Svaz národní házené
Zátopkova 100/2, poštovní schránka 40, 160 17 Praha 6, IČ: 539 929
Tel / Fax: 220 513 274, telefon: (GSM brána) 603 646 441, mobil: 721 820 755
e-mail: narodnihazena@cstv.cz
www.svaznarodnihazene.cz
25.1. 2011

Z Á P I S č. 1/2011
ze zasedání VV SNH, které se konalo 22. ledna 2011
od 9:30 hod. – Praha, budova ČSTV na Strahově
Přítomni: J. Holý, Ing. J. Popelka, J. Bláha, V. Kočí, A. Liška, I. Toman, K. Schwarzer , K. Klas,
Omluveni: Mgr. J. Václavek, C. Štěpánek, Mgr. M. Šír, JUDr. M. Kříž,

1. Kontrola zápisu z minulé schůze
USNESENÍ 84/2007 – vyřazeno
a) ukládá př. OK nadále pracovat na přípravě spolupráce obou Svazů a informovat VV o postupu v jednáních mezi
oběma subjekty.
Vyřazeno z aktuálních jednání VV – kontakt s ČSH byl navázán, ale vzhledem k neochotě představitelů ČSH na bližší
spolupráci se tato odkládá, a bod je vyřazen.
USNESENÍ 56/2010 – úkol trvá (příště vyřadit)
a) ukládá př. KM zjistit zájem oddílů o zavedení II. ligy žen do příštího zasedání VV
Pro řádně omluvenou neúčast předsedy KM se odkládá, ale zároveň vyzval předseda VV SNH členy VV, aby zjistili zájem
ve svých oblastech během jednání OSK či při neformálních jednání s představiteli zejména „ženských oddílů“.
USNESENÍ 59/2010 – úkol trvá
c) pověřuje př. STK skartováním věcí dle schváleného seznamu.
Termín 19.2. 2011
USNESENÍ 69/2010 - úkol trvá
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
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
USNESENÍ 70/2010 - úkol trvá
c) ukládá př. OK kontaktovat p. Ing. Krále z firmy Tennis Zlín a dohodnout pokračování reklamní smlouvy se SNH
USNESENÍ 72/2010 - úkol trvá
b) ukládá SE zajistit daňové doklady na zálohové platby – webhosting a doména - 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
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. Prověřit možnost založení nového vkladového účtu s nejvýhodnější úrokovou sazbou.
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
17.12.2010 na účet SNH nebo předložit doklad o již realizovaném zaplacení
2009:
TJ Příchovice … 2.249,- + 7.751, tj. celkem 10.000,- Kč
Baník Most NH … 2.465,- Kč
Draken Brno … 740,- Kč
2010:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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-2TJ Sokol Ostopovice … 4.489,- Kč
TJ S. Tymákov … 1.270,- Kč
TJ Šr. Žatec … 1.315,- Kč
TJ St. Ves n.O. … 989,- Kč
TJ S. Dobruška … 100,- Kč
TJ S. Vracov … 1.176,- Kč
Draken Brno … 1.820,- Kč
TJ St. Ves n.O. … 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 23.12.2010 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 17.12.2010 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 23.12. 2010.
V případě opakovaného nezaplacení bude vyhlášeno zastavení závodní činnosti celému oddílu.
USNESENÍ 73/2010 - úkol trvá
a) ukládá př. HK předložit návrh rozpočtu na rok 2011 nejpozději do 31.12.2010 k připomínkování
členů VV
USNESENÍ 74/2010 - úkol trvá
b) ukládá př. OK a MaK uzavřít smlouvu o zabezpečení finále 37.r. ČP dospělých nejpozději do 15.1. 2011 – změna
termínu – 19.2.2011
USNESENÍ 76/2010 - úkol trvá
a) ukládá př. TR předložit nové složení rady do příštího zasedání VV 22.1.2011
c) ukládá SE ve spolupráci s př. TR připravit nové smlouvy se všemi reprezentačními trenéry nejpozději do 22.1.2010
USNESENÍ 79/2010 - úkol trvá
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
USNESENÍ 80/2010 - úkol trvá
b) nařizuje SE a př. HK vrácení všech zaplacených poplatků v dané kauze
USNESENÍ 81/2010 - úkol trvá
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
VV revokoval tento bod usnesení takto:
1)
VV nedoporučuje obnovit DPP s p. P.Holým
2)
VV ukládá SE SNH vyhledat vhodného kandidáta a na příštím VV podat zprávu
3)
přestěhovat PC a laminátor od p. P.Holého na sekretariát SNH
4)
vypořádat veškeré finanční závazky s p. P.Holým
5)
informovat hnutí o zrušení vyhotovení RP mimo sekretariát SNH
6)
zpracovat požadavky na úpravu software Registračního programu
d) ukládá SE pravidelně upozorňovat oddíly na www stránky antidoping.cz a platný seznam zakázaných látek ve
Zpravodajích z ČP i Ligovém zpravodaji

