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3. Zpráva o činnosti SNH za uplynulé období
4. Zpráva o hospodaření SNH v roce 2017, návrh rozpočtu na rok 2018
5. Zpráva Dozorčí rady SNH
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Svaz národní házené
ZÁPIS
z 20. valné hromady Svazu národní házené
konané dne 19. května 2018 v Praze
1. ZAHÁJENÍ
Řádnou 20. valnou hromadu SNH, která se konala dne 19. května 2018 v aule budovy ČUS v Praze
na Strahově, zahájil pan Jaroslav Holý, který byl pověřen výkonným výborem SNH řízením této
valné hromady.
Po zahájení a přivítání všech delegátů VH byl schválen navržený program a také jednací řád a
volební řád 20. VH SNH. Program a text jednacího a volebního řádu tvoří přílohu tohoto zápisu.

2. VOLBA ČLENŮ PRACOVNÍHO PŘEDSEDNICTVA A KOMISÍ
Řídící valné hromady předložil návrhy na složení pracovního předsednictva a jednotlivých komisí,
které byly delegáty jednomyslně schváleny, a to v tomto složení:
Pracovní předsednictvo:

Jaroslav Holý – předsedající 20. VH SNH
Jiří Cedidlo
Karel Klas
Mgr. Miroslav Šír
Zdeněk Hejl

Mandátová komise:

Ing. Martin Gřes – předseda
Martin Leugner
Zdeněk Soukup

Návrhová komise:

Ing. Miroslav Jelen – předseda
Jaromír Kalčík
Rostislav Horkel

Volební komise:

Mgr. Miroslav Šír – předseda
Petr Odchodnický
Radomil Kalaš

3. ZPRÁVA O ČINNOSTI SNH ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ
Zprávu o činnosti přednesl předseda SNH pan Jiří Cedidlo, který na úvod své zprávy vyzval všechny
přítomné, aby minutou ticha uctili památku všech těch, kteří bohužel již naše řady opustili.
Předseda SNH ve své zprávě krátce popsal a zhodnotil činnost SNH za období od poslední volební
valné hromady konané v říjnu 2017. Kompletní text zprávy je přílohou tohoto zápisu.
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4. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ SNH V ROCE 2017, NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018
Všichni delegáti valné hromady obdrželi před jednáním písemné podklady s přehledem
hospodaření SNH za rok 2017 i s návrhem rozpočtu na rok 2018. Za omluveného předsedu
hospodářské komise p. Ivo Tomana blíže okomentoval jednotlivé materiály předseda Svazu
národní házené p. Cedidlo. Kompletní text zprávy je přílohou tohoto zápisu.

5. ZPRÁVA DOZORČÍ RADY SNH
Zprávu dozorčí rady SNH přednesl její předseda pan Karel Klas. Zpráva dozorčí rady je přílohou
tohoto zápisu.

6. ZPRÁVA MANDÁTOVÉ KOMISE
Zprávu mandátové komise přednesl její předseda pan Ing. Martin Gřes.
Ze 74 pozvaných delegátů s hlasem rozhodujícím se 20. valné hromady zúčastnilo 38 delegátů, což
je 51,4 procent, 20. valná hromada byla usnášeníschopná ve smyslu platných ustanovení Stanov a
řádů Svazu národní házené. Kompletní zpráva mandátové komise je přílohou tohoto zápisu.

7. VOLBY ČLENŮ DOZORČÍ RADY SNH NA VOLEBNÍ OBDOBÍ 2018-2022
V souladu s ustanovením čl. 2/d volebního řádu byla v 10:00 hod. uzavřena kandidátní listina pro
volby do Dozorčí rady SNH.
Předseda volební komise pan Mgr. Miroslav Šír seznámil přítomné se skutečností, že se podařilo
naplnit počet kandidátů na počet stanovený v čl. 2/c volebního řádu, kdy do voleb podalo řádně
přihlášku 6 kandidátů.
Následně předseda volební komise seznámil delegáty valné hromady s průběhem voleb po
technické stránce, znovu připomněl některá ustanovení volebního řádu a také krátce představil
všechny kandidáty pro volby do Dozorčí rady SNH. Kompletní text představení kandidátů je
přílohou tohoto zápisu.
Následně byla provedena tajná volba.

