Svaz národní házené
Z Á P I S č. 9/2014
ze zasedání Výkonného výboru SNH, které se konalo 29. listopadu 2014 v Praze
Přítomni: J.Cedidlo, J.Holý, Ing.M.Jelen, K.Schwarzer, V. Šmídlová, K.Klas (DR SNH), Mgr. M. Šír
(čestný člen VV), P. Holý (SE SNH)
Hosté: Mgr. L.Janková (StČ OSK), S.Vošický (JM OSK), V.Kobera (SČ OSK), C.Štěpánek (VČ OSK),
O.Schmidt (SM OSK), Ing. V.Čihař
Omluveni: Ing. P. Stiller, A. Liška, I. Toman, M.Leugner

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 27. 10. 2014 proběhlo jednání před okresním soudem v Mostě, který
vynesl rozsudek ve prospěch SNH, v plném rozsahu uznal nároky SNH a nařídil žalovanému
uhradit dlužnou částku včetně příslušenství a nákladů řízení, rozsudek zatím nenabyl právní moci
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 60/2014 – VV SNH bere informace na vědomí a po projednání:
b) ukládá př. KM zpracovat v nejbližším možném termínu závěrečný zpravodaj MaP ČR 2014
USNESENÍ 65/2014 – VV SNH bere informace na vědomí a po projednání:
b) ukládá př. VV zajistit nabídku a zakoupení laserového multifunkčního zařízení s duplexním
modulem pro potřeby sekretariátu
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
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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
USNESENÍ 82/2014 – VV SNH bere informace na vědomí a po projednání:
a) ukládá SE SNH vyzvat oddíl TJ Příchovice k neprodlené úhradě částky 10.000,- Kč dle Propozic
vrcholných soutěží čl. B/3/b
b) ukládá SE SNH vyzvat rozhodčí, kteří dosud neuhradili účastnický poplatek, aby tak neprodleně
učinili, a zároveň ukládá SE SNH informovat příslušné oddíly, které mají dané rozhodčí uvedeny na
svých přihláškách, že v případě neuhrazení účastnického poplatku bude rozhodčí vyřazen z listiny
rozhodčích a nebude oddílů uznán pro splnění podmínek propozic vrcholných soutěží
USNESENÍ 89/2014 – VV SNH schvaluje zápis z minulé schůze

2. Oslavy 110 let NH – Superpohár mládeže, Č-M 2015
- po dohodě př. VV s p. Čihařem, který zastupoval na jednání pořadatele připravovaných oslav 110
let NH, byl bod programu týkající se tohoto tématu předřazen na úvod jednání
- p. Čihař jasně deklaroval zájem o uspořádání akce a garantoval její přípravu
- p. Čihař dále informoval o aktuálním stavu příprav a rozsahu akcí, které jsou plánovány:
1. superpohár staršího žactva a dorostu
2. galavečer národní házené s vyhlašováním nejlepších národních házenkářů za rok 2014
3. turnaj starých gard mužů i žen
4. mezizemská utkání Čechy – Morava v kategoriích juniorek a juniorů, žen a mužů
- superpohár mládeže:
- starší žactvo úterý 5.5. – středa 6.6.2015, dorost čtvrtek 7.5. – pátek 8.5.2015
- místa konání – starší žačky Chomutov, starší žáci Žatec, dorostenky Litvínov, dorostenci
Most
- ubytování ve školách, případně tělocvičnách na vlastních karimatkách a ve vlastních
spacácích, cena za ubytování jako u MaP ČR mládeže, tzn. v rozsahu 40 – 60 Kč osobu/noc,
náklady za ubytování výběrů hradí jednotlivé OSK
- stravování v cenových relacích snídaně 35,- Kč, oběd 85,- Kč, večeře 80,- Kč, balíček na
cestu 30,- Kč hradí jednotlivé OSK
- výše uvedené ceny jsou zatím předběžné, potvrzeny budou po uzavření smlouvy
s pořadatelem
- cestovné oblastních výběrů bude refundováno z rozpočtu SNH v rozsahu dle vydané
hospodářské směrnice k akci
- galavečer národní házené:
- proběhne v pátek 8.5.2015 v Chomutově a součástí programu bude i vyhlášení nejlepších
národních házenkářů za rok 2014
- plně v režii pořadatele
- SNH uhradí cestovné, ubytování a stravování oceněných sportovců v případě, že nebudou
součástí některého z reprezentačních výběrů
- dále SNH uhradí náklady spojené s účastí hostů, kteří budou pozváni ze strany SNH
- turnaj gard:
- proběhne v sobotu 9.5.2015
- místa konání budou upřesněna v propozicích soutěže
- předpokládaný rozsah stejně jako při oslavách 105 let
- v režii pořadatele, který připraví a předloží propozice soutěže
- SNH zajistí propagaci soutěže ve svých materiálech, distribuci propozic a diplomy pro
účastníky
Svaz národní házené
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- mezizemské utkání Čechy – Morava
- proběhne v neděli 10.5.2015 v Chomutově, přípravná utkání pak v sobotu 9.5.2015
- v kategorii dospělých plánován standardní program tak jako v minulých letech
- navíc budou sehrány i mezizemská utkání juniorů a juniorek, jejichž výběr vzejde
z družstev zúčastněných na superpoháru dorostu
USNESENÍ 90/2014 – VV SNH bere informace na vědomí a po projednání:
a) schvaluje konání oslav 110 let NH v rozsahu – Superpohár staršího žactva a dorostu, Galavečer
národní házené, Turnaj starých gard, Mezizemské utkání Čechy – Morava v juniorských i dospělých
kategoriích
b) ukládá př. VV ve spolupráci s př. HK a MaK připravit návrh smlouvy o pořadatelství oslav 110 let
NH a následně jej zaslat pořadateli k připomínkování
c) ukládá př. KM a př. HK v návaznosti na smluvně dohodnuté podmínky s pořadatelem připravit a
vydat propozice superpoháru včetně hospodářské směrnice
d) doporučuje jednotlivým OSK podat žádosti na příslušné kraje o dotaci na reprezentaci kraje při
Superpoháru mládeže, z těchto dotací by bylo možné např. uhradit ubytování a stravování výběrů
e) ukládá př. KM nejpozději na únorovém zasedání VV předložit návrh reprezentačních trenérů pro
výběry juniorek a juniorů

