Svaz národní házené
Zátopkova 100/2, poštovní schránka 40, 160 17 Praha 6, IČ: 539 929
Tel / Fax: 242 429 249, telefon: (GSM brána) 603 646 441, mobil: 721 820 755
e-mail: narodnihazena@cstv.cz
www.svaznarodnihazene.cz

Z Á P I S č. 7/2012

ze zasedání VV SNH, které se konalo 10. listopadu 2012
od 10:30 hod. – Praha - Strahov
Přítomni: J. Holý, K. Schwarzer, A. Liška, J. Bláha, P. Holý, C. Štěpánek, Mgr. J. Václavek, JUDr. M. Kříž,
Mgr. M. Šír, Ing. V. Čihař, Ing. J. Popelka
Omluveni: I. Toman, K. Klas, M. Krch, P. Pisch, L. Janková
Hosté: S. Vošický, J. Stýblo
1. Zpráva předsedů OSK
Písemné zprávy obdrženy pouze od Jm, Sč, Vč a Zč OSK, ze Sm a Stč OSK neobdržena písemná zpráva.
Zč OSK – informace za uplynulé období, vyzdviženo vítězství ve všech kategoriích mládeže v ZHP 2012. U
dospělých západočeské týmy skončily na 2.(ženy), resp. 3. a 4. místě (muži).
Soutěží se účastnilo 36 + 14 družstev dospělých a 51 družstev mládeže + 8 družstev v přípravkách.
V nové sezóně 2012-13 je 36 družstev dospělých v obl. soutěžích a celkem 62 družstev u mládeže včetně
přípravek. V oblasti je činných 24 oddílů.
Připomínka k pozdnímu sdělení ředitelů M a P ČR – reakce p. Štěpánka.
Sč OSK – informace ze ZHP 2012 – účastnilo se celkem 25 družstev, do nového ročníku 2012-13 se
přihlásilo celkem 37 + 5 družstev, z toho 28 družstev mládeže. Úbytek je cítit především v chlapecké
kategorii, kde působí pouze 11 družstev.
ZHP 2013 – přihlášeno je 28 družstev, bohužel bez družstev z Liberecka
Informace o konání školení rozhodčích bez licencí v Žatci – velice laciné pro celkem 15 frekventantů,
postupováno přesně v souladu se Směrnicí SNH o školení rozhodčích, lektoři Ing. J.Popelka, K. Klas a
J. Bukovský
V rámci příspěvku zazněl požadavek na další aktualizaci adresářů, zasílání avíz o platbách ze SNH – opět
se tak přestalo dít a doporučení věnovat se mnohem více metodickým materiálům.
Předán požadavek na počet medailí a finančně vyjádřen požadavek na dotaci pro Sč OSK pro rok 2013
Jm OSK – soutěže v ročníku 2012 – 13 zahájeny ve všech 8 kategoriích (15 družstev dospělých + 37
družstev mládeže) – funguje všech 10 oddílů a každý má minimálně dvě družstva mládeže.
Je připraven ZHP 2013 pro všech 6 kategorií mládeže – zatím bez přípravek.
Předána žádost o dotaci na OSK pro pro 2013 (20 000,- Kč) a současně požadavek na medaile.
Podána dále informace z VH Jm OSK – připomínka k pozdnímu odesílání delegací ligových rozhodčích –
požadavek na min. 10 dnů před daným kolem.
Vznesen dotaz na vyplacení dotací OSK za rok 2012 – bude vyplaceno do konce listopadu 2012
Vč OSK – v soutěžích je 35 družstev, což představuje úbytek o 7 družstev, OSK získala licenci od
Královéhradeckého sportovního sdružení
2. Kontrola zápisu z minulé schůze
Usnesení 46/2011 – VV bere zprávy OSK na vědomí a ukládá
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h) předsedovi TR a Met.Ú. TR převést jednotlivé metodické příručky do elektronické podoby a v první
fázi zpracovat časový harmonogram pro postupný převod nejpozději do konce 30.11.2012 – průběžně
