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

13.3. 2011
Z Á P I S č. 2/2011
ze zasedání VV SNH, které se konalo 13. března 2011
od 9:30 hod. – Praha, budova ČSTV na Strahově
Přítomni: J. Holý, Ing. J. Popelka, J. Bláha, V. Kočí, A. Liška, K. Schwarzer , Mgr. J. Václavek, C. Štěpánek,
K. Klas, JUDr. M. Kříž,
Omluveni: I. Toman, Mgr. M. Šír,
Hosté: J.Bednář, Ing. M. Jelen
Předseda VV SNH, pan Jaroslav Holý zahájil jednání VV, přivítal přítomné členy VV, předsedu DR SNH
pana Karla Klase a pozvané hosty. Řízením jednání VV pověřil předsedu OK Ing. Popelku.
1. REVOKACE USNESENÍ 80 / 2010
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 s podmínečným odkladem na 3 měsíce od 25.1.2011 do 24.4.2011 dle DŘ čl.11 odst.a)
s přihlédnutím k odst.d)
Zdůvodnění: uvedení nesprávných údajů v zápisu o utkání a 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, dle
čl.5, odst.1 důtkou – první případ – utkání č. 210 a dle 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
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
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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VV REVOKUJE TOTO USNESENÍ TAKTO:
Ponechává v platnosti body a), b), c), e), f) a g) USNESENÍ 80/2010 a bod d) revokuje takto:
g)

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,
dle čl.5, odst.1 důtkou – první případ - za utkání č. 210
a dle čl.5, odst.2 pokutou 1000,- Kč - za utkání č. 213, 220, 228, 234, 257 a 263
Zdůvodnění: prvotní pochybení ve výše uvedených utkáních byla ze strany činovníků SNH, dalším důvodem je
pochybení administrativní, které však 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 není možné podat odvolání dle čl.1.2, vzhledem k tomu, že při podání námitky rozhodoval
orgán 1.stupně – tj. VV SNH. Dle příslušných ustanovení DR SNH, přílohy II. Námitky a odvolání, je nutno postupovat
dle čl. 1.3 – tj. podat žádost o přezkoumání konečného rozhodnutí k Dozorčí radě.

2. Kontrola zápisu z minulé schůze
USNESENÍ 72/2010 - úkol trvá
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.
ch) schvaluje posun termínu vyplacení dotací pro oddíly sdružené v ČSTV na měsíc březen 2011
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 05/2011 - VV bere zprávu na vědomí a
b) ukládá př. HK předložit návrh rozpočtu na rok 2011 na příštím zasedání VV 12.4.2011

USNESENÍ 13/2011 - VV schvaluje zápis z minulé schůze
2. Zpráva předsedy VV SNH
Informace o Dotacích, Iniciativě Sport 2011, dění kolem a.s.SAZKA, Interpelace v parlamentu na ministra Dobeše,
USNESENÍ 14/2011 - VV bere zprávu na vědomí a
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. Zpráva sekretáře, přehled došlé pošty
Seminář Český sport 2011 v Senátu ČR
Skupina ČSTV pro stanovení klíče k dělení finanční prostředků v rámci ČSTV
Iniciativa Sport 2011 – JUDr. Jansta
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Porada SE svazů ČSTV
Služby KS ČSTV pro OSK SNH
Smlouvy ZHP ČR 2011
Pokuty, poplatky
Dotaz pana Kysely (Bakov) ohledně pojistek Sokolů
DPP OSK
Dotazník H.Mrákotové
J.Horák – bakalářská práce – metodika NH
Nákup telefonu pro potřeby sekretariátu
Přehled registrací
ČP – 37.ročník, účast Mgr.Miroslava Šíra
USNESENÍ 15/2011 - VV bere zprávu na vědomí a
a) Schvaluje nákup mobilního telefonu pro potřeby sekretariátu SNH a pověřuje předsedu HK nákupem tohoto
telefonu.
b) Schvaluje rozeslání dotazníku slečny Mrákotové na oddíly SNH.