3. Zprávy a připomínky předsedů OSK SNH
StČ
SČ

JM

VČ

- př. StČ OSK paní L. Janková předala písemnou zprávu, kterou doplnila o informace
k zimním halovým soutěžím v oblasti a informace o činnosti družstev mládeže
- předsedu SČ OSK pana J.Popelku zastupoval pan V. Kobera, který předložil rozsáhlou
písemnou zprávu o činnosti a aktuálním dění v SČ oblasti
- v SČ OSK došlo v uplynulém období ke změně ve složení, kdy členové bývalé OSK
rezignovali, následně byla svolána mimořádná valná hromada a bylo zvoleno nové vedení
- připomínky k činnosti VV SNH:
- chybí informovanost oddílů o dění na úrovni VV – nejsou zveřejněny zápisy
z jednání
- nesouhlas s termíny MaP ČR mladšího žactva a dorostu
- SČ OSK podporuje projekt Zimní ligy mládeže, nicméně doporučuje možnost účasti
družstva pořadatele na finálovém turnaji, což by přineslo vyšší počet zájemců o
pořadatelství
- př. JM OSK pan S. Vošický předal písemnou zprávu, ze které vypíchl některé důležité body:
- rovněž v JM oblasti proběhly volby a OSK pracuje v novém složení
- JM OSK očekává bližší informace k připravovanému superpoháru mládeže, aby
mohla zahájit přípravy svých výběrů, zejména pak finanční náklady, které budou
hrazeny z rozpočtu OSK
- doporučení pro VV, aby znova zvážil povolení lepení v ligových soutěžích a
případně toto povolil ve všech soutěžích dospělých, dle názoru JM OSK není vhodné,
aby se podmínky v jednotlivých oblastech lišily
- doporučení pro VV zrušit usnesení o rotaci pořadatelství finále ČP dospělých
- žádost, aby nasazení ligových rozhodčích bylo zasíláno i na nového př. ÚR JM OSK
pana J.Musila (musil@fluidtechnik.eu, honzamusil@tiscali.cz)
- požadavek na dořešení vyplacení nevyrovnaných pohledávek oddílu Draken Brno
za cestovné výběru JM na minulý superpohár ve Stupně
- požadavek na zlepšení informovanosti oblastí
- informace za VČ OSK přednesl předseda pan C.Štěpánek, který informoval o aktuálním
dění v oblasti, průběhu soutěží mládeže i dospělých, činnosti družstev přípravek atd.
- rovněž ve VČ došlo v uplynulém období k volbám nového vedení oblasti
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SM

