Svaz národní házené
Zátopkova 100/2, poštovní schránka 40, 160 17 Praha 6, IČ: 539929
telefon a fax 220513274, telefon (GSM brána) 603646441, mobil 721820755, sekretář: Luboš Dlouhý
e-mail: narodnihazena@cstv.cz http://www.svaznarodnihazene.cz

11. 2. 2010

Z Á P I S č. 1/2010
ze zasedání VV SNH, které se konalo 10. února 2010
od 9:30 hod. – Praha Strahov
Přítomni: J. Václavek Mgr., J. Popelka Ing., A. Liška, C. Leinweber, C. Štěpánek, , JUDr. M. Kříž, L.
Dlouhý
Omluveni: V. Čihař Ing., O. Schmidt, V. Rosková, V. Kobera, M. Šír Mgr., K. Klas
1. Kontrola zápisu z minulé schůze
USNESENÍ 84/2007 – úkol trvá
a) ukládá př. OK nadále pracovat na přípravě spolupráce obou Svazů a informovat VV o postupu
v jednáních mezi oběma subjekty.
USNESENÍ 49/2009 – úkol trvá
b) ukládá SE ve spolupráci s OK a MaK zjistit příčiny neuvádění výsledků národní házené v Deníku
Sport a zajistit schůzku ze zástupci redakce Deníku Sport
USNESENÍ 59/2009 - úkol trvá
a) ukládá př. OK a členům VV projednat návrh předsedy DR na získání větší pravomoci DR
USNESENÍ 63/2009 - úkol trvá
a) ukládá všem členům VV SNH prostudovat materiály o problematice zdravotních prohlídek hráčů
a vytvořit návrhy na řešení nejpozději do 12.12. 2009 - 26.2. 2010 proběhne na uvedené téma
seminář na ČSTV – VV SNH doporučuje účast p. V. Kočího, který o ní projevil zájem a následně
po získaných informacích problematiku zdravotních prohlídek dořešit
USNESENÍ 65/2009 - úkol trvá
a) př. HK převést příslušnou částku vyplývající z FŘ do rezervního fondu
USNESENÍ 79/2009 - úkol trvá
h) VV SNH schvaluje rozhodnutí SČ OSK k odvolání oddílu TJ Jiskra Hejnice, ale konečné
rozhodnutí padne na příštím zasedání VV SNH
USNESENÍ 1/2010 - VV schvaluje zápis z minulé schůze a :
a) ukládá předsedovi OK předložit soubor nových Pravidel a řádů národní házené do příštího
zasedání VV ke schválení
b) ukládá př. STK ve spolupráci s SE připravit přehled nominovaných delegátů v podzimních
ligových utkáních sezóny 2009/2010 a zaslat př. DR SNH
c) schvaluje nákup laserové tiskárny se scannerem pro účely sekretariátu SNH
d) ukládá SE zaslat omluvný dopis oddílu TJ Příchovice za neodeslání USNESENÍ 79/2009, bod g. a
ukládá SE SNH řádně plnit ustanovení a termíny vyplývající z Řádů SNH.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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e) ukládá SE SNH odeslat níže uvedené rozhodnutí všem účastníkům odvolacího řízení nejpozději
do 15.2. 2010
Rozhodnutí:
VV SNH zamítá odvolání oddílu TJ Příchovice a potvrzuje rozhodnutí STK v plném rozsahu.
Odůvodnění:
Při opětovném projednání byla zjištěna níže uvedená procesní pochybení, která byla jak na straně
VV SNH, tak na straně oddílu TJ Příchovice.
První pochybení bylo na straně oddílu TJ Příchovice, když pominul první krok v momentě, kdy
nebylo souhlaseno s výší trestu (námitka se zasílá orgánu 1.stupně dle ustanovení DŘ SNH,
příloha II., čl. 1.1).
Druhé pochybení bylo na straně VV SNH, že odvolání bez předchozího řešení přijal a ihned
přijímal rozhodnutí.
Třetím pochybením bylo neodeslaní rozhodnutí ve věci odvolání oddílu TJ Příchovice sekretářem
SNH na všechny zúčastněné strany ihned po přijetí rozhodnutí výkonným výborem SNH, resp. ve
stanovené lhůtě dle DŘ SNH, příloha II., čl. 4.
VV SNH opětovně posoudil všechny doklady k dané záležitosti a vzhledem k závažnosti
provinění přijal výše uvedené rozhodnutí.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat žádost o přezkoumání rozhodnutí k DR SNH do jednoho
měsíce od obdržení tohoto rozhodnutí.
f) ukládá př. OK kontaktovat p. Kočího a požádat jej o účast na semináři o zdravotních prohlídkách
nejpozději do 12.2. 2010 a v případě problémů s jeho účastí zajistit náhradní účast
2. Zpráva předsedy VV SNH
- informoval o informaci př. Šachového svazu ČR o nabídce pojištění firmy Top–Pojištění.cz pro členy
oddílů SNH. Informace budou ještě doplněny a rozeslány na všechny oddíly NH
