Svaz národní házené
Zátopkova 100/2, poštovní schránka 40, 160 17 Praha 6, IČO: 539929
Tel / Fax 220 513 274, Tel (GSM brána) 603 646 441, Mob 721 820 755
e-mail: narodnihazena@cstv.cz
www.svaznarodnihazene.cz

11.12. 2010 / 7.1. 2011

Z Á P I S č. 8/2010
ze zasedání VV SNH, které se konalo 11. prosince 2010 od 9:00 hod. – Dolní Lysečiny
Přítomni: J. Holý, Ing. J. Popelka, J. Bláha, V. Kočí, Mgr. J. Václavek, C. Štěpánek, Mgr. M. Šír, J.
Cedidlo, O. Schmidt, JUDr. M. Kříž, L. Dlouhý
Omluveni: A. Liška, I. Toman, K. Schwarzer , 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 41/2010 – úkol trvá
a) ukládá SE vyúčtovat veškeré zálohy za rok 2010 do 17.12.2010 – kontrola veškerých
zpracovaných záloh bude provedena následující den na EO ČSTV p. I. Tomanem.
USNESENÍ 56/2010 – úkol trvá
a) ukládá př. KM zjistit zájem oddílů o zavedení II. ligy žen do příštího zasedání VV.
USNESENÍ 58/2010 – úkol trvá
b) ukládá všem jednotlivým předsedům odborných komisí VV SNH řešit přednesené připomínky
v rámci pracovního pořádku a informovat průběžně VV
USNESENÍ 59/2010 – úkol trvá
c) pověřuje př. STK skartováním věcí dle schváleného seznamu.
USNESENÍ 68/2010 - VV schvaluje zápis z minulé schůze
2. Zpráva předsedy VV SNH
- př.VV informoval o provedené změně podpisového vzoru u ČS
- př.VV informoval o pozvání pí Laštovičkové, zástupce odd. HK Hlinsko a rozhodčího utkání na jednání
VV v kauze utkání č. 294 I.ligy žen
USNESENÍ 69/2010 - VV bere zprávu na vědomí
a) schvaluje změnu na postu př. TR – p. Mgr. Václavek a na postu člena VV bez porfeje – p. K.
Schwarzer, který bude spolupracovat s př. MaK
b) pověřuje pp. Václavka a Štěpánka vybrat nový design medailí od ročníku 2011/12 a výběrem
pohárů pro Mistra ligy mužů a žen od ročníku 2010/11 s firmou p. Jiřího Grosse z Náchoda
c) ukládá př. OK nechat posoudit a příp. zajistit opravu stávajících věčně putovních pohárů Mistra
ligy nejpozději do konce března 2011
d) ukládá SE zajistit vrácení pohárů Mistra ligy nejpozději do konce ledna 2011 na sekretariát
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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e) ukládá SE umístit na www stránky SNH anketu na název poháru pro vítěze základní části I.ligy
mužů a žen z navržených jmen osobností SNH z minulosti nejpozději od 1.1.2011
f) ukládá př. MaK zaslat na SE SNH seznam navržených osobností v abecedním pořadí nejpozději
do 17.12.2010
3. Zpráva sekretáře, přehled došlé pošty
- SE informoval o žádosti o přijetí Občanského sdružení Baník Most NH do SNH
- SE informoval o zrušení SK Baník Most – národní házená
- SE informoval o poradě sekretářů Svazů
- SE vznesl dotaz na vyplacení odměn za umístění ve finále ČP, ročník č. 36
- SE informoval o stavu jednání s firmou Tennis Zlín
- SE informoval o odvolání a námitkách v kauze utkání č. 294
- SE informoval o termínu konání VH ČSTV dne 16.4.2011
USNESENÍ 70/2010 - VV bere zprávu na vědomí
