Svaz národní házené
Z Á P I S č. 7/2014
ze zasedání Výkonného výboru SNH, které se konalo 22. srpna 2014 v Nymburku
Přítomni: J.Cedidlo, I.Toman, J.Holý, A.Liška, M.Leugner, Ing.M.Jelen, K.Schwarzer, K.Klas (DR SNH),
Mgr. M. Šír (čestný člen VV), P. Holý (SE SNH)
Hosté: - - Omluveni: Ing. P. Stiller, Bc. P. Jurtíková

1. Kontrola zápisu z minulé schůze
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 18.06.2011 s nejpozdějším termínem splatnosti do 30.04.2012 v plné výši. Vzhledem
k nezaplacení dané částky bude řešeno dle dosud uzavřených dohod mezi oběma subjekty –
s termínem plnění 16.07.2012 – Předáno právnímu zástupci: Předžalobní výzva na úhradu do
30.08.2012. V případě neuhrazení předána plná moc SNH 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 31.03.2012. Žádost o odpuštění soudních poplatků – zatím nebylo od soudu obdrženo
vyjádření – plné objasnění postupu bylo podáno panem advokátem Mgr. Zdeňkem Krmáškem.
V současné době se čeká na vyjádření soudu, předseda STK – dotaz na datum odsouhlasení a
uvedení v zápisu VV o vyplacení zálohové částky firmě MIVA
- aktuální stav – dne 7. 8. 2014 byl elektronický platební rozkaz zrušen, protože se
okresnímu soudu v Mostě nepodařilo jej doručit žalovanému do vlastních rukou, po nabytí právní
moci usnesení o zrušení elektronického platebního rozkazu bude nařízeno jednání
USNESENÍ 48/2014 – VV SNH bere informace na vědomí a po projednání:
b) ukládá př. KM vydat v nejbližším možném termínu závěrečný zpravodaj ZHP 2014
c) ukládá př. HK po předání podkladových materiálů ze strany KM a obdržení vyúčtování ze strany
pořadatelů a účastníků jednotlivých akcí připravit proplacení příslušných nákladů dle hospodářské
směrnice akce
USNESENÍ 58/2014 – VV SNH bere informace na vědomí a po projednání:
a) ukládá SE naskenovat a převést do formátu PDF všechny podepsané platné smlouvy mezi SNH a
třetími subjekty (dohody o pořádání vrcholných akcí atd.) a následně zaslat takto zpracované
smlouvy na předsedu VV
USNESENÍ 60/2014 – VV SNH bere informace na vědomí a po projednání:
b) ukládá př. KM zpracovat v nejbližším možném termínu závěrečný zpravodaj MaP ČR
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USNESENÍ 61/2014 – VV SNH bere informace na vědomí a po projednání:
d) ukládá SE a př. KR prověřit oddílovou příslušnost a kvalifikační předpoklady všech rozhodčích
nahlášených oddíly na přihláškách do soutěží
e) ukládá SE a př. HK prověřit uhrazení poplatků za rozhodčí ze strany oddílů
USNESENÍ 64/2014 – VV SNH schvaluje zápis z minulé schůze