- za omluveného př. SM OSK pana P.Pische přednesl zprávu mpř. OSK pan O.Schmidt
- v SM oblasti probíhají letní i zimní soutěže ve všech kategoriích, rovněž činnost družstev
přípravek se daří úspěšně rozvíjet
- SM OSK v posledním období neřešila žádný závažná problém
ZČ
- př. ZČ OSK pan I.Toman se bohužel musel ze závažných rodinných důvodů na poslední
chvíli omluvit
- krátkou informaci o průběhu soutěží v oblasti podal přítomný člen ZČ OSK pan J.Holý a
paní V.Šmídlová
- pan M.Šír vznesl dotaz na přítomné, jak hodnotí dosavadní zkušenosti s 2. ligou žen a zda její
zavedení způsobilo omezení nebo zrušení oblastních soutěží žen => oblastní přebory žen jsou stále
hrány ve všech oblastech
USNESENÍ 91/2014 – VV SNH bere informace na vědomí a po projednání:
a) ukládá př. HK v souladu s usnesením VV SNH č. 65/2014 dořešit vyplacení dlužné částky oddílu
Draken Brno za cestovné výběru JM na minulý superpohár ve Stupně

4. Zpráva předsedy VV SNH
- informace z porady předsedů sportovních svazů sdružených v ČUS, na členy VV byla e-mailem
zaslána prezentace z jednání, prezentace a závěry z porady jsou přílohou tohoto zápisu
- informace z porady zástupců iniciativy Sport 2011, která proběhla po poradě předsedů
sportovních svazů – financování pro rok 2014 by mělo být naplněno dle předpokladů, pro rok 2015
již ale není možné počítat s navyšováním dotačních prostředků ve prospěch sportovních svazů
- informace ke kauze Kočí – viz bod 1 tohoto zápisu
- informace, že ČOV přijal žádost SNH o uznání, nicméně si vyžádal doplnění dalších podkladových
materiálů
USNESENÍ 92/2014 – VV SNH bere informace na vědomí a po projednání:
a) ukládá př. VV zajistit zaslání dodatečných podkladů k žádosti o uznání na ČOV

5. Informace předsedy DR SNH
- od posledního jednání VV žádná schůze DR neproběhla a DR rovněž neobdržela žádný podnět
k jednání
USNESENÍ 93/2014 – VV SNH bere informace na vědomí

6. Zpráva sekretáře, přehled došlé pošty
- veškerá došlá pošta byla průběžně předávána na příslušné předsedy odborných komisí a
operativně řešena
- SE informoval o zaslaných podkladech a vyúčtováních ze strany účastníků MaPČR
USNESENÍ 94/2014 – VV SNH bere informace na vědomí
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7. Hodnocení průběhu ligových soutěží 2014/15
- př. STK zhodnotil uplynulou podzimní část ligových soutěží a odkázal na závěrečný ligový
zpravodaj, který byl zpracován a vydán
- př. DÚ STK předložil statistický souhrn disciplinárních přestupků a informoval o nejzávažnějších
kauzách, které DÚ v průběhu podzimu řešil
- př. TR informoval, že postupně docházejí hodnocení soutěží od jednotlivých účastníků
USNESENÍ 95/2014 – VV SNH bere informace na vědomí a po projednání:
a) ukládá SE ve spolupráci s př. TR evidovat došlé hodnocení soutěží a zaurgovat jejich případné
dodání, následně případně informovat DÚ o družstvech, která hodnocení nedodala

8. Příprava 41. ročníku Českého poháru dospělých
- př. STK informoval o zajištění pořadatelů dalších skupin ČP
- finále ČP proběhne v Plzni v Městské sportovní hale TJ Lokomotiva Plzeň
USNESENÍ 96/2014 – VV SNH bere informace na vědomí a po projednání:
a) ukládá př. VV zajistit zveřejnění informací o jednotlivých skupinách ČP, jejich účastnících a
pořadatelích na stránkách SNH
b) ukládá př. VV ve spolupráci s př. HK připravit návrh konkrétních podmínek pro uspořádání finále
41. ročníku Českého poháru v Plzni