a) bere na vědomí zrušení Sportovního klubu Baník Most – národní házená
b) schvaluje přijetí Občanského sdružení Baník Most NH za člena SNH
c) ukládá př. OK kontaktovat p. Ing. Krále z firmy Tennis Zlín a dohodnout pokračování reklamní
smlouvy se SNH
d) ukládá př. HK ve spolupráci se SE vyplatit odměny za umístění ve finále 36. ročníku ČP
dospělých
4. Zprávy a připomínky z hnutí
- př. OK informoval o komunikaci s odd. národní házené TJ J. Humpolec – dotace dle FŘ SNH
USNESENÍ 71/2010 - VV bere zprávu na vědomí
5. Dotace oddílům sdruženým v ČSTV za rok 2010
- p. Cedidlo a pí Rosková informovali o stavu financí k 30.11.2010
- informovali o stavu čerpání státních dotací na ZHP a Superpohár mládeže
- provedli kontrolu úhrad za M a P ČR 2009 a 2010
- provedli kontrolu úhrady pokut – TJ S. Ostopovice za vystoupení ze soutěže
- doporučili posunout proplacení dotace oddílům na měsíc únor – březen 2011
- informovali o výsledcích kontroly hospodaření na SE SNH
- pí Rosková informovala o analýze nákladů na rozhodčí v ročníku 2009/2010
- informovali o nevýhodnosti uložení finančních prostředků u ČS a doporučili prověřit nutnost vedení
účtu ve vztahu k ČSTV
USNESENÍ 72/2010 - VV bere zprávu na vědomí
a) ukládá SE proúčtovat zálohy ve výši 54078,- Kč nejpozději do 15.12.2010 a př. HK provést
následnou kontrolu dne 16.12. 2010 u EO ČSTV
b) ukládá SE zajistit daňové doklady na zálohové platby – webhosting a doména - nejpozději do
15.12.2010
c) ukládá SE přefakturovat na OSK příslušné částky za medaile – Stč. 6696,-, Sč. 4464,-, Jm. 8928,Kč a faktury s termínem splatnosti nejpozději do 31.12. 2010 předat na EO ČSTV k proúčtování
nejpozději do 15.12.2010
d) ukládá př. HK a SE vyúčtovat státní dotaci (připravit doklady) na ZHP a Superpohár mládeže
nejpozději do 17.12.2010 a ve spolupráci s SE odeslat na předepsaném formuláři na EO ČSTV
e) ukládá SE k 31.12.2010 proúčtovat všechny doklady procházející pokladnou SE SNH a vynulovat
stav pokladny vrácením finančních prostředků do pokladny ČSTV
f) ukládá př. HK prověřit možnost zrušení účtu u ČS z důvodu úspory bankovních poplatků a nižší
úrokové sazby, prověření provést též na EO ČSTV a prověřit možnost založení nového
vkladového účtu s nejvýhodnější úrokovou sazbou z důvodu nevýhodných podmínek u
termínovaného vkladu u GEMB
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g) ukládá př. HK vyplatit nedoplatky za MaPČR roku 2009 v celkové výši 1103,- Kč nejpozději do
15.12.2010
h) trestá níže uvedené oddíly důtkou za nezaplacení uloženého peněžitého plnění v termínu dle
Dohody o zabezpečení MaPČR a ukládá SE urgovat platby od pořadatelů MaPČR v letech 2009 a
2010 – nesplnění bodu 2, bodu c), čl. 4 Dohody o zabezpečení MaPČR - a ukládá níže
jmenovaným oddílům uhradit příslušnou částku nejpozději do 14.1.2011 na účet SNH nebo
předložit doklad o již realizovaném zaplacení
2009:
TJ Příchovice …
Baník Most NH …
Draken Brno …