2. Zpráva předsedy VV SNH
- př. VV se krátce zmínil o nepodložených informacích, které kolují v hnutí, že předchozí zasedání
VV nebylo usnášeníschopné, tato informace se nezakládá na pravdě, což je možné doložit
prezenční listinou z jednání, skutečnost, že zasedání proběhlo v pořádku, potvrdil i na zasedání
přítomný předseda Dozorčí rady SNH, otázkou zůstává, zda se jedná opět o úmyslně šířenou
dezinformaci nebo jen o nedorozumění
- př. VV informoval o osobní schůzce s př. STK, ze které vzešly některá opatření směřující ke
zlepšení práce STK, zejména vyšší zapojení p. Martina Gřese do činnosti STK, který po vzájemné
dohodě bude zpracovávat veškeré zpravodaje a písemné materiály komise, př. STK zároveň přislíbil
snahu o zlepšení a zefektivnění činnosti své komise
- z jednání s př. STK vzešly také požadavky na zlepšení práce SE, zejména při řádném a včasném
skenování došlých zápisů o utkání a jejich následné zasílání na STK a DÚ STK, v této souvislosti
rozhodl VV o zakoupení nového laserového multifunkčního zařízení (tiskárna, kopírka, skener)
s duplexním modulem, a to i s přihlédnutím k dosluhující inkoustové tiskárně na sekretariátu
- př. VV rovněž informoval o snaze osobně se setkat s př. KM, což se bohužel za poslední měsíc
nepodařilo, nicméně po telefonické a emailové komunikaci p. Pavla Jurtíková oznámila, že již nemá
zájem pracovat v KM SNH a na předsednictví této komise i členství ve Výkonném výboru SNH
rezignovala, další postup viz bod různé
- př. VV informoval o skutečnosti, že národní házená zatím nebyla uznána Českým olympijským
výborem za řádný sport, což má za následek vyřazení SNH z rozdělování finančních prostředků
získaných ČOV od loterijních společností
- př. VV přednesl žádost p. A. Panenky zprostředkovanou p. Filipem Hobzou o podporu jeho
kandidatury v doplňkových volbách do senátu v Praze 10
- př. VV přednesl opakovanou žádost p. Skalníka, hospodáře JM OSK, na doplacení nákladů na
přepravu družstev JM oblasti na superpohár mládeže v roce 2010
- vzhledem k blížícímu se odchodu SE SNH do důchodu navrhl př. VV zahájit přípravu výběrového
řízení na nového sekretáře a harmonogramu předání funkce
USNESENÍ 65/2014 – VV SNH bere informace na vědomí a po projednání:
a) ukládá SE dohodnout s př. STK přesný postup a termíny skenování a zasílání zápisů o utkání tak,
aby jak STK, tak její DÚ měly včas podklady pro svou činnost
b) ukládá př. VV zajistit nabídku a zakoupení laserového multifunkčního zařízení s duplexním
modulem pro potřeby sekretariátu
c) děkuje p. Pavle Jurtíkové za odvedenou práci v KM i VV SNH v uplynulém období a zároveň žádá
o předání všech materiálů komise na SE SNH v nejbližším možném termínu
d) ukládá př. MaK ve spolupráci s př. VV zpracovat žádost dle směrnic ČOV o uznání národní
házené, případně iniciovat jednání přímo s představiteli ČOV a ČUS
e) souhlasí s vyjádřením podpory kandidatuře pana Antonína Panenky v doplňkových volbách do
Senátu Parlamentu ČR v Praze 10
f) rozhodl vyhovět žádosti p. Skalníka a ukládá př. HK započítat nárokované náklady na dopravu
družstev JM oblasti s náklady za medaile pro tuto oblast
g) ukládá př. HK zajistit přefakturaci nákladů za medaile na jednotlivé OSK
h) ukládá př. MaK do konce roku 2014 připravit plán výběrového řízení na nového SE
Svaz národní házené
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3. Informace předsedy DR SNH
- od posledního jednání VV žádná schůze DR neproběhla a DR rovněž neobdržela žádný podnět
k jednání
- př. DR informoval o průběhu dokončené inventury majetku, materiálu a písemností na
sekretariátu SNH, písemná zpráva včetně návrhu dalších opatření a návrhů na vyřazení
nepotřebných věcí bude předán SE SNH, jedná se např. o nepotřebný a značně zdevastovaný
nábytek, který zbytečně zabírá místo na sekretariátu
- př. DR upozornil na velké množství neplatných registračních kartiček, které jsou na SE skladovány
a je nutné zajistit jejich řádnou skartaci (obsahují citlivé údaje)
USNESENÍ 66/2014 – VV SNH bere informace na vědomí
a) ukládá SE ve spolupráci s p. Klasem do konce října 2014 zajistit řádnou skartaci starých
neplatných registračních kartiček
b) ukládá SE do konce října 2014 zajistit likvidaci nepotřebného nábytku

