Svaz národní házené
Z Á P I S č. 1/2015
ze zasedání Výkonného výboru SNH, které se konalo 21. ledna 2015 v Praze
Přítomni: J. Cedidlo, I. Toman, J. Holý, Ing. M. Jelen, K. Schwarzer, V. Šmídlová, A. Liška, K. Klas (DR
SNH), Mgr. M. Šír (čestný člen VV), P. Holý (SE SNH)
Hosté: - - Omluveni: Ing. P. Stiller, 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 24. 12. 2014 nabyl právní moci rozsudek okresního soudu v Mostě,
kterým tento soud v plném rozsahu uznal nároky SNH a nařídil žalovanému uhradit dlužnou
částku včetně příslušenství a nákladů řízení
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
h) ukládá př. MaK do konce roku 2014 připravit plán výběrového řízení na nového SE
USNESENÍ 90/2014 – VV SNH bere informace na vědomí a po projednání:
c) ukládá př. KM a př. HK v návaznosti na smluvně dohodnuté podmínky s pořadatelem připravit a
vydat propozice superpoháru včetně hospodářské směrnice
e) ukládá př. KM nejpozději na únorovém zasedání VV předložit návrh reprezentačních trenérů pro
výběry juniorek a juniorů
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USNESENÍ 97/2014 – VV SNH bere informace na vědomí a po projednání:
b) ukládá př. KM ve spolupráci s př. HK dopracovat propozice ZHP žactva do konečné podoby a
následně je zveřejnit vč. hospodářské směrnice
USNESENÍ 103/2014 (schváleno elektronicky dne 22. 12. 2014) – VV SNH po projednání:
a) na návrh KM SNH schvaluje pořadatele, termíny a ředitele Zimní ligy mládeže 2015, a to:

b) na návrh KM SNH schvaluje pořadatele, termíny a ředitele finálových turnajů Zimního halového
poháru mládeže 2015, a to:

USNESENÍ 1/2015 – VV SNH schvaluje zápis z minulé schůze

2. Zpráva předsedy VV SNH
- na úvod jednání popřál předseda VV všem přítomným vše nejlepší do roku 2015
- informace o aktuálním vývoji v kauze pohledávky za V. Kočím, kdy rozsudek okresního soudu
v Mostě nabyl na konci prosince právní moci, čímž se tento rozsudek stal vykonatelným a SNH
může tedy dát podnět k exekuci
- informace o udělení souhlasu s investičním záměrem a vyjádření podpory pro žádost o investiční
dotace tří oddílů NH (Dobruška, Pustějov, Nezvěstice)
- předložil návrh na řešení úkolů vyplývajících z prozatím nesplněných usnesení 15. a 17. Valné
hromady SNH (viz usnesení VV SNH č. 98/2014)
USNESENÍ 2/2015 – VV SNH bere informace na vědomí a po projednání:
a) rozhodl předat pohledávku za p. V.Kočím k vymáhání prostřednictvím soudního exekutora a
pověřuje př. VV a př. MK dalším jednáním v této věci
b) pověřuje p. M. Šíra přípravou základních tezí koncepce dalšího rozvoje národní házené, která
bude předložena na příští valné hromadě SNH a ukládá mu tyto teze předložit nejpozději na
květnovém zasedání VV SNH
c) pověřuje př. KM sestavením pracovní skupiny pro přípravu dlouhodobé soutěže mládežnických
složek na celorepublikové úrovni a ukládá př. KM předložit její složení nejpozději na květnovém
zasedání VV SNH
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3. Informace předsedy DR SNH
- od posledního jednání VV žádná schůze DR neproběhla a DR rovněž neobdržela žádný podnět
USNESENÍ 3/2015 – VV SNH bere informace na vědomí

4. Zpráva sekretáře, přehled došlé pošty
- veškerá došlá pošta byla průběžně předávána na členy VV a operativně řešena
- informace z porad sekretářů svazů sdružených v ČUS konaných dne 12. 12. 2014 a 16. 1. 2015
USNESENÍ 4/2015 – VV SNH bere informace na vědomí

