Svaz národní házené
Z Á P I S . 2/2014
ze zasedání Výkonného výboru SNH, které se konalo 26. února 2014 v Praze

ítomni: J. Cedidlo, J. Holý, K. Schwarzer, A. Liška, I. Toman, P. Holý (SE SNH), K. Klas (DR SNH),
Mgr. M. Šír ( estný len VV)
Hosté: JUDr. M. K íž
Omluveni: Ing. P. Stiller, Bc. P. Jurtíková, Ing. M. Jelen, M. Leugner

1. Kontrola zápisu z minulé sch ze
USNESENÍ 46/2011 – VV bere zprávy OSK na v domí a:
h) ukládá p edsedovi TR a Met.Ú. TR p evést jednotlivé metodické p íru ky do elektronické podoby
a v první fázi zpracovat asový harmonogram pro postupný p evod nejpozd ji do konce
30. 11.2013 – pr
žn pln no p evád ní do el. podoby, soubor dopln n o DVD z celostátního
seminá e trenér mládeže, nabídnout na webových stránkách SNH – cena 20,- K + poštovné,
požádat o propagaci též OSK
- pr
žný úkol trvá – zodpov dní p edseda KM, TR a SE SNH (termín dokon ení
31.3.2014)
USNESENÍ 30/2012 - VV bere zprávu na v domí a:
a) ukládá p edsedovi SNH sjednat prost ednictvím právního zástupce smlouvu o zaplacení
vynaložených prost edk SNH na akci dle uzav ené smlouvy o spole ných akcí s firmou Václav Ko í
MIVA SMS 18.06.2011 s nejpozd jším termínem splatnosti do 30.04.2012 v plné výši. Vzhledem
k nezaplacení dané ástky bude ešeno dle dosud uzav ených dohod mezi ob ma subjekty –
s termínem pln ní 16.07.2012 – P edáno právnímu zástupci: P edžalobní výzva na úhradu do
30.08.2012. V p ípad neuhrazení p edána plná moc SNH právnímu zástupci – vymáhání
pohledávky soudní cestou. Žaloba podána na mostecký soud – další vývoj sledován. Do sledování
zahrnout též nespln ní podmínek daných smlouvou o zajišt ní v cných cen pro Nejlepší házenká e
2011 z 31.03.2012. Žádost o odpušt ní soudních poplatk – zatím nebylo od soudu obdrženo
vyjád ení – plné objasn ní postupu bylo podáno panem advokátem Mgr. Zde kem Krmáškem.
V sou asné dob se eká na vyjád ení soudu, p edseda STK – dotaz na datum odsouhlasení a
uvedení v zápisu VV o vyplacení zálohové ástky firm MIVA
- aktuální stav – okr. soud v Most rozhodl o prominutí 50% soudního poplatku, zbývající
ást poplatku (5.000,- K ) byla uhrazena a nyní se eká na vydání elektronického platebního
rozkazu
USNESENÍ 30/2013 - VV bere zprávu na v domí a
a) ukládá p edsedovi KM zapracovat do Propozic P R mládeže ud lování medailí od ro níku
2013-14
- úkol trvá
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USNESENÍ 42/2013 – VV SNH bere zprávu na v domí a:
g) ukládá p . OK p ipravit návrh pravidel pro ud lování estných uznání p i p íležitosti významných
výro í jednotlivých lenských oddíl SNH
- úkol trvá (p ipravit do únorového zasedání VV – p . OK omluven)
USNESENÍ 48/2013 – VV SNH bere zprávu na v domí a:
d) ukládá p . OK p ipravit pravidla pro vydávání dokument SNH v etn revize archiva ního a
skarta ního ádu
- úkol trvá (p ipravit do p íštího zasedání VV)
USNESENÍ 62/2013 – VV SNH bere zprávu na v domí a:
a) ukládá p . MaK oslovit potencionální partnery SNH a zahájit p ípadn jednání s t mito partnery
- pr
žný úkol trvá
USNESENÍ 65/2013 – VV SNH bere zprávu na v domí a:
a) ukládá p . OK na p íštím jednání VV SNH p edložit výstupy práce pravidlové komise (návrhy
jednotlivých ád a pravidel NH), p ípadn informaci o stavu p íprav t chto zm n
- návrhy zatím nebyly definitivn odsouhlaseny pravidlovou komisí
USNESENÍ 88/2013 - VV SNH bere zprávu na v domí a:
c) ukládá p . TR po ustanovení a schválení jednotlivých reprezenta ních dvojic projednat možnosti
epravy do sb rných míst s maximálním využitím prost edk hromadné dopravy
- úkol trvá
USNESENÍ 91/2013 - VV SNH bere zprávu na v domí a:
a) ukládá p . OK p edložit na p íštím zasedání rámcový program jednání VV pro rok 2014
- úkol trvá
USNESENÍ 1/2014 – schváleno elektronickým hlasování dne 16.1.2014
b) ukládá SM OSK zajistit a uhradit:
1. náklady na pronájem haly v etn p íslušenství
2. poháry a upomínkové p edm ty pro zú astn ná družstva a nejlepší hrá e a hrá ky v
jednotlivých kategoriích
3. zdravotní a po adatelskou službu v etn stravování a p íp. ubytování
4. náklady spojené s propagací v tisku, p íp. rozhlase a televizi a plakátováním
c) ukládá SM OSK zajistit ubytování a stravování všem zú astn ným družstv m v etn odeslání
nabídky s dostate ným p edstihem – náklady hradí ú astník p ímo po adateli
USNESENÍ 11/2014 – VV SNH bere zprávu na v domí a:
e) ukládá p . OK ve spolupráci s p . VV a SE p ipravit vydání všech pot ebných materiál pro konání
17. VH SNH
USNESENÍ 12/2014 – VV SNH bere zprávu na v domí a:
c) ukládá p . TR p edložit na b eznovém zasedání VV desítku nejlepších házenká ek a házenká
rok 2013 v abecedním po adí