9. Příprava mládežnických akcí 2015 – ZLM, ZHP, MaP ČR, VTM, VTJ
- propozice ZLM byly dopracovány a zveřejněny – jedná se o první oficiální ročník a KM očekává, že
po skončení ročníku bude otázka ZLM znovu otevřena a diskutována na základě hodnocení a
připomínek účastníků
- př. KM předložila k projednání základní koncept propozic ZHP žactva
- př. KM předložila seznam prozatím přihlášených pořadatelů na vrcholné akce mládeže, zimní i
letní, s tím, že zasedání KM, ze kterého vzejde návrh pořadatelů, proběhne na začátku prosince
- př. KM a vedoucí VTM pan C.Štěpánek informovali, že se nepodařilo nalézt alternativní místo pro
uskutečnění VTM 2015, které by nabízelo stejné zázemí jako je v Novém Městě n/Metují, a proto
doporučují opět jako místo pořádání právě Nové Město n/Met.
- př. TR informoval o zájmu Sokola Dobruška uspořádat VTJ 2015 ve svém nově zrekonstruovaném
areálu pro NH
USNESENÍ 97/2014 – VV SNH bere informace na vědomí a po projednání:
a) schvaluje věcný záměr a základní koncept propozic ZHP žactva
b) ukládá př. KM ve spolupráci s př. HK dopracovat propozice ZHP žactva do konečné podoby a
následně je zveřejnit vč. hospodářské směrnice
c) ukládá př. KM neprodleně po projednání v KM zaslat na př. VV návrh pořadatelů vrcholných
soutěží mládeže
d) ukládá př. VV předložit návrh KM na pořadatele zimních vrcholných soutěží mládeže
k elektronickému hlasování
e) schvaluje uskutečnění VTM 2015 v Novém Městě n/Met.
f) ukládá př. TR projednat s oddílem Sokol Dobruška možnost uskutečnění VTJ 2015 v jeho areálu
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10. Průběžné hodnocení plnění usnesení 16. a 17. VH SNH
- zprávu o plnění usnesení 16. a 17. valné hromady přednesl př. VV SNH, který zároveň připomenul
ještě i usnesení z 15. valné hromady, která sice proběhla ještě před zvolením nového VV SNH,
nicméně by se jimi měl VV zabývat
Usnesení 15. VH SNH ze dne 21. 7. 2012
G. Ukládá:
1. VV SNH
c) nestanovovat pro oddíly povinnost sehrát utkání vrcholných soutěží na umělém povrchu, a to až
do doby případného opětovného projednání a schválení této povinnosti valnou hromadou SNH –
splněno
f) vypustit od soutěžního ročníku 2013/14 z hracího systému vrcholných soutěží nástavbovou část,
na příštím jednání valné hromady předložit programový materiál, koncepci rozvoje národní házené,
ve kterém by byly nastíněny směry, kterými by se měla národní házená v nejbližších dvou letech
ubírat – viz usnesení VV SNH níže
Usnesení 16. VH SNH ze dne 13. 7. 2013
E. Ukládá:
1. VV SNH
a) projednat všechny diskusní příspěvky přednesené na 16. mimořádné VH SNH a přihlížet k nim při
činnosti a rozhodování v jednotlivých odborných oblastech – splněno
b) zrušit schválené Propozice ligových soutěží pro ročník 2013/2014 a při schvalování nových
respektovat dohodu účastníků na vypuštění nástavbové části. Nové propozice zveřejnit před
termínem pro podání přihlášek (tj. max. do 18.7.2013), nebo tento termín upravit. – splněno
c) stanovit hrací systém ligových soutěží pro ročník 2013/2014 v rozsahu základní části tj. 22 kol –
splněno
d) od soutěžního ročníku 2014/2015 před vydáním propozic konzultovat navrhovaný herní systém
s oddíly potencionálních účastníků – splněno
Usnesení 17. VH SNH ze dne 5. 4. 2014
F. Ukládá:
1. VV SNH
a) projednat všechny diskusní příspěvky přednesené na 17. VH SNH a přihlížet k nim při činnosti a
rozhodování v jednotlivých odborných oblastech – splněno
b) zapracovat do propozic ligových soutěží, počínaje ročníkem 2014/2015, doporučení pracovní
komise, ustavené pro přípravu herního systému ligových soutěží – splněno
c) zřídit pracovní skupinu pro přípravu dlouhodobé soutěže mládežnických složek na
celorepublikové úrovni – viz usnesení VV SNH níže
USNESENÍ 98/2014 – VV SNH bere informace na vědomí a po projednání:
a) ukládá př. VV připravit do příštího zasedání VV návrh na řešení zatím nesplněných usnesení
Valných hromad SNH

