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

17. 12. 2009

Z Á P I S č. 6/2009
ze zasedání VV SNH, které se konalo 12. prosince 2009
od 9:30 hod. – Horní Maršov
Přítomni: J. Václavek Mgr., V. Rosková, V. Kobera, C. Štěpánek, O. Schmidt, J. Cedidlo, M. Šír Mgr.,
J. Sládečková, JUDr. M. Kříž, L. Dlouhý
Omluveni: J. Popelka Ing., V. Čihař Ing., A. Liška, C. Leinweber, 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 11/2009 – úkol trvá
b) ukládá př. OK odložit realizaci vydání nových Pravidel a Řádů o jeden rok
USNESENÍ 34/2009 - úkol trvá
a) ukládá př. STK vést průběžný přehled o delegátech při jednotlivých ligových zápasech včetně
informace, kdo o delegáta požádal i v ročníku 2008/2009 a dalších
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
b) ukládá př. OK vydat přehled dokumentů, které se mají archivovat a v jaké podobě (písemná
forma, elektronická forma)
USNESENÍ 62/2009 - úkol trvá
e) ukládá SE zjistit nabídky na laserovou tiskárnu se scannerem a zašle je členům VV do 12.12.2009
a prověřil možnost případného odprodeje současných tiskáren
USNESENÍ 63/2009 - úkol trvá
ukládá všem členům VV SNH prostudovat materiály o problematice zdravotních prohlídek hráčů a
vytvořit návrhy na řešení nejpozději do 12.12. 2009
USNESENÍ 65/2009 - úkol trvá
a) př. HK převést příslušnou částku vyplývající z FŘ do rezervního fondu
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b) př. HK ve spolupráci s p. J. Cedidlem stanovit odpovídající výši částky, která bude z účtu u ČS
převedena na účet u GEMB v souladu s předpokládanými výdaji do konce roku 2009 a v začátku
roku 2010 a nutností počítat s úhradami všech plateb prostřednictvím ČSTV z účtu u ČS
USNESENÍ 71/2009 - VV schvaluje zápis z minulé schůze a :
a) VV SNH schvaluje Skartační řád a Uživatelský a provozní řád výpočetní a uživatelské techniky
ve SNH
b) ukládá SE zjistit nabídky na laserovou tiskárnu se scannerem a zašle je členům VV do 22.1.2010 a
prověřil možnost případného odprodeje současných tiskáren
2. Zpráva předsedy VV SNH
- informoval o účasti na Poradě předsedů sportů sdružených v ČSTV společně s mpř. SNH
- informoval o dopise př. SAZKY a. s., ve kterém upozorňuje na návrh novel „loterijního“ zákona a
přikládá zásadní připomínky SAZKA, a.s., k návrhu novel
- informoval o návrhu nového státního rozpočtu, ve kterém je zahrnuta částka 306 mil. Kč pro sportovní
prostředí
- informoval o neuhrazení všech splátek ze strany SAZKA a. s. pro SNH
- informoval o podání žádosti SNH o státní dotaci v rámci Programu V pro rok 2010 a o navýšení žádané
částky na 500 000 Kč vzhledem k pořádání superpoháru staršího žactva u příležitosti oslav 105 let vzniku
národní házené
- informoval o účasti na schůzi KM SNH
USNESENÍ 72/2009 - VV bere zprávu na vědomí
3. Zpráva sekretáře, přehled došlé pošty
- informoval o žádosti oddílu Sokol Bakov nad Jizerou o pořadatelství Mistrovství starších žáků.
V případě nepřidělení pořadatelství se bude oddíl ucházet o pořadatelství Kvalifikace žen
- informoval o povinnosti všech oddílů doložit stav svojí členské základny za rok 2009
- informoval o přihlášce p. J. Holého a p. I. Tomana jako kandidátů do VV SNH a p. V. Votýpky jako
kandidáta do DR SNH
USNESENÍ 73/2009 - VV bere zprávu na vědomí a:
VV SNH ukládá SE zjistit, zda všechny oddíly řádně zaslaly přehledy o stavu svých členských základen
4. Zprávy a připomínky z hnutí
- bod nebyl vyčerpán
5. Dotace oddílům sdruženým v ČSTV za rok 2009
- př. HK informovala o vyplacení dotací všem oddílům dle Finančního řádu
USNESENÍ 74/2009 - VV bere zprávu na vědomí
6. Návrh rozpočtu SNH na rok 2010 a čerpání rozpočtu v roce 2009
- SE informoval o přijetí účetní uzávěrky za listopad 2009 z finančního oddělení ČSTV
- př. HK informovala o stavu připravovaného rozpočtu na rok 2010
- p. J. Cedidlo přednesl návrh na nový systém vedení účetnictví na SE
USNESENÍ 75/2009 - VV bere zprávu na vědomí a :
a) VV SNH ukládá SE poslat př. HK veškeré potřebné doklady do konce roku 2009
b) VV SNH stanovuje maximální částku 1 000 Kč při platbě v hotovosti do pokladny SNH. Větší
částku mohou oddíly složit hotově v pokladně ČSTV v době Po – Čt 9:00 – 11:30 a 12:00 – 14:00,
Pá 9:00 – 11:30 a 12:00 – 13:00
c) VV SNH ukládá SE projednat ve finančním oddělení ČSTV možnost úpravy účetní osnovy
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7. Stav příprav 14. Valné hromady SNH
- SE informoval o stavu příprav Valné hromady SNH a o spolupráci s př. OK