4. Zprávy a připomínky z hnutí
Předseda OK SNH, Ing. Josef Popelka
Vyčerpáno v předchozích bodech

5. Zpráva předsedy HK
Z důvodu řádně omluvené neúčasti předsedy HK Ivo Tomana přednesl jeho zprávu SE Václav Kočí
Finance na účtech – k 10.3.2011: ČS – 285.205,34Kč, GE MB – 563.233,51Kč; celkem: 848.438,85Kč
Finance v pokladně SE SNH: hotovost 5.000,-Kč
Návrh provést dočasnou úpravu cestovních náhrad pro rozhodčí na jednotlivé zápasy zrušit částky 5,- Kč a 7,- Kč a nahradit
je částkou 4,50 Kč pro jízdu ve dvou nebo třech rozhodčích na zápasy
Vyúčtování vkladů ligových oddílu za rozhodčí dle propozic 2009-2010:
1. liga muži a ženy
vklad 18.000,-Kč družstvo tj. 432.000,-Kč
náklady 408.584,-Kč
2 .liga muži A a B
vklad 14.000,-Kč družstvo tj. 336.000,-Kč
náklady 274.031,-Kč

přeplatek 975 ,- Kč na 1 družstvo
přeplatek 2 582 ,- Kč na 1 družstvo

Uvedené částky vyúčtování za soutěžní ročník 2009 / 2010 budou započteny oproti platbám Poplatku za rozhodčí před
ligovým ročníkem 2011 / 2012. Sestupujícím celkům z ligového ročníku 2009 / 2010 bude provedeno vyúčtování následovně:
družstvům Spartaku Modřany a Spoje Praha sestupujícím z 1.ligy žen bude vyplacena částka 975,-Kč převodem na účet;
družstvům SSK Vítkovice a TJ Litohlavy sestupujícím z 1.ligy mužů bude částka 975,-Kč započtena do Poplatku za rozhodčí
2011 / 2012; družstvům Sokol Bakov, Sokol Stupno, Sokol Krčín B, Osek nad Bečvou a TJ S. Ostopovice bude vyplacena
částka 2.582,- převodem na účet.
Stanovení příspěvku na rozhodčí pro sezónu 2011 / 2012
1. liga muži a ženy
vklad 21.000,-Kč družstvo
2 .liga muži A a B
vklad 15.000,-Kč družstvo
Převod financí do rezervního fondu podle návrhu člena DR Jiřího Cedidla
Doporučuji schválit VV převod finančních prostředků do rezervního fondu v částce 103.550Kč (dle FŘ 2009 52.500Kč a dle FŘ
2010 51.050Kč) a zároveň schválit čerpání ve stejné výši tj. 103,550Kč, a to následovně: 9.172Kč na úhradu schodku vzniklého
při pořádání VTJ 2010 a 94.378,-Kč na částečnou úhradu nákladů vzniklých při oslavách 105let NH. O tuto částku budou při
výpočtu FŘ 2011 poníženy náklady rozpočítávané na oddíly. Tímto opatřením budou vyřešeny prozatím neprovedené úhrady
do Rezervního fondu za roky 2009 a 2010.
USNESENÍ 16/2011 - VV bere zprávu na vědomí a
a) Ponechává sazbu cestovních náhrad pro rozhodčí na jednotlivé zápasy.
b) Ukládá předsedovi HK vyplatit sestupujícím účastníkům z lig. soutěží 2009 / 2010 přeplatky Poplatku za rozhodčí
takto :

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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družstvům Spartaku Modřany a Spoje Praha sestupujícím z 1.ligy žen bude vyplacena částka 975,-Kč převodem na
účet; družstvům SSK Vítkovice a TJ Litohlavy sestupujícím z 1.ligy mužů bude částka 975,-Kč započtena do Poplatku
za rozhodčí 2011 / 2012; družstvům Sokol Bakov, Sokol Stupno, Sokol Krčín B, Osek nad Bečvou a TJ S. Ostopovice
bude vyplacena částka 2.582,- převodem na účet.
c) Ukládá předsedovi KR připravit návrh na zpoplatnění vetací ligových rozhodčích jednotlivými oddíly do Propozic
soutěžního ročníku 2011 / 2012.
d) Schvaluje převod finančních prostředků do Rezervního fondu a jejich následné využití, a to následovně: 9.172Kč na
úhradu schodku vzniklého při pořádání VTJ 2010 a 94.378,-Kč na částečnou úhradu nákladů vzniklých při oslavách
105let NH.
e) Schvaluje Poplatek za rozhodčí pro sezonu 2011 / 2012 v následující výši:
1. liga muži a ženy vklad 21.000,-Kč družstvo
2 .liga muži A a B vklad 15.000,-Kč družstvo