USNESENÍ 2/2010 - VV bere zprávu na vědomí a:
VV SNH ukládá SE informovat hnutí o doplňujících informacích k nabídce pojištění firmy Top–
Pojištění.cz
3. Zpráva sekretáře, přehled došlé pošty
- informoval o odevzdání vyúčtování státní podpory a Programu V Sport pro všechny pro rok 2009
- informoval o odevzdání vyúčtování Programu V Sport pro všechny pro rok 2009
- informoval o odevzdání Výkazu počtu účastníků mistrovských soutěží a Výkazu ekonomické náročnosti
pro rok 2009
- informoval o nabídce oddílů Sokol Bakov nad Jizerou a SKH Stupno na uspořádání Kvalifikace žen pro
sezónu 2010/2011
USNESENÍ 3/2010 - VV bere zprávu na vědomí
4. Zprávy a připomínky z hnutí
- př. OK informoval o došlé zprávě z Valné hromady SM OSK a o kandidatuře pana Karla Schwarzera do
Výkonného výboru SNH
USNESENÍ 4/2010 - VV bere zprávu na vědomí
5. Příprava seminářů KR a TR, školení R II. a III. tř.
- př. KR informoval o možných termínech semináře ligových rozhodčích v Nymburce, vzhledem
k nelichotivé finanční situaci SNH navrhl uspořádat seminář pouze jednodenní. Předběžným termínem je
sobota 28.8.2010.
- př. KR a př. TR informovali o ekonomické i časové výhodnosti uspořádat semináře ligových rozhodčích
a trenérů v jednom dni
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USNESENÍ 5/2010 - VV bere zprávu na vědomí a:
a) schvaluje uspořádání semináře ligových rozhodčích a trenérů v roce 2010 v jednom dni
b) ukládá př. KR předložit konečný termín konání společného semináře ligových rozhodčích a
trenérů v roce 2010 do konce února 2010
6. Zpráva o čtvrtfinálových skupinách ČP - příprava finále
- př. STK informoval, že nasazení finále proběhne po odehrání všech semifinálových skupin
- př. KR oznámil, že na finále ČP budou nominováni čtyři rozhodčí
- př. OK připomněl nutnost účastníků finále zajistit si předem případné ubytování po domluvě
s pořadatelem
USNESENÍ 6/2010 - VV bere zprávu na vědomí a:
a) VV SNH pověřuje př. STK Ctirada Leinwebera ředitelem finále 36. ročníku ČP
b) VV SNH ukládá př. OK zajistit poháry a diplomy pro účastníky finále 36. ročníku ČP
7. Zajištění vyhlášení házenkáře roku 2009
- př. OK informoval o probíhajícím jednání a sestavování smlouvy s pořadatelem mezizemských utkání
Čechy – Morava
- vyhlášení nejlepších národních házenkářek a házenkářů proběhne v obdobném duchu jako v Krčíně
USNESENÍ 7/2010 - VV bere zprávu na vědomí a:
ukládá př. OK projednat s pořadatelem v rámci utkání Čechy – Morava vyhlášení nejlepších národních
házenkářů za rok 2009 a zapracovat do programu akce
8. Zajištění mládežnických akcí v roce 2010 – ZHP,MČR,PČR,VTJ
- př. TR přednesl návrh KM na ředitele jednotlivých finále ZHP
- informoval o průběžně připravovaných celostátních soustředěních žactva a dorostu
USNESENÍ 8/2010 - VV bere zprávu na vědomí a:
a) VV SNH schvaluje následující ředitele jednotlivých finále ZHP:
Kategorie
ředitel
Mladší žáci
Mgr. Ladislava Janková
Starší žáci
Mgr. Pavel Souček
Starší žákyně
Ctirad Štěpánek
Dorostenci
Vladislav Kobera
Dorostenky
Karel Klas
b) VV SNH ukládá př. KM oznámit do konce února 2010 jméno ředitele finále ZHP mladších žákyní
9. Zajištění oslav 105 let NH a mezizemského utkání ČECHY – MORAVA
- př. OK předložil návrh Propozic turnaje starých gard
- př. OK informoval o další schůzce Komise oslav
- př. OK předložil návrh na zakoupení medailí pro první tři družstva v jednotlivých kategoriích
Superpoháru mládeže. Celkem by se jednalo o 60 zlatých, 60 stříbrných a 60 bronzových medailí. SNH
by uhradil celou finanční částku
-př. TR informoval o přípravě smluv s reprezentačními trenéry Čech a Moravy
- informoval o výhodné nabídce firmy PREROGATIVE BUSINESS s.r.o. (www.strizna.cz) na
internetový přenos utkání Čechy – Morava – cenová relace je max. 7 220 Kč
USNESENÍ 9/2010 - VV bere zprávu na vědomí a:
a) schvaluje návrh Propozic turnaje starých gard