plněno převádění do el. podoby
Průběžný úkol trvá - zprávy o postupu vždy na VV pp. Václavek, Štěpánek a Schwarzer
USNESENÍ 7/2012 - VV bere zprávu na vědomí a
a) ukládá předsedovi MaK 1x měsíčně podávat pravidelné informace o vývoji plnění a připravit
manuál pro oddíly k bodům 1,2,6,7 a 8 marketingového plánu - průběžně plněno
USNESENÍ 16/2012 - VV bere zprávu na vědomí a
a) ukládá SE SNH upravit stavy členů dle vracených seznamů v registračním programu s termínem
plnění průběžně – listopad 2012 seznam oddílů – na prosincovém zasedání VV SNH rozhodnout
o výměně reg. průkazů (předběžně nechat doběhnout platnost u mládežnických kategorií –
následně v nové podobě či barvě, u dospělých výměna povinná – jiná barva – bude dohodnut
termín výměny)
USNESENÍ 30/2012 - VV bere zprávu na vědomí a
a) ukládá předsedovi SNH sjednat prostřednictvím právního zástupce smlouvu o zaplacení
vynaložených prostředků SNH na akci dle uzavřené smlouvy o společných akcí s firmou Václav Kočí
MIVA SMS 18.6.2011 s nejpozdějším termínem splatnosti do 30.4.2012 v plné výši.
Vzhledem k nezaplacení dané částky bude řešeno dle dosud uzavřených dohod mezi oběma
subjekty – s termínem plnění 16.7.2012 - –Předáno právnímu zástupci : Předžalobní výzva na
úhradu do 30.8.2012. V případě neúhrady předána plná moc SHN právnímu zástupci - vymáhání
pohledávky soudní cestou. Žaloba podána na mostecký soud – další vývoj sledován. Do
sledování zahrnout též nesplnění podmínek daných smlouvou o zajištění věcných cen pro
Nejlepší házenkáře 2011 z 31.3. 2012. Byla vystavena faktura – smluvní pokuta na hodnotu
30 000,- Kč.
Průběžný úkol : Holý, Schwarzer
USNESENÍ 49/2012 - VV bere zprávu na vědomí a
a) ukládá sekretáři SNH získat z ČOS a ATJ/SK informace dle oddílů o členské základně k 31.12. 2011
nejpozději do 18.6. 2012 – nutno ještě uzavřít členskou základnu u ATJ/SK – informace SE
neposlali oddíly Draken Brno a SK NH Veselí urgence splnění 30.11.2012
USNESENÍ 56/2012 - VV bere zprávu na vědomí a
a) ukládá předsedovi TR ujednotit nominační soupisku a dlouhodobě platný koncept smlouvy
s pořadatelem mezizemských utkání na 13 + 2 : průběžné plnění – požádat oba nejbližší
zájemce o pořadatelství (Nýřany a Opatovice n.L.) o navýšení o celkem 8 osob – zajistí předseda
OK (celkem 76 osob)
USNESENÍ 57/2012 - VV bere zprávu na vědomí a
a) ukládá předsedovi KM v komisi mládeže projednat a navrhnout úpravu Propozic v bodě
konkretizace situace, kdy bude utkání při M ČR nebo P ČR mládeže kontumováno, příp. utkání
anulována nejpozději do konce listopadu 2012
USNESENÍ 67/2012 - VV schvaluje zápis z minulé schůze
USNESENÍ 68/2012 - VV bere zprávy z OSK na vědomí a ukládá
a) předsedovi KM před konáním M a P ČR zaslat schválené ředitele jednotlivých akcí min. 14 dnů
před konáním první z nich
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předsedovi HK ve spolupráci se SE SNH zasílat pravidelně avíza o platbách z účtu SNH na příslušné
OSK či oddíly
c) předsedovi KR snažit se zasílat delegace na ligové zápasy s předstihem min. 7 dnů před konáním
daného kola
b)