8. DISKUSE
Stručný souhrn jednotlivých témat diskusních příspěvků:
1. Karel Tušek (TJ Přeštice) – školení v rámci SNH
- krátká informace o školení trenérů 3.třídy, které proběhlo v Přešticích
- návrh na vyšší spoluúčast na nákladech ze strany SNH
2. Ing. Pavel Jíra (TJ S. Blovice) – příspěvek OSK za umístění družstev mládeže
- dotaz na vyplacení příspěvku na činnost OSK za umístění družstev mládeže v roce 2017
Reakce:
Jiří Cedidlo, předseda SNH
- příspěvky za rok 2017 byly příslušným OSK vyplaceny dne 30.11.2017
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3. Petr Tausche (TJ DIOSS Nýřany) – termín konání VH SNH
- kritika zvoleného termínu konání 20.VH SNH vzhledem probíhajícím soutěžím, což zřejmě
ovlivnilo i nízkou účast
- doporučení následující VH svolat před zahájením jarní části venkovních soutěží
Reakce:
Jiří Cedidlo, předseda SNH
- vysvětlení důvodů volby termínu konání VH, kdy termínová listina je v březnu velice nabitá
vyvrcholením jednotlivých halových soutěží
4. Petr Tausche (TJ DIOSS Nýřany), Helena Špátková (TJ Avia Čakovice) – problematika GDPR
- dotazy na metodiku zpracování agendy osobních údajů dle směrnice EU (GDPR)
- dotazy k zaslanému vzorovému formuláři souhlasu se zpracování osobních údajů
- dotazy k předávání osobních údajů členů střešním organizacím
Reakce:
Jiří Cedidlo, předseda SNH
- v současné době se stále vyjasňují povinnosti spolků vyplývající z nové směrnice EU o
ochraně osobních údajů, vzhledem k finanční náročnosti celou problematiku za sportovní prostředí
zastřešuje a řeší Česká unie sportu, která spolupracuje s odbornou firmou na posouzení celé
problematiky, přípravě metodiky, vzorových dokumentů a formulářů
- zároveň s Úřadem na ochranu osobních údajů projednává a řeší nejasnosti plynoucí jak ze
směrnice samotné, tak i ze skutečnosti, že dosud v rámci ČR chybí prováděcí předpisy
- veškeré závěry, vzorové dokument a formuláře jsou přeposílány na jednotlivé oddíly a
kluby, nicméně rozhodně nejsou závazné, jednotlivé oddíly mohou celou věc řešit i po vlastní linii,
nicméně je potřeba si uvědomit, že nesou za tuto problematiku v rámci své činnosti plnou
zodpovědnost
- předávání osobních údajů členů (v rozsahu nutném např. pro registraci atd.) střešním
organizacím je možné, nicméně musí být informace o takovém předávání obsažena v souhlasu se
zpracováním osobních údajů (ve vzorovém formuláři z ČUS je toto obsaženo)
5. Petr Tausche (TJ DIOSS Nýřany) – úroveň a organizace Českého poháru dospělých
- kritika povinné účasti ligových družstev v Českém poháru dospělých, která vede k tomu, že
některá družstva nepřistupují k této soutěži „zodpovědně“, což celou soutěž znehodnocuje
- k prestiži celé soutěže rovněž nepřispívají opakované problémy se zajištěním pořadatele
finálových turnajů, konání této vrcholné akce v nevyhovujících halách atd.
Reakce:
Jiří Cedidlo, předseda SNH
- povinná účast ligových družstev je opakovaně diskutované téma, stanovisko VV zůstává
stále neměnné
Pavel Jíra, TJ S. Blovice
- návrh na pravidelnou rotaci pořadatelství vrcholných akcí včetně finálových turnajů
Českého poháru po jednotlivých oblastech
Jiří Cedidlo, předseda SNH
- pokus o zavedení rotace pořadatelství již v minulosti proběhl, nicméně neúspěšně, není
možné někomu nařídit, aby akci uspořádal, pokud sám nebude chtít
6. Jaromír Kalčík, TJ S. Ejpovice – změny řádů a pravidel NH
- připomenutí termínu pro zasílání připomínek a podnětů pravidlové komisi SNH
- návrh na zavedení smíšených družstev minimálně v kategorii mladšího žactva, kdy by měl být i na
republikové úrovni umožněn start dívek v družstev chlapců
- v současné době je to v řadě oblastních přeborů propozicemi povoleno, nicméně v případě
postupu takového družstva na celostátní akci start umožněn není
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7. Ing. Pavel Jíra (TJ S. Blovice) – změna systému 1.ligy žen, zatraktivnění soutěží mládeže
- návrh na znovu otevření diskuse o herním systému 1.ligy žen, kdy v současné době se opakovaně
nedaří naplnit predikovaný počet účastníků této soutěže, naopak je zájem o start ve 2.lize
- možnosti zatraktivnění soutěží mládeže