USNESENÍ 01/2011 - VV schvaluje zápis z minulé schůze
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2. Zpráva předsedy VV SNH
Předseda VV SNH, pan Jaroslav Holý zahájil jednání VV a přivítal přítomné členy VV a předsedu DR SNH pana Karla Klase,
zároveň omluvil nepřítomné, řádně omluvené členy VV SNH. Informoval o aktuálním dění v a.s. SAZKA, o zkrácení finanční
dotace z Veřejné pokladní správy (Kalouskové), které bylo pokráceno na pouhých 100.000,-Kč.

USNESENÍ 02/2011 - VV bere zprávu na vědomí
a) Pověřuje předesedu VV a SE SNH, aby se aktivně zajímali o dění kolem a.s. Sazka a přenášeli informace členům VV
b) Pověřuje předsedu HK SNH a SE SNH, aby se aktivně zajímali o situaci ohledně státních dotací a informovali členy VV
SNH

3. Zprávy a připomínky z hnutí
Předseda OK SNH, Ing. Josef Popelka přednesl vysvětlení ke změně na postu SE SNH, upozornil na obsluhu svazových WWW,

USNESENÍ 03/2011 - VV bere zprávu na vědomí
Schvaluje změnu na pozici SE SNH

4. Zpráva sekretáře, přehled došlé pošty
Porada SE svazů ČSTV – aktuální situace a.s. SAZKA, ČSTV, pojistka, OSA, využití služeb ČSTV, porada předsedů, VH ČSTV
Oslovení politiků – člen PS PČR V. Votava, min. spravedlnosti J. Pospíšil, senátor Zd. Škromach ve vztahu k ponížení státní
dotace – likvidační pro náš sport
TV Nova Sport
Potvrzení o účasti v soutěžích – Sokol Dobruška
Poštovné ČSTV – změna plateb
Objednávka Nymburk – KR 08/2011
ČP – 37.ročník
Přehled registrací
Adresář SNH
Vyúčtování služeb za rok 2010
Formuláře pro účtování ZHP
Mail od Ctirada Štěpánka – omluva, propozice ZHP, vyjádření k 2.lize žen
Hodnocení ligových soutěží
Vybavení kanceláře – PC, telefon, fax

USNESENÍ 04/2011 - VV bere zprávu na vědomí
5. Kontrola čerpání rozpočtu k 31. 12. 2010 a rozpočet na r. 2011
Předseda HK SNH, pan Ivo Toman, přednesl zprávu o hospodaření SNH, ale vzhledem k neuzavření hospodaření za měsíc
prosinec 2010 pouze za období leden – listopad 2010. Seznámil přítomné s přípravou rozpočtu na rok 2011. Přednesl
problémy spojené s uzavíráním účtování státních dotací za rok 2010, o stavu vyúčtování oslav 105 let SNH a o provedených či
pozastavených platbách.

USNESENÍ 05/2011 - VV bere zprávu na vědomí
a) ukládá př. HK předložit zprávu o kontrole rozpočtu za rok 2010 na příštím zasedání VV 19.2.2011
b) ukládá př. HK předložit návrh rozpočtu na rok 2011 na příštím zasedání VV 19.2.2011

6. Příprava finále 37. ročníku Českého poháru – průběžná zpráva
Předseda STK SNH, pan Jiří Bláha, přednesl zprávu o právě probíhajících turnajích ČP – čtvrtfinálová kola, a navrhl pana
Zdenka Nikla jako ředitele finálového turnaje 37.ročníku ČP, které proběhne ve dnech 19. – 20.března 2011 v Brně, v hale KP
Brno ve Vodově ulici.