za

USNESENÍ 13/2014 – VV SNH bere zprávu na v domí a:
a) ukládá p . KM doplnit mládežnické akce v jednotlivých oblastech do spole ného kalendá e
b) ukládá p . OK ve spolupráci se SE zve ejnit kompletní kalendá akcí nejpozd ji do konce února
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USNESENÍ 15/2014 – VV SNH bere zprávu na v domí a:
d) ukládá p . KM zapracovat schválené po adatele do propozic MaP R 2014 a tyto propozice
edložit ke schválení nejpozd ji na b eznovém zasedání VV
e) ukládá p . HK p edložit ke schválení nejpozd ji na b eznovém zasedání VV hospodá skou
sm rnici pro MaP R
USNESENÍ 16/2014 – VV SNH bere zprávu na v domí a:
b) ukládá p . MaK ve spolupráci se SE zajistit objednávku a dodávku medailí a pohár
USNESENÍ 18/2014 – VV SNH schvaluje zápis z minulé sch ze a:
a) ukládá p . VV a p . STK kontaktovat právního zástupce SNH se žádostí o ov ení aktuálního stavu
kauzy MIVA (viz usnesení VV . 30/2012) u okresního soudu v Most

2. Zpráva p edsedy VV SNH
- p . VV informoval o aktuálním vývoji ohledn stávajících www stránek SNH – poda ilo se
realizovat n které zm ny v administraci, je možné vkládat aktuality, soubory ke stažení, fotografie,
videa, je možné vytvá et nové složky a stránky, vkládat ankety. Stále ovšem není funk ní modul
sout že, kalendá a adresá e (tyto zatím byly zve ejn ny na stránkách jako náhledy textových
soubor bez p ímé vazby na modul adresá e). Rovn ž administrace stránek je uživatelsky velmi
složitá a nekomfortní.
- p . VV informoval o další komunikaci s vydavatelstvím iSport, v pr
hu m síce b ezna bude
spušt n internetový rozcestník eského sportu, na kterém bude umíst n i odkaz na stránky SNH,
rovn ž je možné prost ednictvím tohoto rozcestníku zve ej ovat zajímavé lánky z NH. Možnost
realizace nových stránek ze strany vydavatelství iSport op tovn potvrzena, nicmén
pravd podobn až v pozd jším termínu, než se p vodn p edpokládalo.
- p . VV rovn ž p edstavil vizi komplexního ešení informa ního systému SNH, který by pokrýval jak
registra ní program v etn modulu pro zm ny hrá ské p íslušnosti, tak na to navazující program
sout ží v etn podprogramu pro disciplinární tresty, nasazování rozhod ích atd. Tento informa ní
systém by m l být p ístupný p es internetové rozhraní a výstupy z n j by bylo možné online
zve ej ovat na www stránkách (adresá e, výsledky sout ží, tabulky, statistiky atd.) – p edb žná
orienta ní cena kompletního systému se pohybuje okolo 130 tis. K
- p . VV informoval o jednání s vedoucím Iniciativy Sport 2012 panem Hobzou, který potvrdil, že
pro letošní rok je možné po ítat minimáln s objemem finan ních prost edk na úrovni roku 2013
- p . VV informoval o výši reklamního pln ní ze strany firmy HZH Sport za rok 2013, kdy objem
odebraného zboží nedosáhl smluvní úrovn pro p iznání bonusu. P esto se firma HZH Sport
rozhodla reklamní pln ní v pom rné výši ve prosp ch SNH poskytnout, konkrétn se jedná o
ástku 17.636,- K
- p . VV p edložil za nep ítomného p edsedu OK návrh na termínovou listinu sch zí VV v roce 2014
USNESENÍ 19/2014 – VV SNH bere zprávu na v domí a:
a) pov uje p . VV dalším jednáním ve v ci komplexního informa ního systému SNH