4. Zpráva sekretáře, přehled došlé pošty
- SE informoval, že doobjednané medaile byly dodány a postupně jsou distribuovány do hnutí
- SE předal několik podnětů z oblastí (SČ OSK, JM OSK) požadujících změnu v termínové listině
MaPČR mládeže, kdy existuje obava z konfliktu termínu akcí mladšího žactva a dorostu
s případným dřívějším ukončením školního roku, vzhledem k rezignaci př. KM bylo toto téma
odloženo na příští jednání VV tak, aby jej mohl projednat nový předseda KM
- SE předal dopis SK Chomutov NH ve věci omluvy neúčasti rozhodčích tohoto oddílu na semináři
ligových rozhodčích
- mpř. VV a SE informovali o doručení vytištěných setů nových pravidel a řádů SNH, které jsou
průběžně distribuovány do hnutí dle schváleného rozdělovníku
USNESENÍ 67/2014 – VV SNH bere informace na vědomí a po projednání:
a) ukládá SE dokončit distribuci setů pravidel a řádů SNH dle plánu

5. Hodnocení akcí mládeže – MaP ČR, VTM, VTJ+J 2014
- př. VV předal písemné hodnocení vedoucích akcí VTM a VTJ+J
- součástí zprávy vedoucího VTM p. Štěpánka byla v souladu s uzavřenou smlouvou o pořádání i
ekonomická zpráva
- př. HK informoval, že bylo předáno rovněž kompletní vyúčtování VTJ, které skončilo v letošním
roce přebytkem a proto doporučil vyhovět žádosti p. Pische na uvolnění finančních prostředků na
obnovu materiálového vybavení, zejména míčů, ve výši 15.000,- Kč
- vydání závěrečných zpravodajů MaP ČR a ZHP se značně zkomplikovalo rezignací př. KM, nicméně
bude snaha tyto materiály dokončit v nejbližším možném termínu
USNESENÍ 68/2014 – VV SNH bere informace na vědomí a po projednání:
a) schvaluje nákup materiálového vybavení pro potřeby VTJ+J v maximální výši 15.000,- Kč
b) děkuje všem organizátorům VTM a VTJ+J za odvedenou práci
c) ukládá př. VV ve spolupráci se SE zaslat na jednotlivé organizátory dopis s poděkováním
d) ukládá SE a př. VV zveřejnit informace, případně fotografie, z VTM a VTJ+J v materiálech svazu a
na webových stránkách
e) ukládá SE zaslat na všechny účastníky MaP ČR mládeže výzvu k doložení vyúčtování těchto akcí
v souladu s propozicemi soutěží a hospodářskými směrnicemi, termín pro dodání vyúčtování ze
strany účastníků je stanoven na 30. 9. 2014
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6. Ligové soutěže – jaro 2014, příprava ročníku 2014/15
- př. STK informoval o vydání závěrečného zpravodaje ligového ročníku 2013/14
- př. STK informoval o přípravách nového ročníku ligových soutěží – vydán byl první ligový
zpravodaj včetně aktualizovaného adresáře ligových oddílů a schváleného rozpisu soutěží po
úpravách ze strany oddílů
- mpř. VV předložil návrh dodatku propozic ligových soutěží, ve kterém by bylo povoleno používání
prostředků na mazání prstů
- př. DÚ informoval přítomné o dopadech některý změn řádů zejména na disciplinární proces
v SNH, dále informoval o trestech, které ještě budou dobíhat z předešlého soutěžního ročníku
USNESENÍ 69/2014 – VV SNH bere informace na vědomí a po projednání:
a) ukládá SE aktualizovat distribuční seznam v poštovním klientovi dle kontaktních údajů
uvedených v ligovém zpravodaji, tak aby korespondence byla zasílána na správné osoby
b) schvaluje doplněk propozic vrcholných soutěží dospělých, na základě kterého je povoleno
používání prostředků na mazání prstů v ligových soutěžích (text doplňku je přílohou zápisu)
c) ukládá SE a př. VV zajistit rozeslání doplňku propozic vrcholných soutěží dospělých do hnutí a
zveřejnění na webových stránkách SNH