2.249,- Kč + 7.751,- Kč (celkem 10.000,- Kč)
2.465,- Kč
740,- Kč

2010:
TJ Sokol Ostopovice …
TJ S. Tymákov …
TJ Šr. Žatec …
TJ St. Ves n.O. …
TJ S. Dobruška …
TJ S. Vracov …
Draken Brno …
TJ St. Ves n.O. …

4.489,- Kč
1.270,- Kč
1.315,- Kč
989,- Kč
100,- Kč
1.176,- Kč
1.820,- Kč
4.413,- Kč

V případě neuhrazení částek ve stanoveném termínu bude postupováno přesně v souladu
s ustanoveními DŘ SNH, tzn. potrestání pokutou ve výši 300,- Kč.
Následný termín pro úhradu stanovuje VV SNH na 21.1.2011 a v případě opakovaného
nezaplacení bude oddíl potrestán zastavením závodní činnosti !
ch) schvaluje posun termínu vyplacení dotací pro oddíly sdružené v ČSTV na měsíc březen 2011
i) trestá oddíl TJ S. Ostopovice důtkou za nezaplacení uloženého peněžitého plnění v termínu dle
DŘ SNH a vyhlašuje nový termín pro zaplacení částky 15.000,- Kč na 14.1.2011 nebo předložit
doklad o již realizovaném zaplacení, v případě nedodržení tohoto termínu bude oddíl potrestán
pořádkovou pokutou ve výši 600,- Kč a následný termín zaplacení je stanoven na den 21.1. 2011.
V případě opakovaného nezaplacení bude vyhlášeno zastavení závodní činnosti celému oddílu.
6. Návrh rozpočtu na rok 2011 a čerpání rozpočtu 2010
- p. Cedidlo informoval o stavu příprav konečného návrhu rozpočtu na r. 2011
USNESENÍ 73/2010 - VV bere zprávu na vědomí
a) ukládá př. HK předložit návrh rozpočtu na rok 2011 nejpozději do 31.12.2010 k připomínkování
členů VV
7. Příprava finále 37. ročníku Českého poháru – zajištění
- př. MaK informoval o aktuálním stavu příprav v Městské sportovní hale Brno, Vodova 108, Brno –
Královo pole
- přednesl návrh na úpravu hrací doby na 2x25min. z důvodu obsazení haly dalším sportem
- součástí akce bude uspořádání společenského večera s vyhlášením Nejlepší národní házenkářky a
házenkáře za rok 2010
- informoval o probíhajících jednání s ČT
USNESENÍ 74/2010 - VV bere zprávu na vědomí
a) ukládá př. STK předložit návrh na ředitele akce do příštího zasedání VV 22.1.2011
b) ukládá př. OK a MaK uzavřít smlouvu o zabezpečení finále 37.r. ČP dospělých nejpozději do 15.1.
2011
c) schvaluje úpravu Propozic 37. r. ČP dospělých v odd. A, bodu 8 na hrací dobu 2 x 25 minut
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8. Zprávy předsedů odborných komisí
HK
- vznesen požadavek na úhradu poplatků za přestupy a všechny formy hostování pouze formou
bezhotovostní platby nebo příp. přímou platbou na pokladnu ČSTV
USNESENÍ 75/2010 - VV bere zprávu na vědomí
a) stanovuje jako jediný možný způsob úhrady za přestupy a všechny formy hostování bezhotovostní
úhradu, příp. platbu v pokladně ČSTV a ukládá nerealizovat žádosti o přestup či hostování bez
přiloženého dokladu o zaplacení příslušné částky s platností od 1.1. 2011
b) ukládá SE informovat o výše uvedeném rozhodnutí VV všechny oddíly SNH nejpozději do konce
roku 2010
TR
- př. TR o jednáních s potenciálními členy TR a na příštím zasedání předloží návrh na nové složení TR
- př. TR informoval, že termín uspořádání ligového semináře bude předložen až po prodiskutování v nové
TR
- př. TR předložil návrh na zbylé dvě trenérské dvojice reprezentačních kolektivů Čech
USNESENÍ 76/2010 - VV bere zprávu na vědomí
a) ukládá př. TR předložit nové složení rady do příštího zasedání VV 22.1.2011
b) schvaluje trenéry reprezentačních kolektivů mužů a žen Čech ve složení P. Ausberger a T. Krejča
a B. Laštovičková a V. Tajbl
c) ukládá SE ve spolupráci s př. TR připravit nové smlouvy se všemi reprezentačními trenéry
nejpozději do 22.1.2010
KR
- nebylo využito
KM
- př. KM předložil návrh na pořadatele ZHP 2011 a pořadatele MaPČR 2011
- průběžně je jednáno s potenciálními řediteli akcí
- probíhá příprava propozic na ZHP i M a P ČR
USNESENÍ 77/2010 - VV bere zprávu na vědomí
a) schvaluje níže uvedené pořadatele ZHP a MaPČR pro rok 2011
kategorie
Mladší žáci
Mladší žačky
Starší žáci
Starší žačky
Dorostenci
Dorostenky

ZHP
Žatec – 12.3.2011
Litvínov – 27.3.2011
Lázně Bělohrad -13.3.2011
Tymákov – 12.3.2011
Řevnice – 27.3.2011
Řevnice – 26.3.2011

MČR
Studénka
Ostrava-Svinov
St. Ves n.O.
Opatovice n.L.
Brno – Ostopovice
Dobruška