6. Zpráva o Zajištění finále 37. r. ČP a vyhlášení házenkáře roku 2010
Za organizátory přednesl zprávu Václav Kočí – zajištění sportovní haly, ubytování, stravování a vyhlášení Házenkářů 2010.
Požadavky OK na zajištění ubytování a stravování pro 6 rozhodčích, ředitele a hosty VV SNH – předseda VV, předseda TR, SE
SNH, členové TR SNH – repre trenéři, Mgr. Miroslav Šír
USNESENÍ 17/2011 - VV bere zprávu na vědomí a
Pověřuje členy VV SNH – předsedu VV Jaroslava Holého, předsedu TR Mgr. Jana Václavka, předsedu MaK a SE SNH Václava
Kočího a čestného člena VV SNH Mgr. Miroslava Šíra účastí na finále 37. ročníku ČP V Brně ve dnech 19. a 20. března 2011.

7. Zajištění mládežnických akcí v roce 2010 - ZHM,MČR,PČR,VTJ, VTM
ZHP ČR - probíhají, již odehrány kategorie – mladší žáci, starší žačky a starší žáci.
MČR a PČR – Pořadatelé jsou vybraní a není signál, že by nebyli schopni dostát závazkům, Propozice budou předloženy na
příštím jednání VV.
VTJ a VTM – bude rozeslán informační materiál na jednotlivé oddíly
VTJ se uskuteční v Rožmitále pod Třemšínem a VTM proběhne v Chropyni.
USNESENÍ 18/2011 - VV bere zprávu na vědomí a
a) Ukládá předsedovi KM ve spolupráci se SE SNH připravit na příští jednání VV propozice MČR a PČR 2011 mládeže.
b) Ukládá SE SNH provést objednávku medailí pro potřeby SNH včetně jednotlivých OSK SNH, zabezpečit jejich
distribuci na jednotlivé akce a OSK; zabezpečit diplomy a ceny pro jednotlivé mládežnické akce.
c) Ukládá předsedovi KM připravit smlouvy na VTM a VTJ, které budou podepsány po známosti počtu frekventantů.

8. Příprava ligových soutěží – zpráva předsedy STK
Upozornění na kontumaci utkání čtvrtfinále ČP – oprava kontumačního výsledku 10:0 na 5:0 podle SŘ, čl. 61 a)
Úprava soupisek, Ligový zpravodaj – obsah
Termín pro změny v rozpise – placené změny?
Zpravodaj pro ligové soutěže – paní Jana Sládečková – vybavení mobilním telefonem matričního úseku 721 820 754
Kvalita práce ředitelů akcí – obsah hodnocení, forma a obsah hlášení výsledků
Propozice pro příští ročník ligových soutěží – zdravotní prohlídky, termíny kolem svátků
USNESENÍ 19/2011 - VV bere zprávu na vědomí a
a) Ukládá předsedovi STK ve spolupráci se SE SNH zabezpečit opravu v oficiálních dokumentech kontumovaného utkání
čtvrtfinále ČP Litohlavy – Nezvěstice (místo 10:0 – 5:0)
b) Ukládá předsedovi STK ve spolupráci se SE SNH zabezpečit úpravu Soupisek ligových celků, připravit Rozpis jarní části
ligových soutěží, vydat Ligový zpravodaj 4/2010_2011,
c) Ukládá předsedovi STK ve spolupráci se SE SNH informovat hnutí o změně Zpravodajce ligových soutěží a toho
vybavit mobilním telefonem matričního úseku SNH (721 820 754)
d) Ukládá předsedovi STK připravit ke schválení Propozice pro příští ročník ligových soutěží – zavést do nich možnost
vetace rozhodčího za poplatek