5. 41.r. Českého poháru dospělých
- př. STK informoval o průběhu již odehraných kol a přípravě ostatních, dosud však chybí zprávy od
některých ředitelů, což bude urgováno prostřednictvím sekretariátu
- pohárový zpravodaj bude vydán po odehrání osmifinálových kol mužů
- místopředseda VV předložil návrh na revokaci usnesení VV č. 42/2014, kterým bylo pořadatelství
finále 41. ročníku Českého poháru dospělých přiděleno ZČ OSK, nově za pořadatele navrhl
občanské sdružení „Finále ČP dospělých 2007 v národní házené o.s.“
USNESENÍ 5/2015 – VV SNH bere informace na vědomí a po projednání:
a) zrušuje usnesení VV SNH č. 42/2014 bod a)
b) schvaluje za pořadatele finále 41. ročníku Českého poháru dospělých občanské sdružení „Finále
ČP dospělých 2007 v národní házené o.s.“
c) ukládá př. VV v nejbližším možném termínu připravit a pořadateli zaslat návrh smlouvy na
zajištění pořadatelství finále 41.r.ČP, který bude vycházet z podmínek, za kterých byla akce
pořádána v minulosti
d) ukládá mpř. VV předjednat a na příštím zasedání VV předložit ke schválení návrh na ředitele
finále 41.r.ČP

6. Příprava mládežnických akcí 2015 – ZLM, ZHP, MaP ČR, VTM, VTJ
- př. KM informovala o přípravě Zimní ligy dorostu, kdy jsou všechna kola připravena a zatím se
nevyskytl žádný závažný problém
- př. KR otevřel diskusi ohledně delegace rozhodčích na jednotlivá kola ZLM s tím, že doporučil toto
ponechat v kompetenci příslušné OSK
- propozice ZHP žactva byly dopracovány, rozeslány do hnutí a zveřejněny na www stránkách SNH
- př. KM předložila návrh na pořadatele MaP ČR mládeže, přičemž dosud nejsou obsazeny MČR a
PČR dorostenců a MČR mladších žáků, k návrhu pořadatelů byly doloženy přehledy všech zájemců
a přehled pořadatelů akcí v minulých letech, konečné schválení bylo odloženo na příští jednání VV
- př. KM informovala o přípravě propozic MaP ČR mládeže
- př. KM informovala o spuštění nových internetových stránek komise www.km-snh.webnode.cz,
na kterých budou zveřejňovány aktuální informace z činnosti komise a mládežnických akcí, stránky
jsou spravovány paní Lenkou Walterovou
- př. VV informoval o přípravě Výcvikového tábora mládeže 2015 – do oddílů byly odeslány
základní informace a předběžné přihlášky
- př. TR informoval o předběžné dohodě s oddílem Sokola Dobruška na pořádání Výcvikového
tábora juniorů v roce 2015 a předložil návrh na schválení tohoto oddílu za pořadatele této akce,
zároveň navrhl do funkce hlavního instruktora pana m.n.h. Stanislava Zadražila
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USNESENÍ 6/2015 – VV SNH bere informace na vědomí a po projednání:
a) ukládá př. KM dále intenzivně jednat s potencionálními kandidáty na pořadatelství MČR
mladších žáků a dorostenců a PČR dorostenců
b) ukládá SE rozeslat výzvu na všechny oddíly
c) ukládá př. KM následně připravit a předložit k projednání konečnou verzi propozic Mistrovství a
Poháru ČR mládeže pro rok 2015
d) ukládá př. VV připravit a pořadateli zaslat návrh smlouvy na zajištění Výcvikového tábora
mládeže v roce 2015 za stejných podmínek jako v minulém roce
e) ukládá mpř. VV připravit a zaslat pořadatelům smlouvy na zajištění jednotlivých kol ZLM
f) ukládá př. KR ve spolupráci s př. KM a jednotlivými úseky rozhodčích OSK zajistit delegaci
rozhodčích na jednotlivá kola ZLM
g) ukládá př. KM do příštího zasedání VV zajistit alternativní nabídku na dodávku medailí
h) ukládá SE do příštího zasedání VV zpracovat přehled potřebných medailí pro jednotlivé akce –
ligové soutěže, MaP ČR mládeže, Superpohár mládeže, OSK
i) schvaluje za pořadatele Výcvikového tábora juniorů v roce 2015 oddíl Sokol Dobruška a pověřuje
př. TR dalším jednáním v této záležitosti
j) schvaluje za hlavního instruktora Výcvikového tábora juniorů pana m.n.h Stanislava Zadražila

7. Oslavy 110 let NH – Superpohár mládeže, Č-M 2015
- návrh smlouvy na kompletní zajištění oslav byl odeslán pořadateli dne 8. 1. 2015, zatím bez
reakce či připomínek
- diskutována možnost v kategorii juniorek nehrát utkání Čechy-Morava, ale Západ-Východ, po
diskusi a s přihlédnutím k výsledkům MaP ČR za rok 2014 tato možnost zamítnuta
- po dohodě s pořadatelem byl na Primátora statutárního města Chomutov odeslán dopis se
žádostí o finanční podporu oslav
- předložen zápis komise oslav ze dne 10. 1. 2015
USNESENÍ 7/2015 – VV SNH bere informace na vědomí a po projednání:
a) potvrzuje konání utkání Čechy-Morava v kategorii juniorek dle původního plánu

