislý
zástupce řídícího orgánu soutěže a mohl případně podat nezaujatou zprávu
- připomínky k aktuálnímu znění směrnice pro udělování čestných titulů, konkrétně
podmínek pro udělování titulu zasloužilý rozhodčí
Reakce:
Jiří Cedidlo, předseda SNH
- požádal o zaslání všech připomínek k řádům a směrnicím v písemné podobě
7. Milan Beneš, T.J. Sokol Svinov – spolupráce s dodavatelem značky Hummel
- dotaz na podmínky smlouvy o spolupráci mezi SNH a firmou Martin Václavek Pro-Sport
Olomouc, dodavatelem sportovního vybavení zn. Hummel
- Sokol Svinov s touto firmou dlouhodobě spolupracuje a dosud odebíral zboží za exkluzivní
ceny, nyní zástupce firmy tvrdí, že dle smlouvy se SNH musí zboží dodávat za ceníkové klubové
ceny uvedené v e-shopu firmy, což je pro Sokol Svinov oproti minulosti nevýhodné
Reakce:
Jiří Cedidlo, předseda SNH
- citoval příslušná ustanovení uzavřené smlouvy o spolupráci, ze kterých v žádném případě
nevyplývá povinnost dodavatele dodávat výhradně za pevně stanovené ceny, vše je otázkou
nabídky a poptávky
- SNH zároveň nemůže nijak zavázat své sdružené subjekty, aby odebírali sportovní zboží
pro své potřeby výhradně od smluvního dodavatele SNH, sdružené subjekty jsou samostatné
právní subjekty a rozhodnutí je vždy na jejich straně
8. Vladimír Martínek, SK Chomutov NH – webové stránky SNH, zveřejňování rozhodnutí atd.
- kritika pozdního zveřejňování některých důležitých informací na stránkách svazu,
konkrétně např. při nedohrání finálového utkání 1. ligy mužů, rychlé zveřejnění by mohlo předejít
např. dohadům a spekulacím širší veřejnosti na sociálních sítích
- okamžitě je potřeba také zveřejňovat závěry ze semináře rozhodčích, který se koná den
před zahájením soutěžního ročníku, tak, aby všichni věděli o aktuálních výkladech konkrétních
situací a dohodnutých postupech rozhodčích v utkáních
9. Vladimír Martínek, SK Chomutov NH – vybavenost hřišť a jejich zázemí
- návrh na zavedení a zejména důslednou kontrolu minimálních standardů pro vybavení
jednotlivých hřišť (počet šaten, minimální rozměry, prostory pro diváky atd.)
- splnění podmínek by měla kontrolovat řídící komise před zahájením soutěže
10. Ing. Josef Popelka, TJ Žatec – uznávaní družstev mládeže a plnění povinností ligových družstev
- nesouhlas s uznáváním družstev přípravek pro splnění povinnosti ligového družstva mít
dvě družstva mládeže dle Propozic vrcholných soutěží dospělých dle kategorií ženy a muži, a to
z důvodu postupného snižování zájmu oddílů o zajištění mládežnických celků pro danou kategorii –
i při objektivním nedostatku dětí v menších obcích
- měli bychom jít cestou hledání možností, jak stanovené podmínky naplnit, než se snažit
podmínky změkčovat nebo obcházet
11. Petr Šatra, TJ Přeštice – podpora mládežnických družstev
- návrh nezmiňovat v usnesení pouze podporu družstev přípravek, ale také mladšího a
staršího žactva, protože k velkému úbytku dětí dochází v pozdějším věku, zejména při přechodu do
vyšší věkové kategorie – návrh na doplnění usnesení po diskusi stažen
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Reakce
Jana Sládečková, členka Dozorčí rady SNH
- za zvážení by také stálo podpoření mládežnických družstev formou umožnění vzniku a
činnosti družstev napříč oddíly v případě, že v dané kategorii není v jednotlivých oddílech
dostatečný počet hráčů
12. Jaromír Kalčík, TJ S. Ejpovice – vyhlašování nejlepších trenérů roku
- návrh na udělování titulu Trenér roku při vyhlašování nejlepších házenkářů roku
13. Pavel Jíra, TJ. Sokol Blovice – 2.liga mužů a žen
- návrh na udělování ocenění (diplom, případně pohár) pro vítěze jednotlivých skupin 2. lig
mužů i žen
14. Vladimír Kobera, TJ Jiskra Raspenava – přeregistrace členské základny
- dotaz k možnosti využití údajů o členské základně zasílaných v rámci ČUS či jiných
střešních organizací
- dotaz k harmonogramu přeregistrace, resp. pokynů pro jednotlivé oddíly
Reakce:
Jiří Cedidlo, předseda SNH
- určitý způsob hlášení členské základny existuje ve všech střešních organizacích, nicméně
SNH potřebuje taky svou interní evidenci, která bude aktuální a transparentní, od osamostatnění
Svazu národní házené v roce 1991 nebyla přeregistrace nikdy provedena, v současné době
evidujeme v registračním systému přes 30 tisíc registračních čísel
- přeregistrace je plánována na nadcházející zimní přestávku, všechny instrukce budou
zaslány na sdružené subjekty prostřednictvím elektronické pošty
16. ZPRÁVA NÁVRHOVÉ KOMISE, SCHVÁLENÍ USNESENÍ
Předseda návrhové komise pan Miroslav Jelen přednesl návrh usnesení. Toto usnesení bylo po
krátké rozpravě schváleno delegáty s hlasem rozhodujícím jednomyslně. Text usnesení je přílohou
tohoto zápisu.
17. ZÁVĚR
Předseda SNH pan Jiří Cedidlo poděkoval všem přítomným za účast na 19. valné hromadě. Zároveň
jim poděkoval za obětavou a nezištnou práci pro národní házenou na všech úrovních našeho svazu.
Následně jednání 19. valné hromady SNH oficiálně ukončil.
V Praze dne 28. 10. 2017

Jiří Cedidlo v.r.
předseda SNH

Karel Klas v.r.
předseda Dozorčí rady SNH

Zápis zpracovali: Jiří Cedidlo, Josef Popelka, Zdeněk Soukup
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Svaz národní házené
USNESENÍ

19. valné hromady Svazu národní házené konané dne 28. 10. 2017
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 2016
4. návrh rozpočtu SNH na rok 2017
5. návrh na vstup SNH do České unie kolektivních a individuálních sportů z.s.