3. Zpráva předsedy
- informace o jednání se zástupci TJ S. Tymákov ve věci J. Piroh – došlo k dohodě, o které byl zpracován
krátký záznam – všechna rozhodnutí zůstávají v platnosti s výjimkou zrušení důtky a bylo rozhodnuto o
vrácení všech zaslaných poplatků vzhledem k nejasnému výkladu u dvou článků RŘ SNH
- informace o zahájení jednání s TJ S. Opatovice n.L. o pořadatelství Č – M – předseda OK zaslal první
návrh smlouvy
- informace o podpoře úprav hřišť v Plzni-Liticích a v Dobrušce
- informace o oslovení SNH v rámci pořadu Fenomén národa – národní házená vybrána mezi možná
témata – ke spolupráci s ČT doporučeni a projednáni Mgr. J. Čihařová, Mgr. M. Šír, Ing. Popelka a p.
Beneda – zatím bez dalšího vývoje
USNESENÍ 69/2012 - VV bere zprávu na vědomí
4. Zpráva sekretáře
- informace z porady sekretářů
- informace o konání VH ČSTV – 1.12. 2012 – účast předsedy SNH p. Holého
- informace o požadavcích p. Veselého na náš podnět doplnit registrační program z důvodu vzniku licencí
u rozhodčích – dotazy předány předsedovi KR – licenční průkaz
USNESENÍ 70/2012 - VV bere zprávu na vědomí a ukládá
a) předsedovi KR zodpovědět dotazy p. Veselého k úpravě registračního programu a zaslat
odpovědi prostřednictvím SE SNH nejpozději do konce listopadu 2012
5. Připomínky z hnutí
- předseda OK informoval o docházejících námětech na úpravu pravidel a řádů, které jsou soustřeďovány
u p. J. Preiningera – předsedy LÚ OK SNH
USNESENÍ 71/2012 - VV bere zprávu na vědomí a ukládá
a) předsedům OSK v rámci Zpravodajů jednotlivých OSK požádat ještě jednou všechny oddíly a členy
o zaslání připomínek nejpozději do konce listopadu 2012
b) předsedovi OK ve spolupráci s předsedou STK zaslat shodnou informaci prostřednictvím Ligového
zpravodaje či Zpravodaje ČP nejpozději do 26.11. 2012
6. Seznámení s čerpáním dotací, stavem účtu k 31.10.2012 a návrhem rozpočtu na r. 2013
- obdržen návrh rozpočtu na rok 2013 k posouzení v jednotlivých odborných komisích písemně
- čerpání rozpočtu k 31.10. 2012 bude odesláno písemně nejpozději do 26.11. 2012 a stejně tak stav
čerpání dotací v roce 2012
- informace o navýšení dotace ze strany MŠMT – cca 80 tis. Kč – bude řešeno dodatkem ke smlouvě
USNESENÍ 72/2012 - VV bere zprávu na vědomí a ukládá
a) předsedovi HK zaslat písemně stav účtu k 31.10.2012 nejpozději do 26.11.2012 všem členům VV
a vyplatit řádně doložené částky vyplývající z dotací nejpozději do konce listopadu 2012
7. Stav webových stránek SNH - prověření
- informace o posledním prověření stavu – analýza a návrh úprav webových stránek SNH z roku 2008
(VŠE, fakulta informatiky a statistiky)
- informace o cenové nabídce firmy Sherwood Media – cca 80 tis. Kč v roce 2007 – nyní nutno počítat
s částkou vyšší – kolem 100 tis. Kč
- předseda STK seznámil přítomné s možností prověřit stávající možnosti úprav ve spolupráci s externí
firmou
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- konstatováno, že stránky jsou již zastaralé a neodpovídají standardům současnosti, ale vše je závislé na
cenové nabídce a finančních možnostech SNH
USNESENÍ 73/2012 - VV bere zprávu na vědomí a ukládá
a) předsedovi STK pokračovat v jednání s firmou, která by posoudila stav webových stránek ze
současného pohledu řešení a zašle odhadovanou cenu za jejich úpravu nejpozději do konce
listopadu 2012
8. Zprávy předsedů jednotlivých odborných komisí
a) KOMISE ROZHODČÍCH
- informace o hodnocení zpráv delegátů – bude projednáno nejprve v KR, následně bude seznámen VV
- požádal o zasílání zpráv z STK a DÚ na novou e-mailovou adresu – upraveno u SE
USNESENÍ 74/2012 - VV bere zprávu na vědomí a
a) ukládá předsedovi KR zaslat závěry z hodnocení delegátů všem členům VV nejpozději do 8.12.
2012
b) TRENÉRSKÁ RADA
- informace o obdržení zatím minimálního množství zpráv za uplynulý ligový ročník – podzim a
posledním datem k obdržení stanovil datum 13.11. 2012
USNESENÍ 75/2012 - VV bere zprávu na vědomí
c) ORGANIZAČNÍ KOMISE