b) ukládá p . SNH projednat se zástupcem firmy HZH Sport možnosti využití ástky reklamního
pln ní, v ideálním p ípad formou poukaz pro ocen ní národní házenká e
c) schvaluje termínovou listinu sch zí VV
28. 3. 2014 Pust jov
15. 5. 2014 Pardubice
19. 7. 2014 místo bude up esn no
22. 8. 2014 Nymburk
23. 10. 2014 místo bude up esn no
4. 12. 2014 místo bude up esn no
Svaz národní házené
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3. Informace p edsedy DR SNH
- p . DR p edložil zápis z jednání DR, které se konalo 15. 2. a prezentoval doporu ení DR pro VV:
- zajistit plnou funk nost webových stránek
- vydat kalendá akcí na rok 2014
- vydat adresá funkcioná a len odborných komisí
- požádat právního zástupce SNH o zjišt ní aktuálního stavu v kauze V.Ko ího
- p . DR informoval o projednání návrhu úpravy organiza ního ádu SNH v dozor í rad . DR
doporu uje VV, aby byl tento materiál v tomto zn ní p edložen k projednání a schválení na valné
hromad SNH konané dne 5. 4. 2014
- p . DR informoval a výsledcích inventury na sekretariátu SNH a p edložil písemnou zprávu, ze
které vyplynuly n které doporu ení. P i inventu e nebyly zjišt ny závažné nedostatky a pochybení.
USNESENÍ 20/2014 – VV SNH bere zprávu na v domí a:
a) ukládá SE provést d kladný úklid a vyklizení nepot ebného vybavení a dalších v cí v kancelá i
SNH s termínem do 31. 3. 2014
b) ukládá SE provést úklid a vyklizení nepot ebného vybavení a dalších v cí ve skladu SNH a dále
provést soupis všech archivních materiál a dalších v cí ve skladu SNH v etn návrhu na jejich
skartaci dle platného archiva ního a skarta ního ádu SNH s termínem do 30. 6. 2014
c) pov uje p. Karla Klase dohledem a supervizí nad pln ním usnesení . 20/2014, bod a),b)
d) ukládá p . VV a p . STK zajistit p evedení maximálního množství zápis o utkání archivovaných
na sekretariátu SNH do elektronické podoby (z d vodu pot ebné evidence pro ud lování estných
titul SNH) tak, aby bylo možné provést jejich skartaci
e) ukládá SE provést kompletní soupis všech dres , které jsou k dispozici ve skladu v etn návrhu
na využití již nepoužívaných sad (nap . pro pot eby VTJ, VTM apod.) s termínem do 15. 5. 2014

4. Zpráva sekretá e, p ehled došlé pošty
- návrh na ud lení estného titulu Mistr národní házené pro p. Marka Vurma – TR po prostudování
žádosti a ov ení dosažení pot ebné bodové hranice ud lení titulu doporu ila
- návrh na podání návrhu na ud lení estného uznání US pro p. Jaroslava Hrubého
- p edvolání SSZ na kontrolu pln ní povinností sociálního zabezpe ení
- úpravy soupisek
USNESENÍ 21/2014 – VV SNH bere zprávu na v domí a:
a) schvaluje ud lení estného titulu Mistr národní házené pro pana Marka Vurma a pov uje mp .
VV p. Ivo Tomana p edáním tohoto ocen ní po dohod s mate ským oddílem
b) ukládá SE p ipravit p íslušný diplom MNH v etn tubusu a zajistit dopln ní pana Vurma do
evidence vyznamenaných osob
c) schvaluje podání návrhu na ud lení estného uznání US pro pana Jaroslava Hrubého
d) ukládá SE p ipravit pot ebné formulá e pro podání návrhu a následn je p edat na sekretariát
US
e) pov uje paní Hedu Velechovskou, pracovnici ekonomického odd lení US, zastupováním SNH
i kontrole na SSZ