USNESENÍ 76/2009 - VV bere zprávu na vědomí
8. Příprava finále 36. ročníku ČP
- SE informoval o nedostatečném počtu šaten uchazeče o pořadatelství finále ČP NH Řevnice při
dvoudenním programu finále
- informoval o zájmu společnosti MIVA – SMS o pořadatelství finále ČP ve sportovní hale ve Spořicích
včetně nabídky ubytování, stravování a uspořádání společenského večera
USNESENÍ 77/2009 - VV bere zprávu na vědomí a :
VV SNH pověřuje společnost MIVA – SMS pořadatelstvím finále 36. ročníku ČP
9. Příprava semináře ligových trenérů
- př. TR nedoporučil v současné době uspořádat seminář ligových trenérů
USNESENÍ 78/2009 - VV bere zprávu na vědomí a :
VV SNH odkládá uspořádání semináře ligových trenérů. Další jednání o uspořádání semináře proběhne
po Valné hromadě 20. 3. 2010.
10. Zprávy předsedů odborných komisí
TR
- př. TR předložil návrh o zapracování vyhlášení ankety o nejlepšího házenkáře a házenkářky roku 2009
do smlouvy s pořadatelem mezizemských utkání Čechy - Morava
- př. TR vznesl dotaz, zda už byly vyplaceny odměny reprezentačním trenérům Čech a Moravy
- př. TR vznesl dotaz, zda bude proplacena příprava reprezentačních družstev Čech a Moravy
- př. TR informoval o nejednotnosti TR SNH k otázce výběru mezizemského utkání žen Čechy – Morava
nebo Východ - Západ
KM
- př. KM informoval o uskutečnění schůze KM SNH dne 5. 12. 2009 v Praze na Strahově včetně návrhu
termínů a pořadatelů vrcholných akcí mládeže v roce 2010
- př. KM předložil ke schválení návrh Propozic Zimních halových pohárů mládeže 2010
- př. KM předložil zprávu o plánování Superpoháru
- př. KM vznesl požadavek KM SNH, aby reprezentační výběry mládeže korespondovaly s výběry
dospělých (Čechy – Morava, Východ - Západ apod.)
STK
- SE předložil odvolání oddílu TJ Příchovice proti Rozhodnutí STK č. 9 k utkání 1. ligy mužů č.u. 57 TJ
Příchovice – Sokol Krčín
- SE předložil odvolání oddílu TJ Jiskra Hejnice proti rozhodnutí SČ OSK k utkání OP mužů č.u. 105 TJ
Jiskra Hejnice – KNH Chomutov
HK
- př. HK informovala o vypracování vyúčtování nákladů ligových soutěží 2008/2009
- př. HK informovala o nutnosti vypracovat vyúčtování státní dotace Program V za rok 2009 a
„Kalouskova balíčku“
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USNESENÍ 79/2009 - VV bere zprávu na vědomí a :
a) VV SNH ukládá př. OK zapracovat do smlouvy s pořadatelem mezizemských utkání Čechy –
Morava povinnost vyhlásit nejlepšího házenkáře a házenkářky roku 2009
b) VV SNH ukládá SE zjistit, zda byly vyplaceny odměny reprezentačním trenérům Čech a Moravy
c) VV SNH rozhodl přesunout rozhodnutí o případném proplacení příprav reprezentačních družstev
Čech a Moravy na příští zasedání VV SNH a dále ukládá reprezentačním trenérům doložit
skutečné náklady na přípravu platnými doklady
d) VV SNH rozhodl, že výběry pro mezizemská utkání budou ve složení Čechy – Morava
v kategoriích mužů i žen
e) VV SNH schválil termíny a pořadatele vrcholných akcí mládeže v roce 2010 dle návrhu KM
f) VV SNH ukládá př. KM vypracovat konečnou verzi Propozic Zimních halových pohárů mládeže
2010
g) VV SNH zamítá odvolání oddílu TJ Příchovice a potvrzuje rozhodnutí STK v plném rozsahu
h) VV SNH schvaluje rozhodnutí SČ OSK k odvolání oddílu TJ Jiskra Hejnice, ale konečné
rozhodnutí padne na příštím zasedání VV SNH
i) ukládá př. HK zúčtovat náklady ligových soutěží 2008/2009 a 2009/2010
j) ukládá př. HK ve spolupráci s SE vyúčtovat státní dotaci Program V za rok 2009 a „Kalouskův
balíček“ nejpozději do 10. 1. 2010
11. Upřesnění programu následující schůze VV
- následující zasedání VV SNH se uskuteční v sobotu 23. 1. 2010 v Praze na Stahově
12. Různé
- mpř. DR informovala o finanční kontrole sekretariátu
USNESENÍ 80/2009 - VV bere zprávu na vědomí
Zapsal: Luboš Dlouhý
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 : Sobota 23.1. 2010 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

Příprava seminářů KR a TR, školení R II. a III. tř.

TR, KR

6

Zpráva o čtvrtfinálových skupinách ČP - příprava finále

TR, OK

7

Zajištění vyhlášení házenkáře roku 2009

TR, OK, SE

8

Zajištění mládežnických akcí v roce 2010 – HMČR,MČR,PČR,VTJ

KM, KR, TR

9

Zajištění oslav 105 let NH a mezizemského utkání ČECHY - MORAVA

TR, KR, OK

10

Průběžná zpráva o čerp. rozpočtu 2009, propočet Fin. řádu 2010

HK, SE

11

Příprava 14. VH SNH

OK

12

Zprávy předsedů odborných komisí
Upřesnění programu následující schůze VV

Předseda komise
OK
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