PČR
Albrechtičky
Plzeň-Újezd
Nýřany
Krčín
Stupno
Přeštice

b) ukládá př. KM do příštího zasedání VV předložit Propozice na ZHP a M a P ČR
MaK
- př. MaK informoval o přípravě workshopu v Brně v rámci konání finále ČP za účasti předsedů oddílů
- dokončení koncepce práce Ma K bude předloženo na příštím zasedání VV
USNESENÍ 78/2010 - VV bere zprávu na vědomí
OK
- př. OK informoval o provedené kontrole usnesení ze 14.VH SNH
- př. OK informoval o připravované kontrole plnění usnesení VV č. 95 a 96/2007 formou krátkého
dotazníku
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- informoval o návrhu na úpravu znění nových Stanov ASČR v čl. 6, bodu č a o jeho zaslání na
Legislativní odd. ČSTV
- informoval o stavu příprav Kalendáře akci pro rok 2011 včetně plánu konání zasedání VV
USNESENÍ 79/2010 - VV bere zprávu na vědomí
a) schvaluje průběžnou zprávu o plnění usnesení ze 14.VH SNH a ukládá př. OK a MaK zabezpečit
prezentaci národní házené minimálně v jednom z periodik MF Dnes nebo Deník a pokusit se využít
formu placené reklamy partnera SNH
b) schvaluje využití formy dotazníku pro kontrolu plnění bodu d) z usnesení č. 95/2007 a stavu
příprav na řešení bodu c) z usnesení č. 95/2007 a o prověření stavu řešení bodů a) a b) z usnesení č.
96/2007 s termínem vyhodnocení nejpozději do konce května 2011
c) schvaluje návrh úpravy znění čl. 6, bodu 4 nového znění stanov ASČR v následujícím znění: „…,
anebo, pokud o svolání požádá alespoň 10% evidovaných členů – jednotlivců ve sdružených
TJ/SK, z počtu členů evidovaných k poslednímu dni předchozího roku, a to vždy s konkrétním
…“ a ukládá SE zaslat uvedené znění úpravy na Legislativní odd. ČSTV nejpozději do 15.12.2010
STK
- předložil první návrh Propozic ligových soutěží pro ročník 2011/2012
- navrhl termín konání letního aktivu na 16.7.2011
- předložil podklady pro řešení kauzy utkání č. 294 I.ligy žen
- v diskuzi bylo poukázáno na celou řadu procesních pochybení při rozhodování o daném případu a
vyslechl vyjádření účastníka kauzy pí Laštovičkové
USNESENÍ 80/2010 - VV bere zprávu na vědomí a
a) ruší z důvodů procesních chyb všechna rozhodnutí DÚ STK a STK týkající se utkání č. 294
b) nařizuje SE a př. HK vrácení všech zaplacených poplatků v dané kauze
c) ve věci řešení kauzy utkání I.ligy žen č. 294 vydává následující rozhodnutí po zvážení všech
skutečností:
1) kontumuje utkání č. 294 HK Hlinsko-TJ S. Dobruška a vyhlašuje výsledek 10 : 0 ve
prospěch družstva HK Hlinsko
Zdůvodnění: uvedení nesprávných údajů v zápisu o utkání a písemném prohlášení vedoucí
družstva
2) uděluje pokutu oddílu TJ S. Dobruška ve výši 500,- Kč dle Propozic ligových soutěží oddíl
C, odst. 1b) za vyhlášení kontumačního výsledku v utkání č. 294
3) trestá vedoucí družstva TJ S. Dobruška – Boženu Laštovičkovou č.reg.p. 2242 dle DŘ SNH,
příloha I. Sazebník trestů – oddíl A – jednotlivci, dle čl. 5c) zastavením závodní činnosti na
dobu 3 měsíců s platností od 25.10. 2010 do 24.1.2011. Tento trest se podmínečně odkládá na
dobu 6 měsíců od 25.10.2010 do 24.4.2011 dle DŘ čl.11 odst.a) s přihlédnutím k odst.d)
Zdůvodnění: uvedení nesprávných údajů v zápisu o utkání a v písemném prohlášení vedoucí
družstva
4) trestá oddíl TJ S. Dobruška dle DŘ SNH – příloha I. Sazebník trestů – oddíl B – kolektivy,
dle čl.5, odst.1 důtkou – 1.případ
Zdůvodnění: nerespektování platných Řádů SNH a Pravidel národní házené
Poučení: proti rozhodnutí je možno podat námitku orgánu 1.stupně dle příslušných ustanovení