11. Vývoj ekonomické situace SNH, Finance 2014, Výhled 2015
- př. VV informoval o aktuálním stavu financování SNH, kdy se i přes dlouho nejasnou situaci
v souvislosti se změnou vlády podařilo nebo do konce roku ještě podaří naplnit předpokládaný
objem dotací na činnosti SNH, tzn. SNH by měl obdržet přímo z MŠMT 720.300,- Kč a
prostřednictvím ČUS 673.500,- Kč, tzn. celkově 1.393.800,- Kč s tím, že část finančních prostředků
přijde až v samotném závěru roku
- dle informací z porady předsedů sportovních svazů již nelze pro další období počítat s navyšování
objemu dotačních peněz
- př. VV informoval, že je k vydání připraven materiál Finance 2014 s vyúčtováním příspěvků oddílů
pro rok 2014
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USNESENÍ 99/2014 – VV SNH bere informace na vědomí a po projednání:
a) ukládá př. HK do konce roku 2014 provést vyplacení nákladů pořadatelů a účastníků MaP ČR
v souladu s hospodářskou směrnicí těchto akcí
b) ukládá př. HK v nejbližším možném termínu vydat materiál Finance 2014

12. Zprávy předsedů odborných komisí
Komise mládeže
- př. KM nastínila jedno z témat, kterými se bude zabývat nejbližší jednání KM, a to je činnost
družstev přípravek, kdy je tlak na větší „zoficiálnění“ této kategorie, nastavení jasných věkových
hranic, zpřesnění pravidel atd.
USNESENÍ 100/2014 – VV SNH bere informace na vědomí
Trenérská rada
- př. TR informoval o průběhu a výsledcích školení trenérů 3. třídy v Přešticích a Pustějově – oba
běhy a obou místech proběhly bez problémů a komplikací, po pořadatelské stránce vše zajištěno
na vysoké úrovni, výsledky a třídní knihy předány na SE SNH
- př. TR informoval, že TR připravuje pro následující období školení trenérů 2. třídy
USNESENÍ 101/2014 – VV SNH bere informace na vědomí a po projednání:
a) děkuje pořadatelům, lektorům i všem zainteresovaným, kteří se podíleli na průběhu školení
trenérů 3. třídy za odvedenou práci a ukládá př. TR tlumočit toto poděkování na tyto
zainteresované osoby
b) ukládá SE SNH zaevidovat dosaženou kvalifikační třídu frekventantů v registrační databázi SNH
c) schvaluje záměr TR uspořádat školení trenérů 2. třídy
Ostatní komise vyčerpaly své záležitosti a připomínky v předchozích bodech programu.

13. Různé
- př. VV předložil návrh termínů zasedání VV SNH v první polovině roku 2015
USNESENÍ 102/2014 – VV SNH bere informace na vědomí a po projednání:
a) schvaluje termínovou listinu zasedání VV SNH pro první polovinu roku 2015 následovně:
20. 1. 2015 Praha – Strahov
24. 2. 2015 Praha – Strahov
20. 3. 2015 Plzeň (při Finále 41. r. ČP dospělých)
8. 5. 2015 Chomutov (při Oslavách 110 let NH)
Zapsal: Jiří Cedidlo
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Pozvánka na zasedání VV SNH
Termín schůze: Úterý 20. 1. 2015 od 9,30 hod.
Místo konání: Praha – Strahov, Zátopkova 100/2
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
41. ročník Českého poháru dospělých
6
Příprava mládežnických akcí 2015 – ZLM,ZHP,MaPČR,VTM,VTJ
7
Oslavy 110 let NH – Superpohár mládeže, Č-M 2015
8
Informace o ekonomické situaci SNH
9
Zprávy předsedů odborných komisí
10
Různé

ZODPOVÍDÁ
Předseda VV
Předseda VV
Předseda DR
Sekretář
STK, DÚ STK, KR, SE
KM, TR
Předseda VV, KM
HK
Předsedové komisí
Přítomní

ROZDĚLOVNÍK :
Zápis a pozvánka: VV SNH, př. DR SNH, SE SNH, Mgr. M. Šír
Zápis bez pozvánky: předsedové OSK, členové DR SNH, sdružené oddíly
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