8. Informace o ekonomické situaci SNH
- př. HK informoval o aktuálním stavu financování SNH, kdy celkový objem dotací za rok 2014, na
který byly uzavřeny smlouvy s MŠMT a ČUS, činí 1.510 tisíc Kč, část finančních prostředků nicméně
fyzicky dorazila až v lednu 2015
- HK nyní ve spolupráci s ekonomickým oddělením SNH připravuje podklady pro řádné vyúčtování
všech dotací, které musí být předloženo do 31. 1. 2015, následně bude zpracován kompletní
přehled za rok 2014 a rozpočet na rok 2015
- dle informací z porady předsedů sportovních svazů již nelze pro další období počítat s navyšování
objemu dotačních peněz, nicméně se nepředpokládá ani jeho pokles
- př. HK informoval o vyplacení všech příspěvků a dotaci na činnost OSK, nákladů za MaP ČR 2014,
ZHP 2014, tzn. SNH nemá k 31. 12. 2015 žádné nevyplacené závazky
- materiál Finance 2014 (propočet finančního řádu) byl zveřejněn 18. 12. 2014 s termínem úhrady
ze strany oddílů do 15. 1. 2015 – př. HK a SE informovali o stavu úhrad, dlužníci jsou upomínáni
- HK (pí V. Rosková) stále zpracovává vyúčtování ligových rozhodčích za ročník 2013/14
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USNESENÍ 8/2015 – VV SNH bere informace na vědomí a po projednání:
a) ukládá SE ve spolupráci s př. HK opětovně vyzvat dlužníky (viz Finance 2014) k úhradě, případně
následně předat seznam těchto dlužníků DÚ STK k potrestání dle platných řádů
b) ukládá př. HK dokončit zpracování vyúčtování ligových rozhodčích za ročník 2013/14 v nejbližším
možném termínu a následně jej předložit oddílům

9. Zprávy předsedů odborných komisí
Sportovně-technická komise
- př. STK informoval o zahájení přípravy propozic na nový soutěžní ročník a vznesl dotaz na herní
systém těchto soutěží
USNESENÍ 9/2015 – VV SNH bere informace na vědomí a po projednání:
a) schvaluje pro soutěžní ročník 2015/16 stejný hrací systém všech vrcholných soutěží dospělých
jako v ročníku 2014/15, a to z toho důvodu, že je vázán rozhodnutím 17. Valné hromady SNH,
konkrétně čl. F/1/b usnesení této valné hromady; vzhledem k tomu, že dosud nebyl dohrán ani
jeden ročník dle nového systému a není tak možné provést objektivní vyhodnocení, není dle
názoru VV možné znovu otázku hracího systému otevírat
Trenérská rada
- př. TR předložil návrh reprezentačních trenérských dvojic pro rok 2015
- př. TR informoval o průběžném zpracovávání hodnocení ligových soutěží
USNESENÍ 10/2015 – VV SNH bere informace na vědomí a po projednání:
a) schvaluje reprezentační trenérské dvojice pro rok 2015 ve složení:
ženy Čechy – Božena Laštovičková, Vendula Šmídlová
ženy Morava – Antonín Malenda, Rostislav Bajtek
muži Čechy – Jaroslav Bešta, Václav Brada
muži Morava – Milan Beneš, Petr Rosenzweig
b) ukládá př. VV připravit a na jednotlivé reprezentační trenéry zaslat příslušné smlouvy
Ostatní komise vyčerpaly své záležitosti a připomínky v předchozích bodech programu.

10. Různé
- nevyužito

Zapsal: Jiří Cedidlo
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Pozvánka na zasedání VV SNH
Termín schůze: Úterý 24. 2. 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
Oslavy 110 let NH – Superpohár mládeže, Č-M 2015
6
41. ročník Českého poháru dospělých
7
Příprava mládežnických akcí 2015 – ZLM,ZHP,MaPČR,VTM,VTJ
8
Zprávy předsedů odborných komisí
9
Různé

ZODPOVÍDÁ
Předseda VV
Předseda VV
Předseda DR
Sekretář
Předseda VV, KM
STK, DÚ STK, KR, SE
KM, TR
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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