9. Zprávy předsedů odborných komisí
KOMISE ROZHODČÍCH - předseda KR – Aleš Liška
Vzhledem k cenám PHM připravit možnost úpravy částek cestovních náhrad rozhodčích
Delegace Mgr. Miroslava Šíra na Finále 37.ročníku ČP
Přehled platných reg průkazů pro potřeby KR
Nominace rozhodčích na Finále ČP a ZHP dorostu
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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USNESENÍ 20/2011 - VV bere zprávu na vědomí a
a) Deleguje pana Mgr. Miroslava Šíra jako delegáta na Finále 37.ročníku ČP v Brně – odměna za funkci delegáta 400,-Kč
b) Schvaluje delegaci rozhodčích takto :
Finále ČP – Gorpiel, Ing.Maiwalder, Václavík, Kovář, Bukovský, Votava
ZHP dky a dci – Rys, Kalčík, Stádník
TRENÉRSKÁ RADA - předseda TR – Mgr. Jan Václavek
DPP pro repre trenéry
Termín semináře trenérů ligových družstev – sobota 27.8.2011 Nymburk za účasti lektorů mimo SNH – úhrada cestovného
Návrh na udělení čestného titulu MNH pro Jaroslava Horáka
USNESENÍ 21/2011 - VV bere zprávu na vědomí a
a) Ukládá předsedovi TR ve spolupráci se SE SNH připravit DPP pro repre trenéry
b) Schvaluje udělení čestného titulu MNH pro Jaroslava Horáka – termín předání – 19.3 2011 v rámci vyhlášení
Házenkářů 2010
ORGANIZAČNÍ KOMISE - předseda OK – Ing. Josef Popelka
nevyužito
MARKETINGOVÁ KOMISE - předseda MK – Václav Kočí
nevyužito
HOSPODÁŘSKÁ KOMISE - předseda HK – Ivo Toman
Nevyužito
KOMISE MLÁDEŽE - předseda KM – Ctirad Štěpánek
Nevyužito
STK - předseda STK – Jiří Bláha
Nevyužito

PŘEHLED TERMÍNŮ JEDNÁNÍ VV SNH V ROCE 2011
Termín schůze :

Úterý

12.04. 2011

Praha - Strahov

Termín schůze :

Středa

11.05. 2011

Praha - Strahov

Termín schůze :

Sobota

23.07. 2011

Praha – Strahov

Termín schůze :

Středa

14.09. 2011

Praha - Strahov

Termín schůze :

Sobota

12.11. 2011

Praha – Strahov – rozšířený

Termín schůze :

Sobota

10.12. 2011

Horní Maršov

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VV2011-2.doc

-6_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pozvánka na příští zasedání VV SNH
Termín schůze : Úterý 12.dubna 2011 Čas: 09:30 hod. Praha - Strahov
BOD

NÁPLŇ BODU

ZODPOVÍDÁ

1

Kontrola zápisu z minulého jednání VV SNH

Předseda OK

2

Zpráva předsedy VV SNH

Předseda VV

3

Zprávy z hnutí

Předseda OK

4

Zpráva sekretáře, přehled došlé pošty

Sekretář

5

Zhodnocení finále 37. ročníku ČP dospělých

STK, KR,

6

Zhodnocení finále ZHP ČR 2011

KM, HK,

7

Zajištění zahájení ligových soutěží; příprava soutěží 2011 / 2012 - PROPOZICE

STK, KR

8

Zajištění mládežnických akcí v roce 2011 - MČR,PČR,VTJ, VTM

KM, KR, TR

9

Zajištění mezizemského utkání ČECHY - MORAVA

TR, KR, OK

10

Zajištění Kvalifikace o 1.ligu žen 2011 / 2012

OK, STK

11

Zprávy předsedů odborných komisí

Předseda komise

12

Upřesnění programu následující schůze

OK

13

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, předsedové OSK SNH
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