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 2016
2. rozpočet SNH na rok 2017
3. v souladu s ustanovením čl. VI./2./h Stanov SNH účast Svazu národní
házené na členství v České unii kolektivních a individuální sportů z.s. (ČUKIS),
IČ: 227 11 791

D. Pověřuje:

1. Výkonný výbor SNH provádět v rozpočtu SNH nezbytné úpravy v průběhu
roku dle aktuální situace zejména při získávání dotací
2. předsedu VV SNH podáním přihlášky do České unie kolektivních a
individuálních sportů z.s. (IČ: 227 11 791) a zastupováním SNH v této
organizaci

G. Ukládá:

1. Výkonnému výboru SNH
a) projednat všechny diskusní příspěvky přednesené na 19. 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
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 28. 10. 2017

Ing. Miroslav Jelen v.r.
předseda návrhové komise

Jaromír Kalčík v.r.
člen návrhové komise

Vladislav Kobera v.r.
člen návrhové komise
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Svaz národní házené
Zpráva o činnosti Svazu národní házené
pro 19. Valnou hromadu SNH

Vážené dámy a pánové,
nejprve mi dovolte, abych Vás i já přivítal na jednání 19. 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. Scházíme se opět po cca roce a
půl, abychom zhodnotili období od poslední valné hromady našeho svazu, na které byl zvolen nový
výkonný výbor ve složení:
Předseda – Jiří Cedidlo
Místopředseda – Ivo Toman
Členové VV – Vendula Šmídlová, Romana Jabbourová, Martin Leugner, Miroslav Jelen,
Martin Gřes, Otto Schmidt a Jaroslav Holý
Bezprostředně po zvolení výkonného výboru byly ustaveny odborné komise a jednotliví členové
výkonného výboru se ujali svých funkcí. V průběhu uplynulého období nedošlo ke změnám
ve složení výkonného výboru.
Na předchozí valné hromadě byly mimo jiné také projednány a schváleny nové stanovy
našeho spolku, které byly následně předloženy k zaevidování do Spolkového rejstříku. V těchto
nových stanovách je zakotvena rovněž z nového občanského zákoníku vycházející povinnost
statutárního orgánu svolat jednání valné hromady minimálně jednou ročně. Toto je tedy důvod,
proč muselo dojít ke změně zavedené praxe, kdy bývala valná hromada SNH svolávána jednou za
dva roky.
Jedním ze stěžejních témat, které musí řešit každý výkonný výbor bez ohledu na dobu a
jeho složení, je zajištění finančních prostředků na činnost svazu. A bohužel toto téma se
v uplynulých měsících stalo tématem kritickým a nakonec bylo i příčinou odkladu konání této valné
hromady původně plánované na květen tohoto roku. Proto bude tato oblast hlavním tématem mé
zprávy, protože bych vám rád ozřejmil všechny okolnosti a sled jednotlivých událostí.
Jak si možná někteří z vás vzpomenou, ve své zprávě o činnosti pro minulou valnou
hromadu jsem hodnotil pozici SNH ve vztahu k Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, jehož
dotační programy jsou stěžejním zdrojem financování našeho spolku, jako stabilní. Rovněž jsem ve
své zprávě zmiňoval postupně se zvyšující objem financí přidělených našemu svazu a příslib dalšího
postupného růstu do budoucna.
V uplynulém období se bohužel ukázalo, že tato stabilita může být kdykoliv narušena, a to i
bez jakéhokoliv našeho přičinění, a my musíme o své místo ve sportovním prostředí neustále
bojovat, musíme aktivně vystupovat ve střešních organizacích i při jednáních s MŠMT.
K čemu tedy došlo:
- oproti původním deklaracím ministerstva byla našemu svazu pro rok 2016 přiznána nižší
dotace než v roce 2015, a to cca o 110 tis. Kč, tento výpadek se netýkal jen našeho svazu,
podobně byla postižena většina menších sportů
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MŠMT nakonec vyřešilo výpadek financování poskytnutím mimořádné dotace České unii
sportu jako střešní organizaci, která díky aktivním jednáním našeho zástupce ve výkonném
výboru ČUS pana Filipa Hobzy následně dorovnala naše financování na úroveň roku 2015
na podzim roku 2016 vypsalo MŠMT v souladu s koncepcí podpory sportu v letech 20162025 deset dotačních programů pro rok 2017, přičemž byl výrazně posílen rozpočet pro
oblast sportu, a to i o prostředky z hazardu, které do konce roku 2016 plynuly do Českého
olympijského výboru, jenž je následně přerozděloval na jím uznané sporty, což národní
házená bohužel nebyla. S účinností od roku 2017 byl zákon změněn a odvody z hazardu
byly převedeny do státního rozpočtu, resp. do rozpočtové kapitoly MŠMT určené pro
podporu sportu. S vědomím těchto skutečností se dalo očekávat, že objem dotací, které
budeme moci čerpat pro národní házenou, bude v roce 2017 výrazně vyšší.
všechny oddíly, resp. jejich právní subjekty měly možnost podat žádosti o dotaci na
podporu činnosti mládeže v programu VIII. a dle dostupných informací byla většina
podaných žádostí našich sdružených subjektů úspěšná a oddíly na dotaci dosáhly. Tento
dotační program je směřován z MŠMT přímo na jednotlivé sportovní kluby, tělovýchovné a
tělocvičné jednoty a SNH nemá možnost jej jakkoliv ovlivnit. Pro získávání státních dotací
přímo pro činnost oddílů jako základních článků sportovního prostředí bude tento program
jednoznačně klíčový i v dalším období a proto je potřeba mu ze strany sdružených subjektů
věnovat velkou pozornost. Jako podpora při zpracování žádostí slouží servisní centra sportu
ČUS, případně jednotlivé župy České obce sokolské.
pro rok 2017 tedy podal Svaz národní házené žádost o dotaci na činnost svazu v tradičním
programu V. a v programu I., přičemž celková výše požadované dotace byla 2.957.000,- Kč
žádost v programu I. sice úspěšná nebyla, nicméně v programu V. jsme byli úspěšní a dle
rozdělení zveřejněném ministerstvem dne 15. února 2017 byla našemu svazu přidělena
dotace ve výši 2.567.900,- Kč, tzn. cca o 1 milión, nebo-li o cca 67 % vyšší než pro rok 2016
v polovině března byla následně na žádost MŠMT ze strany SNH podepsána a na
ministerstvo odeslána akceptace výše přidělené dotace
na základě výše uvedených skutečností schválil výkonný výbor SNH v dobré víře navýšení
prostředků na pořádání Mistrovství a Poháru ČR mládeže (úhrada 80% nákladů na
stravování), schválil uspořádání Superpoháru mládeže a další aktivity, tak aby mohly být
finanční prostředky smysluplně využity a bez problémů vyúčtovány
přestože byly ze strany našeho svazu splněny všechny podmínky, v průběhu března ani
dubna schválené peněžní prostředky ministerstvo nevyplatilo, aniž by kohokoliv
informovalo o důvodech
na začátku května 2017 přišel pro nás první šok, kdy vypukla korupční aféra týkající se
ovlivňování rozdělování státní dotací pro sportovní prostředí
přestože se podle dostupných informací nezákonné jednání týkalo investičních dotací, bylo