b) ukládá př. TR ve spolupráci s SE předložit návrh smluv s reprezentačními trenéry Čech a Moravy
c) schvaluje nabídku firmy PREROGATIVE BUSINESS s.r.o. (www.strizna.cz) na internetový
přenos utkání Čechy – Morava a ukládá př. OK vypracovat návrh smlouvy
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10. Průběžná zpráva o čerp. rozpočtu 2009, propočet Fin. řádu 2010
- VV SNH přijal zprávu o čerpání rozpočtu 2009
- VV SNH připravil návrh rozpočtu na rok 2010
- projednal úhradu nákladů spojených s přípravami reprezentačních kolektivů v roce 2009 a stanovil
možnost čerpání částky ve výši 10 000 Kč v roce 2010 jako garantovanou
USNESENÍ 9/2010 - VV bere zprávu na vědomí a:
a) schvaluje po úpravách návrh rozpočtu na rok 2010 a předpokládá pro tento rok vyrovnaný
rozpočet
b) ukládá SE uzavřít účetnictví na Finančním oddělení ČSTV za rok 2009 do 17.2.2010 a předat
členům VV SNH a konečné čerpání rozpočtu připravit do materiálů odesílaných oddílům
v souboru materiálů na 14. VH SNH nejpozději do 22.2. 2010
c) ukládá př. HK zpracovat zprávu o hospodaření za rok 2009 do 20.3.2010
d) rozhodl neproplatit přípravy reprezentačních družstev dospělých Čech a Moravy za rok 2009
11. Příprava 14. VH SNH
- př. OK předložil návrh Programu 14. Valné hromady NH
- př. OK předložil návrh Volebního řádu 14. Valné hromady NH
- př. OK předložil návrh Jednacího řádu 14. Valné hromady NH
- př. OK připomněl nutnost zaslání všech potřebných materiálů oddílům nejpozději 22.2.2010
USNESENÍ 11/2010 - VV bere zprávu na vědomí a:
a) schvaluje návrh Programu 14. Valné hromady NH
b) schvaluje návrh Volebního řádu 14. Valné hromady NH
c) schvaluje návrh Jednacího řádu 14. Valné hromady NH
d) ukládá SE odeslat všechny potřebné materiály ke 14. Valné hromadě NH oddílům nejpozději
22.2.2010
12. Zprávy předsedů odborných komisí
STK
- př. STK informoval o nedostavení se družstva žen oddílu TJ Jiskra Hejnice na čtvrtfinále ČP v důsledku
dopravní nehody
- př. STK navrhl na pořadatele Kvalifikace žen o 1. ligu oddíl Sokol Bakov nad Jizerou
- př. STK navrhl termín Kvalifikace žen od soboty 3.7. do pondělí 5.7.2010 vzhledem k pondělnímu
státnímu svátku – návrh koliduje s dalšími akcemi SNH
KR
- př. KR informoval o odpovědi na stížnost oddílu TJ Sokol Podhorní Újezd k řízení utkání č.u. 656
rozhodčím Václavem Šimicem. KR SNH vyhovuje žádosti o vetaci rozhodčího Václava Šimiceho pro
zbytek sezony 2009/2010 pro všechna utkání (vztahuje se rovněž na utkání mládeže). V případě doložení
potřebných materiálů bude tato vzniklá situace znovu otevřena a proběhne další šetření, které nemohlo
být prozatím dokončeno na základě chybějících důkazů.
USNESENÍ 12/2010 - VV bere zprávu na vědomí a:
a) schvaluje pořadatelem Kvalifikace žen o 1. ligu oddíl Sokol Bakov nad Jizerou a ukládá SE
informovat všechny oddíly, které žádaly o pořádání Kvalifikace žen o 1. ligu, o rozhodnutí VV
SNH
b) schvaluje termín Kvalifikace žen od pátku 2.7. do neděle 4.7.2010
13. Upřesnění programu následující schůze VV
- termín následující schůze určí nový VV SNH na první schůzce po volbě na 14. VH SNH
14. Různé
- bod nebyl vyčerpán
Zapsal: Luboš Dlouhý
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ROZDĚLOVNÍK :
Zápis a pozvánka na schůzi: VV SNH, př. DR SNH, SE SNH, p. Šír
Zápis: př. OSK
Pozvánka na zasedání VV SNH
Termín schůze : určí nový VV SNH
BOD
1

NÁPLŇ BODU
Kontrola zápisu z minulého jednání VV SNH

ZODPOVÍDÁ
Předseda VV

2

Zpráva předsedy VV SNH

Předseda VV

3

Zpráva sekretáře, přehled došlé pošty

Sekretář

4

Příprava oslav 105 let NH ve Stupně

OK, KM a TR

5

Zajištění mezizemského utkání ČECHY - MORAVA

TR, KR, OK

6

Zajištění zahájení ligových soutěží

STK, KR

7

Zajištění mládežnických akcí v roce 2009 - MČR, PČR, VTJ

KM, KR, TR

8

Zhodnocení ZHP mládeže

KM

9

Zhodnocení 14. VH SNH

Předseda VV

10

Zprávy předsedů odborných komisí

Předseda komise

11

Upřesnění programu následující schůze

OK

12

Různé

přítomní