5. Zpráva o pr

hu 40.r. P dosp lých, p íprava finále

- p . STK informoval o odehraných kolech a také o p íprav neodehraných kol, všechny kola
odehrána v plánovaných termínech
- vydán zpravodaj . 3, následující bude vydán bezprost edn po odehrání semifinálových kol
- p . VV informoval o p íprav finále P v Pust jov
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USNESENÍ 22/2014 – VV SNH bere zprávu na v domí a:
a) ukládá p . STK vydat další zpravodaj 40.r. P nejpozd ji do 20. 3 .2014
b) schvaluje do funkce editele finále 40.r. P dosp lých v Pust jov pana Mgr. Miroslava Šíra
c) ukládá p . KR provést nominaci rozhod ích na finálový turnaj nejpozd ji do 17. 3. 2014

6. Zajišt ní mládežnických akcí 2014 – ZHP, MaP R, VTJ, VTM
- p . VV informoval za nep ítomného p edsedu TR o p edpokládaném míst konání VTJ 2014,
soust ed ní by se m lo uskute nit v Chropyni
- VTM se uskute ní v Novém M st nad Metují – viz p edchozí zápis
- SE informoval o zajišt ní finálových turnaj ZHP, smlouvy rozeslány na po adatele, poháry a
diplomy p ipraveny k p edání po adatel m
USNESENÍ 23/2014 – VV SNH bere zprávu na v domí a:
a) ukládá p . TR ve spolupráci s hlavním vedoucím p ipravit a zve ejnit pozvánku na VTJ 2014

7. Zpráva o erpání rozpo tu 2013, rozpo et 2014
- p . HK informoval o aktuálním stavu pen žních prost edk k 31. 1. 2014 a dále p edložil pracovní
verzi kone ného vyú tování roku 2013, ješt chybí doú tovat drobné položky, které již ale byly
edány na ekonomické odd lení US ke zpracování
- na základ kone ného vyú tování roku 2013 bude p ipravena kone ná verze rozpo tu pro rok
2014, která bude p edložena na jednání VH SNH
USNESENÍ 24/2014 – VV SNH bere zprávu na v domí a:
a) ukládá p . HK ve spolupráci s p . VV p edložit kone né vyú tování roku 2013 a návrh rozpo tu
pro rok 2014 do 17. 3. 2014 a následn jej doplnit do podkladových materiál 17.VH SNH

8. Ligové sout že – jaro 2014, hrací systém 2014/15
- p . STK informoval o vydání ligového zpravodaje . 4, jehož sou ástí bylo mj. i vyú tování náklad
za rozhod í za sout žní ro ník 2012/13
- p . HK spolu se SE podali informaci o aktuálním stavu úhrad poplatk ligových oddíl za rozhod í
- p . STK informoval o p íprav pracovního materiálu rozpisu jarní ásti ligových sout ží
- nep ítomný p . TR zaslal na všechny leny VV p ed jednáním záv ry pracovních skupin, které se
zabývaly herním systémem ligových sout ží od ro níku 2014/15:
- v kategorii muž bylo pracovní skupinou ú astník m p edloženo celkem 5 variant herního
systému, p emž dv varianty zahrnovaly pouze dlouhodobou sout ž a t i varianty
obsahovaly také n jakou formu nástavby (play-off), žádná z t chto variant nezískala
esv ivou v tšinu a proto bylo rozhodnuto p edložit dv vybrané varianty ke
kone nému hlasování
- v kategorii žen zpracovala pracovní skupina nejprve p t možných variant sout ží, z nichž
všechny obsahovaly n jakou formu nástavbové sout že (play-off). Žádná z variant op t
nezískala p esv ivou v tšinu, a proto pracovní skupina skloubila n které varianty a
vypracovala variantu novou, na které se všichni lenové pracovní skupiny shodli a
edkládají ji jako kone ný výstup v etn návrhu zn ní propozic. Vzhledem k tomu, že tato
herní varianta výrazn zasahuje a m ní i nižší sout že (po ítá se zavedením 2.ligy žen a
tudíž nár stem po tu družstev v sout ži o 10), ne eší variantu, že se do takto postavených
sout ží nep ihlásí dostate ný po et družstev a p itom ani nebyla diskutována s družstvy žen
v oblastních p eborech ani jednotlivými OSK, rozhodl VV požádat o vyjád ení a stanovisko
k této variant také družstva žen z oblastních p ebor
Svaz národní házené
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- p edložená herní varianta sout ží žen:

USNESENÍ 25/2014 – VV SNH bere zprávu na v domí a:
a) ukládá p . STK p edložit oddíl m pracovní materiál rozpisu jarní ásti sout ží k p ipomínkování
b) ukládá p . VV ve spolupráci s p . TR p edložit všem prvoligovým družstv m muž a prvním t em
družstv m v kone né tabulce podzimní ásti obou skupin druhých lig muž k hlasování dv
vybrané varianty hracího systému prvoligových sout ží od ro níku 2014/15
c) ukládá p . VV ve spolupráci se zástupcem pracovní skupiny pro první ligu žen p. Zadražilem
oslovit všechny družstva žen v oblastních sout žích se žádostí o vyjád ení k navrhované variant
sout ží žen v etn dotazu na jejich p ípadný zájem o tuto sout ž

9. P íprava 17. Valné hromady SNH
- p . VV za nep ítomného p . OK informoval o stavu p íprav podkladových materiálu pro jednání
valné hromady, tyto jsou p ipraveny ke zve ejn ní a rozeslání do hnutí a zárove navrhl zp sob
distribuce
- SE informoval o stavu zajišt ní jednací místnosti, ob erstvení, organiza ního zajišt ní
- p edloženy návrhy na p edsedy jednotlivých komisí VH
USNESENÍ 26/2014 – VV SNH bere zprávu na v domí a:
a) schvaluje zp sob distribuce podkladových materiál pro jednání VH – pozvánka + organiza ní
pokyny písemnou poštou, ostatní materiály budou distribuovány v elektronické podob a také
umíst ny na internetových stránkách SNH
b) schválil zaslání pozvánek estným host m – JUDr. Miroslavu Janstovi (p . US), Han Mou kové
(starostka OS), Filipu Hobzovi (p . AAF, vedoucí Iniciativy Sport 2012)
c) ukládá SE zajistit distribuci všech pozvánek a podkladových materiál
d) vyzývá všechny sdružené subjekty, aby podávaly návrhy kandidát do dozor í rady SNH na
volební období 2014-2018
e) p edkládá návrh p edsed komisí 17.VH SNH
- návrhová komise – Ing. Miroslav Jelen
- volební komise – Mgr. Miroslav Šír
- mandátová komise – Ing. Pavel Stiller

10. P íprava echy-Morava 2014
- p . VV informoval o pr
žném pln ní úkol
- nep ítomný p . TR zaslal p ed jednáním zn ní smlouvy s reprezenta ními trenéry na rok 2014
- nep ítomný p . MK zaslal p ed jednáním grafický návrh plakety pro nejlepší házenká e roku 2013
USNESENÍ 27/2014 – VV SNH bere zprávu na v domí a:
a) schvaluje p edložený návrh plakety pro nejlepší házenká e roku 2013
b) ukládá p . MK zajistit výrobu plaket
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11. Zprávy p edsed odborných komisí
- nevyužito

12. R zné
- nevyužito

Zapsal: Karel Schwarzer

Pozvánka na zasedání VV SNH
Termín sch ze: Pátek 28.03.2014 od 10,00 hod.
Místo konání: Pust jov, Bistro Pisch (vedle sportovní haly)
BOD
NÁPL BODU
1
Kontrola zápisu z minulého jednání VV SNH
2
Zpráva p edsedy VV SNH
3
Informace p edsedy DR SNH
4
Zpráva sekretá e, p ehled došlé pošty
5
Zpráva o pr
hu 40.r. P dosp lých, p íprava finále
6
Informace o akcích mládeže 2014 – ZHP, MaP R, VTJ, VTM
7
Zpráva o kone ném erpání rozpo tu 2013, rozpo et 2014
8
Ligové sout že – jaro 2014, hrací systém 2014/15
9
P íprava 17. Valné hromady SNH
10
P íprava echy-Morava 2014
11
Pravidla a ády 2014
12
Zprávy p edsed odborných komisí
13
R zné

ZODPOVÍDÁ
edseda VV
edseda VV
edseda DR
Sekretá
STK
KM, TR, KR
HK
OK, KR, TR
OK
TR, OK
ítomní
edseda komise
ítomní

ROZD LOVNÍK :
Zápis a pozvánka: VV SNH, p . DR SNH, SE SNH, Mgr. M. Šír
Zápis bez pozvánky: p edsedové OSK, lenové DR SNH, sdružené oddíly
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