7. Český pohár dospělých – příprava 41. ročníku
- př. STK informoval o vydání závěrečného zpravodaje 40. ročníku Českého poháru dospělých
- př. STK předložil návrh nasazení 41. r. ČP dospělých, kdy se vzhledem k počtu přihlášených
družstev nebude hrát předkolo ani základní kolo, soutěž bude odehrána kompletně v halách a
začne v lednu 2015, po upřesnění pořadatelů a termínů jednotlivých turnajů bude vydán zpravodaj
USNESENÍ 70/2014 – VV SNH bere informace na vědomí a po projednání:
a) ukládá př. STK vydat úvodní zpravodaj 41. r. Českého poháru dospělých v nejbližším možném
termínu

8. Seminář ligových rozhodčích – příprava
- př. KR informoval o přípravě semináře ligových rozhodčích – vše nachystáno, zároveň předložil
detailní program semináře
- př. KR předložil ke schválení aktualizovanou verzi smlouvy o spolupráci mezi SNH a ligovými
rozhodčími včetně individuelního dodatku
- př. KR a př. VV přednesli některé body z pravidel, které nejsou zcela jasně formulované a navrhli
vydání výkladu k těmto bodům
USNESENÍ 71/2014 – VV SNH bere informace na vědomí a po projednání:
a) schvaluje aktualizovanou verzi smlouvy o spolupráci mezi SNH a ligovými rozhodčími včetně
individuelního dodatku
b) ukládá př. KR předložit na příštím zasedání VV zhodnocení semináře
c) ukládá př. KR a SE na základě výsledků semináře, případně náhradního semináře ligových
rozhodčích vyhodnotit splnění kvalifikačních předpokladů rozhodčích uvedených na přihláškách
ligových oddílů, případně ve spolupráci s př. HK vyzvat oddíly k nahlášení jiných rozhodčích či
úhradě příslušných poplatků dle propozic
d) schvaluje výklad ke sporným bodům pravidel (text výkladu je přílohou tohoto zápisu)
e) ukládá SE a př. VV zajistit rozeslání výkladu pravidel do hnutí a zveřejnění na webových
stránkách SNH
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9. Školení trenérů 3. třídy – příprava
- př. TR informoval o připravovaném školení trenérů 3. třídy, které je plánováno na listopad t.r. a
měly by proběhnout na dvou místech současně – v Pustějově pro zájemce z Moravy a východních
Čech a v Přešticích pro zájemce z ostatních oblastí
- začátkem září bude zveřejněna výzva pro oddíly, aby hlásili zájemce o toto školení, v případě
nízkého zájmu bude školení sloučena na jedno místo
- v souvislosti se školení požádal př. TR o poskytnutí metodických materiálů, které jsou v tuto chvíli
k dispozici na sekretariátu
USNESENÍ 72/2014 – VV SNH bere informace na vědomí a po projednání:
a) schvaluje konání školení trenérů 3. třídy dle plánu TR SNH a platné směrnice pro školení
b) ukládá SE připravit a dodat př. TR veškeré metodické materiály, které jsou k dispozici na
sekretariátu SNH
c) ukládá SE a př. VV zajistit rozeslání pozvánky na školení trenérů 3. třídy do hnutí a zveřejnění na
webových stránkách SNH