9. ZPRÁVA VOLEBNÍ KOMISE
Po krátké přestávce potřebné pro zpracování výsledků sečtení hlasů oznámil předseda volební
komise pan Mgr. Miroslav Šír výsledky voleb do Dozorčí rady SNH:
- celkem bylo vydáno 38 hlasovacích lístků, odevzdáno bylo 38 lístků, všechny odevzdané volební
lístky byly volební komisí uznány jako platné
- z celkového počtu 6 kandidátů získalo všech 6 kandidátů potřebný nadpoloviční počet, tzn. 19
hlasů, čímž byl naplněn počet členů DR SNH a tudíž nebylo nutné vyhlásit druhé kolo voleb
- dle počtu obdržených hlasů byli za členy Dozorčí rady SNH pro volební období 2018-2022 zvoleni
tito kandidáti:
Karel Klas (37 hlasů), Josef Blahuta (35 hlasů), Jana Sládečková (34 hlasů), František Menc (32
hlasů) a Pavel Jíra (28 hlasů)
- kandidáti, kteří nezískali potřebný počet hlasů:
Petr Šatra (24 hlasů)
Protokol o provedené volbě je přílohou tohoto zápisu.
Následovala krátká přestávka na jednání nově zvolené Dozorčí rady SNH.

10. VOLBA PŘEDSEDY DOZORČÍ RADY SNH NA VOLEBNÍ OBDOBÍ 2018-2022
Po krátkém jednání byl novou Dozorčí radou na předsedu navržen pan Karel Klas. Volby proběhly
veřejným hlasováním a předsedou DR SNH byl zvolen pan Karel Klas, a to poměrem hlasů 38 pro /
0 proti / 0 delegátu se zdrželo.

11. ZPRÁVA NÁVRHOVÉ KOMISE, SCHVÁLENÍ USNESENÍ
Předseda návrhové komise pan Miroslav Jelen přednesl návrh usnesení. Toto usnesení bylo po
krátké rozpravě schváleno delegáty s hlasem rozhodujícím jednomyslně. Text usnesení je přílohou
tohoto zápisu.

12. ZÁVĚR
Předseda SNH pan Jiří Cedidlo poděkoval všem přítomným za účast na 20. valné hromadě. Zároveň
jim poděkoval za obětavou a nezištnou práci pro národní házenou na všech úrovních našeho svazu.
Následně jednání 20. valné hromady SNH oficiálně ukončil.