ze strany MŠMT pozastaveno vyplácení prostředků ve všech dotačních programech
druhý šok pak následoval 1. června, kdy MŠMT program V. zcela zrušilo s odůvodněním, že
jednání obviněných mohlo ovlivnit rovněž podmínky vyhlášení v neinvestičních programech
zde je nutné si uvědomit, že ke zrušení dotačního programu došlo v době, kdy již byla
odehrána velká část významných akcí našeho svazu, které tvoří významnou část
nákladových položek rozpočtu svazu, tzn. Český pohár dospělých, Zimní liga a Zimní halový
pohár mládeže, Superpohár mládeže, Mezizemská utkání Čechy-Morava, byly vypsány
podmínky pro účastníky Mistrovství a Pohárů mládeže, byly podepsány smlouvy
s pořadateli těchto akcí atd.
dne 2. června pak MŠMT vypsalo mimořádnou výzvu jako náhradu původního programu,
nicméně s naprosto šibeniční lhůtou pro podání, a to do 7 kalendářních dnů a navíc za zcela
jiných podmínek, než obsahoval původní program, kdy se např. změnila forma financování
z průběžného na projektové, požadována byla minimální spoluúčast ve výši 30%, zcela byla
zakázána distribuce finančních prostředků ze svazu na sdružené subjekty atd.
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na takto nastavené podmínky reagovalo sportovní prostředí velice odmítavě, což vyústilo
ke svolání předsedů sportovních svazů k jednání přímo s ministryní školství Kateřinou
Valachovou, které se uskutečnilo za naší účasti dne 6. června v Praze. Při tomto jednání
ministryně opakovaně deklarovala, že vzhledem k okolnostem nemá MŠMT jinou možnost,
než dotační program vypsat znovu, nicméně všichni žadatelé, kterým byla dotace přiznána
v původně vyhlášeném programu, budou uspokojeni i v programu novém a výše dotace u
jednotlivých subjektů by neměla být odlišná o více než 10 % původního rozdělení.
následující den pak proběhlo společné jednání předsedů sportovních svazů s představiteli
střešních organizací, tzn. Českého olympijského výboru, České unie sportu a České obce
sokolské, jehož výsledkem bylo jednomyslné rozhodnutí všech přítomných svazů i přes
ujišťování ministryně nově vyhlášené podmínky neakceptovat, do nové mimořádné výzvy
se nepřihlásit a oslovit přímo premiéra se žádostí o řešení vzniklé situace s tím, že sportovní
svazy trvají na vyplacení peněžních prostředků dle původního rozdělení
v následujících dnech pak proběhla řada jednání zástupců sportovního prostředí
s ministerstvem, do kterých zasáhla i změna na postu ministra, kdy byl do funkce jmenován
pan Stanislav Štech. Po těchto jednáních a částečné úpravě vyhlášených podmínek ze
strany ministerstva se zástupci sportovních svazů ve snaze o odblokování celé situace
rozhodli ustoupit. Následně dne 26. června MŠMT vyhlásilo 2. kolo mimořádné výzvy
v programu V., do kterého se přihlásil i náš svaz se žádostí o dotaci ve výši 3.577.700,- Kč
třetí a zatím největší šok pak přišel 28. července, kdy MŠMT zveřejnilo rozdělení dotací
v druhém kole mimořádné výzvy a náš svaz byl z rozdělování, i přes předchozí prohlášení a
ujišťování ministerstva, zcela vyřazen, a to jako jediný sportovní svaz sdružený v České unii
sportu, celkově byly vyřazeny tři sportovní subjekty.
zcela absurdní je rovněž odůvodnění nepřidělení dotace – žádost byla vyřazena z toho
důvodu, že SNH nenaplňuje podmínky pro oprávněné žadatele, protože není členem
mezinárodní federace! Jinými slovy při vypisování mimořádné výzvy došlo ke změně textu
v části definující oprávněné žadatele, kdy z něj vypadla část souvětí zmiňující čistě národní
sporty. Přestože dle vyjádření ministerstva došlo k této změně nedopatřením, drželi se
úředníci odboru sportu MŠMT striktně textu vyhlášených podmínek a nic na tom nezměnila
ani vnitřní kontrola rozdělení dotace nařízena úřadujícím náměstkem ministra panem
Karlem Kovářem. Pro dokreslení situace si rovněž dovolím uvést vyjádření úřadujícího
ředitelem odboru sportu Ing. Pavla Kaňky, který mi při žádosti o vysvětlení mimo jiné sdělil,
že stejně nechápe, proč existují vlastně dvě házené, a nespojíme se do jednoho subjektu…
v tuto chvíli tedy začal boj doslova o přežití a další fungování našeho sportu
do této doby se díky finanční rezervě z předchozích let dařilo udržet činnost svazu a průběh
jednotlivých akcí bez omezení, byly a do dnešního dne stále jsou hrazeny všechny běžné
závazky svazu vůči třetím osobám a státním institucím, nicméně bez dotace či financování
z náhradních zdrojů bychom již dlouho nevydrželi, nemohly by být proplaceny náklady
pořadatelů a účastníků mládežnických akcí, superpoháru atd., což by se v podstatě rovnalo
finančnímu krachu
okamžitě jsme tedy začali opětovně jednat, oslovili jsme přímo náměstka ministra
zodpovědného za sport, aktivizovali jsme i naše kontakty v ostatních svazech a střešních
organizacích a hledali jsme cestu, jak se k dotacím pro letošní rok dostat, případně zajistit
krizové financování z jiných zdrojů
výsledkem jednání bylo předjednání půjčky z rezervního fondu ČUS jako možnost poslední
záchrany a podání žádosti o mimořádnou dotaci mimo vyhlášené programy z důvodu
hodných zvláštního zřetele, která byla na MŠMT podána dne 11. srpna, podporu našemu
svazu písemně vyjádřila ČUS i řada sportovních svazů včetně těch velkých, jako např. FAČR
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zde je potřeba opět zmínit osobu Filipa Hobzy, který jako zástupce Iniciativy Sport 2012 a
člen výkonného výboru ČUS zastupující malé svazy zprostředkoval kontakt přímo
s náměstkem ministra panem Kovářem, opakovaně předkládal naší situaci při jednáních na
MŠMT, při zasedání výkonného výboru ČUS atd.
i přes velkou podporu naší žádosti ze strany sportovního prostředí a opakované osobní
ujišťování zástupců ministerstva, že se s přidělením mimořádné dotace pro náš svaz počítá,
bylo projednání a rozhodnutí o naší žádosti vedením ministerstva opakovaně odkládáno
jsem velice rád, že vám dnes můžu sdělit, že minulý týden v pátek, tzn. cca po dvou a půl
měsících, byla naše žádost projednána poradou vedení MŠMT, a bylo schváleno přidělení
dotace ve výši 2.857.800,- Kč, což znamená navýšení oproti roku 2016 takřka na
dvojnásobek a poprvé po 14 letech se tím dostáváme v objemu obdržených finančních
prostředků nad objemy, které jsme v minulosti inkasovali z výtěžků společnosti SAZKA
toto pondělí pak byla ze strany SNH podepsána a na ministerstvo odeslána akceptace
přidělené dotace, jejíž výše byla zároveň zahrnuta do předkládaného rozpočtu
přestože peněžní prostředky ještě fyzicky nedorazily na účet SNH, tak pevně věřím, že jejich
vyplacení v nejbližších týdnech již nic nezabrání