- informace z jednání předsedů Svazů – písemně zasláno na všechny členy VV s předstihem – informace
o jednání s p. Kejvalem o podpoře „malých sportů“ v rámci iniciativy Sport 2012
- informace o posunutí termínu jednání OK VV SNH – po zpracování základního dokumentu všech úprav
řádů SNH a pravidel NH – nejspíše začátek roku 2013
USNESENÍ 76/2012 - VV bere zprávu na vědomí
d) MARKETINGOVÁ KOMISE
- informace o nových materiálech hřišť – předloženy vzorky nových povrchů – až dvojnásobná životnost
- informace o připraveném jednání se zástupcem ČT – p. Ponikelský – 15.11.2012 -bude řešena
problematika možných televizních přenosů z NH – negativní vliv zrušení nadstavbové části ligy
USNESENÍ 77/2012 - VV bere zprávu na vědomí a ukládá
a) předsedovi MaK zaslat výsledky jednání všem členům VV nejpozději do nejbližšího zasedání VV
dne 8.12. 2012
e) KOMISE MLÁDEŽE
- informace o stavu přípravy semináře trenérů mládeže – 40 účastníků, lektoři zajištěni, účastnit se bude
celá KM
- informace o přípravě jednání KM – schvalování pořadatelů celostátních akcí
USNESENÍ 78/2012 - VV bere zprávu na vědomí
f) HOSPODÁŘSKÁ KOMISE
- vznesen požadavek na řešení proplacení výdajů spojených s účastí na rozšířeném zasedání VV – nutno
se spojit s účastníky a sjednat způsob převedení fin. prostředků
- informace o předložených žádostech na projekty z dotací státu – Program III. a IV. – program IV. nutno
řešit přímo nebo prostřednictvím okresních sportovních sdružení – nejasné, protože nemají ekonomické
zázemí – nutno prověřit
USNESENÍ 79/2012 - VV bere zprávu na vědomí a
a) ukládá předsedovi HK zaplatit doložené výdaje účastníkům rozšířeného zasedání VV nejpozději
do konce listopadu 2012
g) SPORTOVNĚ-TECHNICKÁ KOMISE
- informace o pořadatelích finále ČP – rotační způsob
2013 Stč OSK – Čakovice, Řevnice
2014 Sč OSK
2015 Zč OSK
2016 Vč OSK
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2017 Sm OSK
2018 Jm OSK a následuje pravidelné opakování v daném pořadí OSK
USNESENÍ 80/2012 - VV bere zprávu na vědomí a
a) schvaluje rotaci pořadatelů dle výše sjednaného plánu až do roku 2018 a žádá jednotlivé OSK o
přípravu finále Českého poháru dospělých s dostatečným předstihem s možností požádat o
dotaci na pořadatelství u příslušného krajského úřadu
9. Upřesnění programu následující schůze
- schválen program dle předaného plánu OK
10. Různé
- předseda OK informoval o minimálních informacích o plánu akcí do kalendáře akcí pro rok 2013 a
požádal předsedy OSK o zveřejnění výzvy na zasílání akcí do tohoto kalendáře s termínem 8.12. 2012
- informoval dále o jediné odezvě na výzvu zasílat archiválie či jiné materiály (historické fotografie) pro
Národní muzeum v Praze ze strany SK Rubena Náchod – p. M. Václavek
USNESENÍ 81/2012 - VV bere zprávu na vědomí a
a) ukládá jednotlivým OSK zaslat plán akcí na rok 2013 předsedovi OK VV SNH nejpozději do 8.12.
2012 a informovat oddíly z dané oblasti o možnosti zaslání svých plánů akcí se stejným
termínem
b) ukládá předsedům OSK opakovaně připomenout výzvu OK VV SNH k zasílám historicky cenných
materiálů pro uložení ve sbírkách Národního muzea v Praze ve svých Zpravodajích
Příští zasedání VV SNH
Termín schůze : Sobota 8.12. 2012
BOD

Čas: 09,00 hod.

Dolní Lysečiny

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

Dotace oddílům sdruženým v ČSTV za rok 2012

HK, SE

6

Návrh rozpočtu SNH na rok 2013 a čerpání rozpočtu v roce 2012

HK

7

Příprava finále 39. ročníku Českého poháru – zajištění

STK, KR,SE

8

Kontrola usnesení 15. VH SNH

Předseda VV, OK, SE

9

Zprávy předsedů odborných komisí

Předseda komise

10

Upřesnění programu následujících schůzí VV v roce 2013

OK

11

Různé

přítomní

ROZDĚLOVNÍK :
Zápis a pozvánka na schůzi: VV SNH, př. DR SNH, SE SNH,čestný člen VV SNH Mgr. M. Šír, předsedové subkomisí pravidlové
komise (p. J. Preininger, a p. K. Tušek)
Zápis bez pozvánky: předsedové OSK
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