DŘ SNH, přílohy II. Námitky a odvolání
d) 1) potvrzuje platnost výsledků utkání č. 210,213,220,228,234,257 a 263
2) trestá oddíl TJ S. Dobruška dle DŘ SNH – příloha I.Sazebník trestů – oddíl B – kolektivy,
podle
čl.5, odst.1
důtkou – první případ – utkání č. 210
a podle čl.5, odst.2
pokutou 1000,- Kč - utkání č. 213
pokutou 1000,- Kč - utkání č. 220
pokutou 1000,- Kč - utkání č. 228
pokutou 1000,- Kč - utkání č. 234
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pokutou 1000,- Kč - utkání č. 257
pokutou 1000,- Kč - utkání č. 263
Zdůvodnění: prvotní pochybení ve výše uvedených utkáních byla ze strany činovníků SNH,
dalším důvodem je pochybení administrativní, které nemělo vliv na průběhy
utkání po sportovní stránce, protože ale dílčí odpovědnost nesou též činovníci
oddílu TJ S. Dobruška, byl uplatněn trest za nerespektování platných Řádů SNH
a Pravidel národní házené
Poučení: proti rozhodnutí je možno podat námitku orgánu 1.stupně dle příslušných ustanovení
DŘ SNH, přílohy II. Námitky a odvolání
e) Trestá rozhodčí dle Individuálního dodatku ke smlouvě o spolupráci a dle přílohy č.4 Sazebník
trestů Neplnění povinností rozhodčího před, během a po utkání snížením paušální odměny o 1/3 –
první případ
L. Gorpiel –
utkání č. 210
J. Bukovský –
utkání č. 213
H. Sladký –
utkání č. 220
J. Málek –
utkání č. 234
P. Paško –
utkání č. 257
f) Trestá rozhodčí dle Individuálního dodatku ke smlouvě o spolupráci a dle přílohy č.4 Sazebník
trestů Neplnění povinností rozhodčího před, během a po utkání snížením paušální odměny o 2/3 –
druhý případ
L. Gorpiel –
utkání č. 263
H. Sladký –
utkání č. 228
g) Trestá členy Matričního úseku STK pp P. Holého a L. Dlouhého za neplnění svých povinností při
vystavování registračních průkazů důtkou – první případ
DR
nebylo využito
9. Upřesnění programu následujících schůzí VV
- následující schůze VV se uskuteční 22.1.2011 v Praze na Strahově
10. Různé
- př. SNH informoval o VH SmOSK ve Studénce
- př. MaK informoval o zaslaných nabídkách na pořadatele Kvalifikace žen o I.ligu
- SE informoval o ukončení DPP s p. P. Holým
USNESENÍ 81/2010 - VV bere zprávu na vědomí a
a) pověřuje p. Václavka zastupováním SNH na VH SmOSK dne 18.12.2010 ve Studénce
b) schvaluje jako pořadatele Kvalifikace žen o I.ligu TJ Sp. Modřany a ukládá př. STK ve
spolupráci s př. OK uzavřít smlouvu s TJ Sp. Modřany nejpozději do konce února 2011
c) ukládá př. OK připravit novou smlouvu o provedení práce s p. Petrem Holým včetně doplňků o
možnosti krácení odměny v případě opakovaných nedostatků na registračních průkazech
d) ukládá SE pravidelně upozorňovat oddíly na www stránky antidoping.cz a platný seznam
zakázaných látek ve Zpravodajích z ČP i Ligovém zpravodaji

ROZDĚLOVNÍK :
Zápis a pozvánka na schůzi: VV SNH, př. DR SNH, SE SNH, Mgr. M. Šír
Zápis: př. OSK
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Pozvánka na zasedání VV SNH

Termín schůze :

sobota 22. 1. 2011 - 9:30; Praha – Strahov

BOD

NÁPLŇ BODU

ZODPOVÍDÁ

1

Kontrola zápisu z minulého jednání VV SNH

Předseda VV

2

Zpráva předsedy VV SNH

Předseda VV

3

Zpráva sekretáře, přehled došlé pošty

Sekretář

4

Zprávy a připomínky z hnutí

OK

5

Kontrola čerpání rozpočtu k 31. 12. 2011 a rozpočet na r. 2011

HK, SE

6

Příprava finále 37. ročníku Českého poháru – průběžná zpráva

STK, KR, SE

7

Zprávy předsedů odborných komisí

Předseda komise

8

Upřesnění programu následující schůze VV

OK

9

Různé

přítomní