10. Informace k financím SNH, plnění rozpočtu 2014
- př. HK a př. VV informovali o aktuálním stavu financování SNH, kdy jsme zatím obdrželi pouze
část schválených finančních prostředků z MŠMT, ze strany ČUS jsme zatím neobdrželi žádné
prostředky slíbené na dorovnání dotací pro svazy mimo skupinu Top 80
- př. HK informoval, že je připraveno proplacení dotací pro jednotlivé OSK, bohužel HK zatím
neobdržela podklady od KM potřebné pro kontrolu a proplacení prostředků za ZHP – viz usnesení
VV SNH č. 48/2014
- př. HK informoval o zpracování žádostí o dotace z MŠMT pro rok 2015 – program III. a V.
USNESENÍ 73/2014 – VV SNH bere informace na vědomí a po projednání:
a) ukládá př. HK vyplatit do konce října dotace pro jednotlivé OSK dle jejich schválených požadavků

11. Zprávy předsedů odborných komisí
Trenérská rada
- př. TR informoval, že obdržel hodnocení uplynulého ročníku ligových soutěží od všech oddílů,
v současné době probíhá zpracování těchto hodnocení, zároveň byly TR doručeny hodnocení
mezizemských utkání Č-M od všech trenérských dvojic
- př. TR dále informoval, že soustředění reprezentačního družstva žen Moravy proběhne
v podzimním termínu, pravděpodobně ve sportovní hale v Pustějově
USNESENÍ 74/2014 – VV SNH bere informace na vědomí

12. Různé
- VV se zabýval situací vzniklou rezignací p. Pavly Jurtíkové na funkci předsedkyně komise mládeže i
na členství ve výkonném výboru SNH a rozhodl se tuto situaci ihned řešit, předseda VV přednesl
jmenovité návrhy na kooptaci nového člena VV, konkrétně p. V. Šmídlová, p. M. Smák, p. M.
Kratochvíl a J. Černý. Po následné diskusi schválil VV SNH kooptování p. Václavy Šmídlové za člena
Výkonného výboru SNH s platností od 23. 8. 2014 a zároveň jí pověřil řízením Komise mládeže
SNH. Předseda VV následně telefonicky informoval p. Šmídlovou o rozhodnutí VV a p. Šmídlová
funkci přijala.
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USNESENÍ 75/2014 – VV SNH bere informace na vědomí a po projednání:
a) schvaluje kooptování p. Václavy Šmídlové za člena Výkonného výboru SNH, a to s platností od
23. 8. 2014
b) pověřuje p. V. Šmídlovou funkcí předsedkyně komise mládeže SNH
c) ukládá p. V. Šmídlové oslovit všechny členy stávající KM s dotazem, zda mají zájem pokračovat
v práci komise
Zapsal: Ivo Toman, Jiří Cedidlo

Pozvánka na zasedání VV SNH
Termín schůze: Pátek 23. 10. 2014 od 9,30 hod.
Místo konání: Hotel Staré ćasy, Havlíčkova 1080, Pardubice
BOD
NÁPLŇ BODU
1
Kontrola zápisu z minulého jednání VV SNH
2
Zpráva předsedy VV SNH
3
Informace předsedy DR SNH
4
Zpráva sekretáře, přehled došlé pošty
5
Ligové soutěže – informace o průběhu ročníku 2014/15
6
Český pohár dospělých – příprava 41. ročníku
7
Seminář ligových rozhodčích – hodnocení
8
Školení trenérů 3. třídy
9
Informace k financím SNH a plnění rozpočtu 2014
10
Zprávy předsedů odborných komisí
11
Různé

ZODPOVÍDÁ
Předseda VV
Předseda VV
Předseda DR
Sekretář
STK
STK
KR
TR
HK
Předseda komise
Přítomní

ROZDĚLOVNÍK :
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Svaz národní házené
Oddíly NH
Rozhodčí NH
Komise SNH