USNESENÍ 06/2011 - VV bere zprávu na vědomí
a) bere na vědomí průběh 37.ročníku ČP dospělých
b) schvaluje pana Zdenka Nikla na pozici ředitele finálového turnaje 37.ročníku ČP dospělých v Brně

7. Zprávy předsedů odborných komisí
TRENÉRSKÁ RADA - předseda TR – Mgr. Jan Václavek – písemně (E-mail)
- uzavření smluv s repre trenéry výběrů Čech a Moravy včetně termínů pro soustředění
- odsouhlasení finančních prostředků (10.000,-Kč) na přípravu repre výběrů
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-4- seminář ligových trenérů povinný v rámci semináře ligových rozhodčích, účast trenéra nezastupitelná jiným funkcionářem
- školení trenérů III.tř přednostně pro ligové trenéry bez trenérské kvalifikace
- návrh termínové listiny pro reprezentaci – širší nominace – konec března, užší nominace – konec dlouhodobé části ligy,
konečná nominace – konec května
- pokuta pro oddíly co nezaslaly hodnocení ligy
- počty medailí – 17 ks podle pravidel

USNESENÍ 07/2011 - VV bere zprávu na vědomí
a) bere na vědomí zprávu předsedy TR, ale pro jeho neúčast odkládá jednání o předložených bodech na příští jednání VV
KOMISE MLÁDEŽE - předseda KM – Ctirad Štěpánek – písemně (E-mail)
- komentoval situace kolem 2.ligy žen, zejména zájem či nezájem oddílů o tuto soutěž
- předložil Propozice ZHP 2011

USNESENÍ 08/2011 - VV bere zprávu na vědomí
a) bere na vědomí zprávu předsedy KM, ale pro jeho neúčast odkládá jednání ohledně 2.ligy žen na příští jednání VV
b) pověřuje SE SNH grafickou úpravou předložených propozic, dále SE SNH pověřuje zasláním takto upravených Propozic na
členy VV SNH ke kontrole či doplnění jejich věcné náplně a následnému odsouhlasení Propozic ZHP 2011 elektronickou
poštou
SPORTOVNĚ TECHNICKÁ KOMISE - předseda STK – Jiří Bláha
Seznámil přítomné se stavem přípravy Propozic pro ligové soutěže, ročníku 2011 / 2012

USNESENÍ 09/2011 - VV bere zprávu na vědomí
a) bere na vědomí zprávu předsedy STK o stavu přípravy Propozic ligových soutěží, Kvalifikace žen o 1.ligu, případných
Propozic 2.ligy žen a Propozic 38.ročníku ČP
KOMISE ROZHODČÍCH - předsea KR – Aleš Liška
Seznámil přítomné o přípravách semináře ligových trenérů – již objednal Sportovní areál Nymburk a o možném spojení se
seminářem ligových trenérů, popřípadě i jednáním VV SNH v tomto Areálu v daném termínu

USNESENÍ 10/2011 - VV bere zprávu na vědomí
a) bere na vědomí zprávu předsedy KR
ORGANIZAČNÍ KOMISE - předseda OK – Ing. Josef Popelka
nevyužito
MARKETINGOVÁ KOMISE - předseda MK – Václav Kočí
nevyužito
HOSPODÁŘSKÁ KOMISE - předseda HK – Ivo Toman
nevyužito

8. Upřesnění programu následujících schůzí VV
Bez pozměňovacích připomínek, podle schváleného rámcového programu Zasedání VV SNH

USNESENÍ 11/2011 - VV bere zprávu na vědomí
a) schvaluje program příštího jednání VV

9. Různé
Předseda VV, pan Jaroslav Holý přednesl návrhy na udělení čestných titulů.

USNESENÍ 12/2011 - VV bere zprávu na vědomí
a)

Schvaluje udělení čestných titulů SNH Zasloužilý funkcionář paní Evě Grimekové a paní Miluši Plecité – obě TJ
Šroubárna Žatec, k předání titulů dojde na výroční schůzi TJ Šroubárna Žatec v měsíci únoru 2011
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Pozvánka na zasedání VV SNH

Termín schůze : Neděle 13.3. 2011

Praha – Strahov - 9:30

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

Odvolání oddílu Sokol Dobruška proti Usnesení VV SNH 80/2010

6

Kontrolní zpráva o čerpání rozpočtu za rok 2010 a vývoj v roce 2011

HK, SE

7

Zajištění finále 37. r. ČP a vyhlášení házenkáře roku 2010

STK, KR, TR

8

Zajištění mládežnických akcí v roce 2010 - ZHM,MČR,PČR,VTJ, VTM

KM, KR, TR

9

Ligové soutěže - rozhodčí, termíny, propozice

STK, KR, TR

10

Zprávy předsedů odborných komisí

Předseda komise

11

Upřesnění programu následující schůze VV

OK

12

Různé

přítomní

ROZDĚLOVNÍK :
Zápis a pozvánka na schůzi: VV SNH, př. DR SNH, SE SNH,čestný člen VV SNH Mgr. M. Šír
Zápis: SE SNH
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