Nyní by se tedy mohlo zdát, že všechno dobře dopadlo a můžeme si takříkajíc hodit nohy na
stůl. Samozřejmě tomu tak není. Kromě běžné agendy činnosti svazu, která byla v posledním
období v důsledku dotační krize částečně odsunuta do pozadí, musíme v podstatě ihned začít
pracovat na řádném využití a vyúčtování přidělené dotace, protože pokud by se nám to i přes
pozdní přidělení dotace nepodařilo a museli bychom část dotace vracet, zcela jistě by to ovlivnilo
náhled ministerstva na náš svaz.
Dalším zcela zásadním úkolem v oblasti dotací je prosadit návrat Svazu národní házené
mezi řádné oprávněné žadatele o dotace v programech MŠMT pro následující roky tak, abychom
nemuseli letošní martýrium opakovat i v následujících letech a zajistili si tak alespoň nějakou
jistotu kontinuity financování.
Tolik tedy k tématu dotací, které nás tížilo v poslední době nejvíce. Zároveň předpokládám,
že v rámci diskuse se k tomuto tématu budete vracet a já jsem samozřejmě připraven reagovat,
pokud tedy budu znát odpověď.
Nyní si dovolím už jen v krátkosti zmínit další obecná témata, která ovlivňují činnost našeho
svazu jako celku.
Prvním tématem je postavení národní házené ve sportovním prostředí. Již ve zprávě pro
minulou valnou hromadu jsem zmiňoval, že náš svaz je dlouholetým řádným členem České unie
sportu a je v této organizaci pevně zakotven a vnímán jako plnohodnotný a suverénní člen.
Členství v ČUS nám mimo jiné přináší záštitu střešní organizace, 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. Nicméně jsem zároveň přesvědčen o tom, že pro další
účinnější prosazování zájmů malých svazů je nutné, aby tyto svazy na vyšší úroveň posunuly
vzájemnou spolupráci v pracovní skupině Iniciativa Sport 2012, a to institucionalizací této skupiny
do nového právního subjektu, České unie kolektivních a individuálních sportů. Návrh na vstup SNH
do této organizace je samostatným bodem programu jednání a proto se tomu nebudu nyní dále
věnovat.
Neměnná je bohužel situace ohledně začlenění našeho svazu do struktur Českého
olympijského výboru. 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, nebyl do dnešního dne přijímací proces ukončen, a to ať už
s pozitivním či negativním výsledkem. Do dnešního dne jsme ze strany ČOV i přes několik urgencí
neobdrželi jakékoliv stanovisko k naší žádosti.
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Dalším tématem, které v uplynulém období takříkajíc hýbalo naším hnutím, byl nový brand,
nebo chcete-li marketingová značka handbalového svazu, Česká házená – Czech handball. Jak jistě
víte, na uvedení této značky na veřejnosti jsme reagovali otevřeným dopisem adresovaným
prezidentovi Českého svazu házené panu Radku Bendlovi, ve kterém jsme se proti používání této
značky ohradili a snažili se vysvětlit historické souvislosti a morální nárok našeho sportu na název
Česká házená. Zároveň jsme také vyzvali Český svaz házené, aby od používání této značky upustil, a
to přesto, že jsme si vědomi, že náš nárok je jen morální vycházející z historických souvislostí. Po
právní stránce jsme již přes 45 let Národní házená a značka Česká házená samozřejmě nikdy nebyla
chráněna ochrannou známkou či jiným zajišťovacím prostředkem. V reakci na náš dopis se
uskutečnilo setkání zástupců našeho svazu se zástupcem ČSH a autorem nové značky, na kterém si
obě strany vyměnili stanoviska k této záležitosti. Na rovinu je potřeba si přiznat, že je nereálné
očekávat, že by se handbal okamžitě a dobrovolně této nové značky vzdal, a to i vzhledem k tomu,
jaké finanční prostředky do tohoto marketingového projektu nesporně investoval. A bohužel já
osobně nevidím cestu, jak je k tomuto donutit právní cestou. Proto si myslím, že bychom se měli
spíše zaměřit na to, jak z této situace vytěžit prospěch pro náš sport, navázat s Českým svazem
házené užší spolupráci, snažit se případně participovat na jeho projektech či aktivitách, využít
jejich kontaktů při prosazování našich zájmů například v Českém olympijském výboru atd. Osobně
jsem měl ze setkání se zástupci ČSH pocit, že by se takového spolupráci nebránili, a to i možná i
z toho důvodu, že vnitřně cítí, že morálně je právo na naší straně.
Další oblast, kterou nemohu opomenout, je informační systém SNH a navazující
internetové stránky SNH. Jak jsem již informoval na předchozí valné hromadě, byla na začátku roku
2016 uzavřena smlouva na zhotovení kompletního informačního systému SNH se společností
Metrosys solution s.r.o. s tím, že předpokládaný termín dodání systému měl být konec roku 2016,
resp. začátek roku 2017. Tento termín se následně ukázal jako nereálný vzhledem
k požadovanému rozsahu IS a postupně došlo k posunům termínů, a to jak z provozních důvodů na
straně dodavatele, tak z důvodu dalších témat a požadavků z naší strany, které se vyskytly
v průběhu programování a postupného testování jednotlivých modulů IS. V současné době probíhá
ze strany Matričního úseku závěrečné testování na ostrých datech u registračního modulu tak, aby
v průběhu následující zimní přestávky mohla být provedena kompletní přeregistrace členské
základny, což je jedním ze základních předpokladů pro správné a transparentní vykazování členské
základny vůči MŠMT. Jak jistě víte, dle platné legislativy je MŠMT povinno nejpozději do poloviny
roku 2018 zavést registr sportovců, na základě kterého bude do budoucna kontrolovat vykázané
stavy členské základny v žádostech o dotace jednotlivých subjektů. Z toho důvodu je nutné očistit
databázi našich členů o „mrtvé duše“ tak, abychom měli k dispozici skutečně aktuální a
transparentní údaje. Současně s testováním registračního modulu provádí STK také již testování
modulu soutěží tak, abychom případně mohli celý systém nasadit od příštího roku do užívání.
Další téma, které určitě nemohu ve své zprávě pominout, je vrcholná akce našeho svazu, a
sice mezizemské utkání Čechy-Morava.
Nejprve se vrátím do roku 2016, kdy mezizemská utkání proběhla v Brně-Řečkovicích a
jejich pořadatelem byl oddíl 1.NH Brno. Přestože jsme pořadatele dlouho hledali a dohoda
s oddílem 1.NH Brno byla uzavřena až na konci února roku 2016, jednalo se dle hodnocení drtivé
většiny přímých účastníků o velice zdařilou a po organizační stránce dobře zajištěnou akci, za což si
pořadatelé zaslouží uznání a poděkování.
V letošním roce se pak mezizemská utkání přesunula na severní Moravu, když se této
vrcholné akce ujal tradiční pořadatel, oddíl SK Studénka, který rovněž dle hodnocení účastníků
zvládl celou akci na výbornou. Na návrh komise mládeže rozhodl výkonný výbor SNH uspořádat
v rámci slavnostního víkendu také jednodenní Superpohár mládeže neboli turnaje oblastních
výběrů staršího žactva a dorostu. Turnaje staršího žactva byly uspořádány ve středočeské oblasti.
Naproti tomu turnaje dorostu byly záměrně směřovány do stejné oblasti, kde probíhalo
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mezizemské utkání, tzn. na severní Moravu, s tím, že všem účastníkům turnajů dorostu byl
umožněn bezplatný vstup na utkání Čechy-Morava ve Studénce. Dle hodnocení trenérů