V Nymburku 23. 8. 2014

Výklad některých ustanovení Pravidel národní házené
Vážení sportovní přátelé,
na základě změn v pravidlech národní házené Vám předkládáme výklad či upřesnění
následujících ustanovení:
Článek 6.1./c
… Branky mohou být pouze přenosné. V průběhu utkání musí být poloha branek zabezpečena
aretačními přípravky proti převrácení.
Výklad: Zabezpečení branek aretačními přípravky musí umožňovat pohyb branky po hracím
povrchu při případném nárazu hráče do konstrukce branky., tzn. zabezpečení nesmí být
provedeno pevným uchycením, např. přišroubováním branky k povrchu hřiště.
Zabezpečení lze provést např. řetízkem nebo lankem.
Článek 8.1./d
… Soupeř pokračuje ve hře volným hodem z místa, kde byl míč v držení v době přerušení hry.
Upřesnění:

V tomto článku je chybně uvedeno, že hra pokračuje volným hodem. V návaznosti
na článek 31.1./e/10 hra pokračuje trestným hodem.

Článek 19.1./b/2
… Trestný hod se provádí ze středu hřiště dle čl. 20 a rozhodčím označený bránící hráč, který se
provinil, musí zůstat v soupeřově obranné polovině do písknutí rozhodčího.
Výklad: V případě, že jsou v postavení mimo hru současně záložník i obránce, případně všichni
bránící hráči, hra pokračuje trestným hodem ze středu hřiště a na soupeřově obranné
polovině musí do písknutí rozhodčího VŽDY zůstat obránce, nikoliv záložník.
Článek 23.1./b
Vyrazí-li brankář po střelbě míč v brankovišti za vlastní branku, následuje hod od branky.
Výklad: Toto ustanovení platí i v případě, že se míč po střelbě odrazí od tyče či břevna branky
do brankářova těla a následně míč směřuje za brankovou čáru mimo branku.
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Článek 32.1./c
Brankář smí zaujmout základní postavení maximálně ve vzdálenosti 4 m od vrcholu brankoviště
až do okamžiku provedení hodu.
Výklad: Při provádění hodů musí brankář vždy dodržet ustanovení pravidel článek 20.1./f
(dodržení minimálně čtyřmetrové vzdálenosti), tzn. nesmí překročit pomocnou čáru
v brankovišti (viz pravidla čl. 6.1./a)
Příloha k zápisu o utkání
Výklad: 1. Tato příloha je součástí zápisu o utkání, tzn. v případě potřeby ji musí mít k dispozici
pořadatel daného utkání.
2. V případě, že se družstvo dostaví k utkání bez registračních průkazů, vyplní vedoucí
tohoto družstva v zápise o utkání do příslušné kolonky pro číslo registračního průkazů
datum narození startujícího hráče. Do přílohy zápisu se jmenný seznam hráčů
duplicitně nevypisuje.
Tento výklad vstupuje v platnost okamžikem zveřejnění.

Jiří Cedidlo v.r.
předseda SNH

Svaz národní házené

Ivo Toman v.r.
místopředseda SNH

Aleš Liška v.r.
předseda KR SNH
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Doplněk Propozic vrcholných soutěží 2014/15
Propozice vrcholných soutěží se splatností od 23. 8. 2014 upravují následovně:

Oddíl C. Různé
Původní text:
10. Výklad
a) těchto propozic je plně v kompetenci VV SNH

Nový text:
10. Přípravky na mazání prstů
a) v utkáních hraných dle těchto propozic je povoleno používání přípravků na mazání prstů
b) příslušná ustanovení pravidel NH (čl. I./3.1./g, čl. III./10.1./b/6, čl. III./11/f) nebudou v těchto
soutěžích uplatňována
11. Výklad
a) těchto propozic je plně v kompetenci VV SNH

Tento dodatek byl schválen VV SNH dne 22. 8. 2014.

Jiří Cedidlo v.r.
předseda SNH

Karel Schwarzer v.r.
předseda STK SNH

Petr Holý v.r.
sekretář SNH
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