jednotlivých oblastních výběrů byla možnost shlédnout mezizemská utkání hodnocena velice
pozitivně a výkonný výbor bude zvažovat pořádání akce s tímto modelem i do budoucna.
Pro rok 2018 byl jako pořadatel utkání Čechy-Morava vybrán oddíl TJ Přeštice, se kterým
byla již v červnu letošního roku uzavřena příslušná smlouva o pořadatelství s tím, že mezizemská
utkání proběhnou opět v květnovém termínu, konkrétně v neděli 6. května.
Nyní si dovolím přejít ke krátkému hodnocení běžné činnosti svazu a jednotlivých komisí.
Z mého pohledu je stále největším úskalím činnosti výkonného výboru časová vytíženost
jednotlivých členů. Tato vytíženost samozřejmě souvisí i s dobou, ve které žijeme. Stále těžší je
třeba také i jen najít vhodný termín zasedání tak, aby vyhovoval všem. Nicméně doba nám také
přináší nové nástroje pro naši činnost, stále častěji se jednání přesouvají do digitálního světa,
projednávání důležitých a neodkladných témat probíhá po e-mailu, materiály jsou zpracovávány a
distribuovány v elektronické podobě. Samozřejmě z toho všeho mohou vyplývat komplikace, jako
je honění termínů, občasné zveřejňování informací na poslední chvíli, 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 stále hledat cesty ke zlepšení.
Nicméně je potřeba mít také na paměti, že i členové výkonného výboru jsou jenom lidé a
dobrovolní funkcionáři. Členství ve výkonném výboru rozhodně není o tom se jednou za dva
měsíce sejít, pokecat, případně o něčem 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 a nikdy mít nebudeme aparát
placených zaměstnanců a samo se nic neudělá, což sami dobře znáte z činnosti ve vašich oddílech.
Proto si velice vážím všech lidí, kteří jsou ochotni svůj volný čas, kterého máme všichni čím
dál méně, věnovat činnosti pro národní házenou a rád bych jim za to poděkoval. A to samozřejmě
platí jak pro členy výkonného výboru, tak pro 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. Od 1. října 2015 působí ve funkci sekretáře svazu pan Zdeněk Soukup, který
nahradil pana Petra Holého. Osobně si dovolím hodnotit působení stávajícího sekretáře pozitivně,
čemuž odpovídají i hodnocení spolupráce se sekretariátem ze strany ostatních členů výkonného
výboru. Zároveň nevím o žádném problému či kritice na činnost sekretariátu, která by se ke mně
dostala ze strany sdružených subjektů. Pevně tedy věřím, že minimálně na stejné úrovni bude
fungovat sekretariát i v následujícím období.
Co se týče jednotlivých odborných komisí, tak si tentokrát dovolím jen velice stručné
shrnutí, protože bych do značné míry opakoval to, co již zaznělo na předchozí valné hromadě.
Případně zmíním jen témata, která nepatří do běžné činnosti těchto komisí:
- sportovně-technická komise pracuje pod vedením pana Martina Gřese, disciplinární úsek
STK je pod patronací pana Jaroslava Holého, kromě běžné agendy se STK opakovaně zabývá
strukturou vrcholných soutěží dospělých a nastavením herních systémů pro jednotlivé kategorie,
dále pak př. STK koordinuje testování nového IS a komunikaci s programátory
- komisi rozhodčích vede pan Otto Schmidt, ve své činnosti se komise opakovaně potýká
s některými problémy a nešvary, jako jsou omluvy či nedisciplinovanost některých rozhodčích,
které následně přinášejí komplikace např. při obsazování vrcholných akcí mládeže atd. Tyto
nešvary jsou opakovaně diskutovány a probírány při seminářích ligových trenérů, nicméně se
zatím nepodařilo nalézt východisko.
- trenérská rada pod vedením pana Miroslava Jelena plynule navázala na svoji činnost v
předešlém období a v současnosti se mimo jiné zabývá návrhem úprav podmínek pro přidělování
čestných titulů Mistr národní házené
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- nejrozsáhlejší komisí minimálně co do počtu členů je komise mládeže vedená paní
Vendulou Šmídlovou, mimo běžné činnosti se komise zabývá také otázkou rozšíření soutěží
mládeže, případně možné změny modelu zimních soutěží žactva či lepšího zakotvení kategorie
přípravek do našich pravidel a řádů
- paní Romana Jabbourová převzala po svém zvolení organizační komisi, kterou
v následujícím období čeká zahájení prací na úpravách pravidel a řádů SNH, jež by měly vstoupit
v platnost v roce 2019
- marketingová komise vedená Martinem Leugnerem iniciovala změnu partnera SNH po té,
co skončila platnost smlouvy s dodavatelem sportovního vybavení Adidas, firmou HZH Sport. Po
zvážení nabídek a průzkumu zájmu o značku Hummel mezi sdruženými subjekty byla pro další
období uzavřena smlouva o spolupráci s dodavatelem této značky specializující se na házenou
firmou Martin Václavek Pro-Sport Olomouc.
- poslední komise, kterou jsem zatím nezmínil, je komise hospodářská vedená panem Ivo
Tomanem. Nebudu nyní zmiňovat čísla, protože ty budou tématem jiného bodu našeho jednání.
Nicméně si dovolím uvést několik slov k činnosti této komise, jejíž náplň je velice rozsáhlá, od
přípravy podkladů a následného vyúčtování státních dotací, přes administraci vyúčtování všech
svazových akcí, vyúčtovávání ligových rozhodčích, přípravě všech potřebných podkladů pro
ekonomické oddělení ČUS, které našemu svazu vede účetní agendu, až po zpracovávání propočtu
finančního řádu, rozpočtu svazu atd. atd. Bohužel stále výrazněji se projevuje pracovní
zaneprázdnění a vysoké vytížení předsedy HK v jeho zaměstnání, důsledkem čehož stále dochází ke
zpožďování ve zpracovávání agendy této komise a činnost musí být suplována předsedou SNH.
Přesto se podařilo v průběhu roku 2016 zprocesovat a včas vyplatit všechna vyúčtování vůči
sdruženým subjektům i oblastním komisím, na začátku roku 2017 pak byly vyplaceny finanční
prostředky z finančního řádu roku 2016.
- v následujícím období se bude muset komise kromě běžné agendy zabývat také případnou
revizí Finančního řádu SNH, zejména pak Dotační směrnicí, tak, abychom vyhověli podmínkám pro
využití a vyúčtování dotací vůči MŠMT. Tady je potřeba si uvědomit, že náš finanční řád byl tvořen
v době, kdy drtivá většina všech příjmů svazu pocházela z vlastních zdrojů ČSTV, čili ze Sazky, a
jejich využití a přerozdělení bylo plně v kompetenci jednotlivých svazů. Nyní pracujeme se státními
prostředky a je potřeba této nové situaci přizpůsobit také náš finanční řád.
Vážené dámy a pánové,
jak je patrné z mé zprávy, témat a problémů k řešení či minimálně zamyšlení je celá řada.
Ne všechno je ideální a ne všechno se daří tak, jak bychom si i my sami představovali. Přesto jsem
přesvědčen o tom, že se nám podařilo za uplynulé období odvést další kus práce ve prospěch
národní házené.
Znovu si dovolím zopakovat, že si velice vážím všech lidí, kteří jsou ochotni pro národní
házenou pracovat a věnovat jí svůj volný čas. Rád bych proto poděkoval všem činovníkům v
základních článcích našeho sportu, hráčům, trenérům, rozhodčím i funkcionářům v oblastních či
odborných komisích našeho svazu za jejich práci, nasazení a entuziasmus, bez kterého by náš sport
již dávno neexistoval.
Děkuji všem za pozornost.
V Praze dne 28. 10. 2017

Jiří Cedidlo
předseda SNH
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Svaz národní házené
DOZORČÍ RADA

ZPRÁVA DR SNH
pro 19. Valnou hromadu SNH konanou dne 28. 10. 2017 v Praze
Úvodem této zprávy Vás všechny zdravím a přeji, aby naše jednání proběhlo v souladu s
dnešním programem.
Dozorčí rada pracuje ve stejném složení, tj. Karel Klas, Jana Sládečková, Václav Votýpka,
František Menc a Petr Šatra a dle potřeby a nutnosti se schází k projednání důležitých záležitostí.
Předseda DR se zúčastňuje jednání VV a podává připomínky a podněty z hnutí, které jsou na
DR směřovány. Nejedná se přímo o přezkum k DR, ale na problémy, které nastávají v průběhu
soutěží a činnosti v klubech.
Zpráva předsedy Výkonného výboru o činnosti svazu a stavu hospodaření ČUS a následná
opatření, která probíhají, jasně ukazuje, jaká finanční disciplína se musí v současné době
dodržovat.
Předseda VV, p. Jiří Cedidlo, se zúčastnil mnoha jednání na všech úrovních a věnuje těmto
záležitostem mnoho osobního času.
Dle kontroly u hlavní účetní ČUS, národní házená nemá zásadní nedostatky v oblasti finanční, a
přes složitou situaci ve financování sportu, si plní své závazky.
Každému funkcionáři, jak z klubů, ať se jedná o trenéry, funkcionáře a hráče, přes členy
Výkonného výboru a Dozorčí rady, patří poděkování za práci, kterou věnují našemu sportu.
Zároveň bych chtěl vyjádřit i díky sekretáři svazu národní házené, p. Zdeňkovi Soukupovi.
Závěrem všem přeji pevné zdraví a mnoho sil a elánu do další činnosti na všech úrovních
našeho sportu.
Děkuji za pozornost.

Karel Klas, předseda DR SNH.
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Předseda Dozorčí rady SNH:
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JEDNACÍ ŘÁD

19. valné hromady Svazu národní házené konané dne 28. 10. 2017
Článek 1. Úvodní ustanovení
Jednací řád vychází ze Stanov Svazu národní házené (dále jen SNH) a upravuje zásady jednání
19. valné hromady SNH.
Článek 2. Valná hromada
a) Předsedající Valné hromady předkládá ke schválení program zasedání, jednací řád a složení
pětičlenného pracovního předsednictva, tříčlenné návrhové komise, tříčlenné mandátové
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. VI, odst. 2, písm. a), h), i), k), m) a o) 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 aklamací (zdvižením ruky s mandátním lístkem), nerozhodne-li valná hromada jinak.
Článek 3. Návrhová, mandátová 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.
Článek 4. Diskuze
a) Právo vystoupit v diskuzi mají všichni účastníci jednání ke každému bodu programu maximálně
třikrát.
b) Délka jednotlivých diskusních příspěvku není omezena.
c) V případě neúměrně dlouhého diskusního příspěvku má na základě vyjádření delegátů
s hlasem rozhodujícím předsedající valné hromady právo odejmout diskutujícímu slovo, a to
nejdříve po 3 minutách trvání jednotlivého diskusního příspěvku.
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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ZPRÁVA MANDÁTOVÉ KOMISE
19. valné hromady Svazu národní házené konané dne 28. 10. 2017

Hlas rozhodující
StČ oblast

pozváno 10 oddílů, omluveno

2

přítomno

4

, tj.

40

%

SČ oblast

pozváno

9 oddílů, omluveno

2

přítomno

5

, tj.

56

%

VČ oblast

pozváno

9 oddílů, omluveno

0

přítomno

6

, tj.

67

%

ZČ oblast

pozváno 24 oddílů, omluveno

5

přítomno

13

, tj.

54

%

JM oblast

pozváno 10 oddílů, omluveno

1

přítomno

2

, tj.

20

%

SM oblast

pozváno 12 oddílů, omluveno

0

přítomno

10

, tj.

83

%

Pozváno 74 oddílů, omluveno

10

přítomno

40

, tj.

54

%

Valná hromada je usnášeníschopná!

Hlas poradní
VV SNH

pozváno 9

členů, omluveno

2

přítomno

7

, tj.

78

%

DR SNH

pozváno 5

členů, omluveno

0

přítomno

5

, tj.

100

%

Předs.OSK

pozváno 6

členů, omluveno

0

přítomno

6

, tj.

100

%

člen, omluveno

1

přítomno

1

, tj.

50

%

členů, omluveno

3

přítomno

19

, tj.

86

%

Přítomno

0

.

Čest.členové pozváno 2
Pozváno 22

Hosté

Romana Jabbourová v.r.
předseda mandát.komise

Petr Tausche v.r.
Josef Blahuta v.r.
členové mandátové komise
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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
051
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
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 16
356 269,00
340 269,00
16 000,00
0,00
43 027,34
18 555,90
406,00
6 910,00
3 997,90
7 242,00
600,00
0,00
0,00
600,00
148 128,63
129 347,63
4 257,00
9 704,00
4 820,00
29 000,00
0,00
6 187,32
5 187,32
1 000,00
0,00
-5 000,00
121 513,00
100 420,00
73 028,00
27 392,00
41 882,00
13 808,00
7 664,00
9 730,00
10 680,00
0,00
19 012,00
9 722,00
9 290,00

2017
356 000,00
340 000,00
16 000,00
0,00
45 000,00
19 500,00
500,00
7 000,00
4 000,00
8 000,00
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
30 000,00
5 000,00
65 000,00
60 000,00
5 000,00
5 000,00
0,00
130 000,00
65 000,00
65 000,00
0,00
45 000,00
15 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
0,00
20 000,00
10 000,00
10 000,00

2015
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

879 595,19

1 112 000,00

1 353 258,38

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
236
24
25
26
261
262
263
27
28
29
291
292

převod z listu 1A
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.
Soustředění mládeže
VTJ + J
VTM
úhrada rez. fondem
lig.rozhodčí a delegáti
delegát lig. utkání
rozhodčím vyplac.liga
soutěže mládeže
M ČR
P ČR
dotace OSK za umístění ml.
ZHP mládeže
ZLM mládeže
Superpohár mládeže
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

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

879 595,19
skut.nákl.16
12 385,00
6 868,00
0,00
5 517,00
0,00
0,00
43 240,00
35 856,00
7 384,00
0,00
0,00
105 014,00
105 014,00
0,00
0,00
938 182,00
0,00
938 182,00
896 364,90
324 981,00
282 783,00
36 000,00
118 045,00
134 555,90
0,00
0,00
34 879,00
130 269,00
83 733,00
0,00
46 536,00
44 216,00
345 732,00
153 732,67
153 732,67
0,00
skutečnost
2016
3 583 609,76
3 521 949,52
-61 660,24

1 112 000,00

1 353 258,38

rozpočet 17 skutečnost 15
15 000,00
11 867,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
10 000,00
11 867,00
0,00
0,00
15 000,00
13 874,00
55 000,00
50 749,00
40 000,00
50 749,00
15 000,00
0,00
15 000,00
0,00
0,00
0,00
590 000,00
62 838,00
90 000,00
62 838,00
500 000,00
0,00
0,00
0,00
955 000,00
809 925,00
5 000,00
0,00
950 000,00
809 925,00
1 588 000,00
794 666,00
625 000,00
309 026,00
585 000,00
278 506,00
18 000,00
0,00
120 000,00
207 134,00
140 000,00
0,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00
40 000,00
40 551,00
140 000,00
39 565,00
80 000,00
0,00
0,00
0,00
60 000,00
39 565,00
45 000,00
0,00
350 000,00
304 150,00
155 000,00
152 769,40
155 000,00
152 769,40
0,00
0,00
rozpočet
skutečnost
2017
2015
5 075 000,00 3 634 212,78
5 336 800,00 3 702 577,34
261 800,00
68 364,56

skutečné
2016
1 536 800,00
107 900,00
1 428 900,00
0,00
0,00
0,00
1 645 997,32
13 620,00
907 864,00
37 000,00
2 102,33
105 600,00
208 900,00
0,00
73 820,99
124 590,00
172 500,00
339 152,20
209 803,53
129 348,67
0,00
3 521 949,52

rozpočet
2017
2 857 800,00
0,00
2 857 800,00
0,00
0,00
0,00
2 139 000,00
20 000,00
950 000,00
60 000,00
2 000,00
590 000,00
200 000,00
0,00
10 000,00
125 000,00
182 000,00
340 000,00
210 000,00
130 000,00
0,00
5 336 800,00

1.1.2016

31.12.2016

1 149 080,06
1 071 016,81
14 119,00
63 944,25

1 114 461,60
1 038 858,35
11 659,00
63 944,25

128 848,12
120 721,88
747,24
7 379,00

17 509,29
0,00
8 165,29
9 344,00

Závazky vůči třetím stranám
ČUS - služby za prosinec

12 906,91
12 906,91

9 721,86
9 721,86

Časové rozlišení v účetnictví
Výdaje příštích období
Náklady příštích období

-41 097,00
-41 097,00
0,00

40 015,00
0,00
40 015,00

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

SNH - VÝNOSY
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, VTM
pokuty liga
pokuty ostatní
ostatní
přestupy, hostování
zdaňované příjmy
příspěvky oddílů
FŘ - oddíly ČOS,ATJ/SK
FŘ - oddíly ČSTV
mimořádné
CE - příjmy

Stavy k:
Peněžní prostředky SNH
bankovní účty
hotovost
termínovaný vklad
Pohledávky za třetími stranami
MIVA SMS - p.V.Kočí
FAČR Property - nájem Strahov
Uhrazené zálohy

skutečnost
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

KOMENTÁŘE K VYBRANÝM POLOŽKÁM ROKU 2016
pol.043

Počítačové programy
informační systém SNH stále ve vývoji, náklady budou uhrazeny po
dokončení a převzetí systému - položka přesunuta do rozpočtu roku 2017

pol.10

daně od státu od SNH
-5 000,00
refundace soudních poplatků za podání návrhu na exekuci dlužníkem,
v roce 2013 zaúčtován poplatek do nákladů, nyní zaúčtováno jako příjem

pol.122

oslavy 110 let NH
doplatek nákladů pořadateli SK Chomutov NH
doplatek nákladů jednotlivých OSK dle propozic
částečně pokryto z rerervního fondu ve výši 25.000,zbývající částka bude zahrnuta do výpočtu FŘ

27 392,00
6 335,00
21 057,00

pol.233

dotace OSK za umístění mládeže dle FŘ SNH
v březnu vyplacena dlužná dotace za rok 2015
v prosinci vyplacena dotace za rok 2016

36 000,00
18 000,00
18 000,00

pol.234

ZHP mládeže
v rozpočtu byly v této položce sloučeny soutěže ZLM a ZHP mládeže,
nyní jsou pro přehled tyto soutěže rozděleny do samostatných položek
234 - pouze ZHP mládeže
235 - pouze ZL mládeže

pol.27

Házenkář roku
cestovné, ubytování, strava ubytovaných
ceny - dárkové poukazy HZH Sport (část.pokryto z rekl.plnění)

44 216,00
7 616,00
36 600,00

pol.318

ostatní příjmy
Exekuce MIVA SMS - úroky z prodlení

73 820,99
73 820,99

pol.31A

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

Rezervní fond
Stav k 31.12.2014
příspěvek dle FŘ 2015
oslavy,superpohár - čerpání 2015
příspěvek dle FŘ 2016
oslavy,superpohár - čerpání 2016
Celkem k 31.12.2016

příjmy

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

49 100,00
150 000,00
48 100,00
97 200,00

25 000,00
175 000,00

Celkem
264 244,25
313 344,25
163 344,25
211 444,25
186 444,25
186 444,25

POZNÁMKY K VYBRANÝM POLOŽKÁM ROZPOČTU NA ROK 2017
Výdaje
011

Mzdy - pojištění

SE SNH - hrubá mzda
SE SNH - sociální pojištění
SE SNH - zdravotní pojištění
SE 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

081

Nákup výstroje

nákup nových sad dresů pro reprezentační výběry

60 000,00

182

Školení/semináře tren.

seminář ligových trenérů (11.11.2017)

15 000,00

19

Školení/semináře tren.

školení trenérů 3.třídy - 1.běh (25.-26.11.2017)

15 000,00

212

Výcvikový tábor mládeže

VTM od roku 2017 (účastnické poplatky v pol.315)

500 000,00

231

MČR

Příspěvek na stravování, ubytování - navýšení o cca

300 000,00

232

PČR

Příspěvek na stravování, ubytování - navýšení o cca

300 000,00

261

Č-M dospělých

doprava reprevýběrů, rozhodčích, zástupců SNH)
ostatní (praní dresů atd.)

70 000,00
10 000,00
80 000,00

263

Příprava reprevýběrů

částka dle Finančního řádu SNH

60 000,00

15.000,- * 4 sady

15.000,- * 4 výběry

Příjmy
302

Dotace MŠMT

dotace MŠMT mimo vyhlášené programy

315

VTJ+J, VTM

Účastnický poplatek VTJ+J
Účastnický poplatek VTM

90 000,00
500 000,00
590 000,00

31A

Zdaňované příjmy

Global Collect s.r.o. - smlouva o reklamě

150 000,00
20 000,00
12 000,00
182 000,00

Hummel (Martin Václavek - PRO-SPORT Olomouc)

HZH Sport s.r.o. - reklamní plnění

2 857 800,00

žádost na 3,57 mil. Kč