V Praze dne 19. 5. 2018
Jiří Cedidlo v.r.
předseda SNH

Karel Klas v.r.
předseda Dozorčí rady SNH

Zápis zpracovali: Jiří Cedidlo, Jaroslav Holý, Zdeněk Soukup
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Svaz národní házené
USNESENÍ
20. valné hromady Svazu národní házené konané dne 19. 5. 2018

Valná hromada Svazu národní házené:
A. Projednala:

1. zprávu o činnosti SNH za uplynulé období
2. zprávu Dozorčí rady SNH
3. zprávu o čerpání rozpočtu SNH za rok 2017
4. návrh rozpočtu SNH na rok 2018

B. Bere na vědomí:

1. zprávu o činnosti SNH za uplynulé období
2. zprávu Dozorčí rady SNH

C. Schvaluje:

1. zprávu o čerpání rozpočtu SNH za rok 2017
2. rozpočet SNH na rok 2018

D. Pověřuje:

1. Výkonný výbor SNH provádět v rozpočtu SNH nezbytné úpravy v průběhu
roku dle aktuální situace zejména při získávání dotací

E. Volí:

1. Dozorčí radu SNH ve složení – Karel Klas, Josef Blahuta, Jana Sládečková,
František Menc, Pavel Jíra
2. předsedu Dozorčí rady SNH – Karla Klase

F. Ukládá:

1. Výkonnému výboru SNH
a) projednat všechny diskusní příspěvky přednesené na 20. VH SNH a přihlížet k nim
při činnosti a rozhodování v jednotlivých odborných oblastech
b) předat OK a PK podnět na řešení smíšených družstev v kategorii mladšího žactva
na republikové úrovni
2. Oddílům, klubům SNH
a) nadále získávat nové funkcionáře, trenéry a rozhodčí a věnovat zvýšenou
pozornost a péči mládežnickým družstvům
b) věnovat pozornost vyhlašovaným grantům a dotačním titulům ze všech úrovní
státní správy i samosprávy (stát, kraj, město, obec) a případně i soukromých či
polostátních firem
3. jednotlivým oblastním soutěžním komisím SNH
a) aktivně podporovat činnost a soutěže pro kategorii „přípravek“
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G. Doporučuje:
1. Výkonnému výboru SNH
a) stanovit termín konání 21. VH SNH v roce 2019 před začátkem jarních ligových kol

V Praze dne 19. 5. 2018

Ing. Miroslav Jelen v.r.
předseda návrhové komise

Svaz národní házené

Jaromír Kalčík v.r.
člen návrhové komise

Rostislav Horkel v.r.
člen návrhové komise

20.VH SNH - Usnesení

Svaz národní házené
Zpráva o činnosti Svazu národní házené
pro 20. Valnou hromadu SNH
Vážené dámy a pánové,
nejprve mi dovolte, abych Vás i já přivítal na jednání 20. Valné hromady SNH a poděkoval
Vám za Vaši účast na dnešním jednání. Na úvod své zprávy bych Vás rád požádal, abychom
minutou ticha uctili památku všech národních házenkářů, našich spoluhráčů, kamarádů a přátel,
kteří již bohužel naše řady navždy opustili.
A nyní tedy již ke zprávě o činnosti Svazu národní házené. Scházíme se opět po relativně
krátké době, řekl bych, že opět v pro nás standardním jarním termínu, abychom zhodnotili období
posledních cca sedmi měsíců od předcházející valné hromady našeho svazu. Vzhledem ke
krátkému období od našeho posledního setkání bude i má zpráva nepoměrně stručnější, než
minule.
Samozřejmě nemůžu začít jiným tématem, než otázkou financování, což bylo ústřední téma
minulé zprávy. V oblasti financování byl pro nás rok 2017 skutečně rokem kritickým. Naštěstí
nakonec jen svým průběhem, kdy jsme si sáhli na skutečné dno, nikoliv konečným výsledkem.
Veškeré peripetie s přiznáním dotací na činnost našeho spolku v únoru loňského roku, následným
plošným zrušením většiny dotačních programů, nezařazením našeho svazu do okruhu
oprávněných žadatelů v nově vyhlášených programech a následnou snahou o získání mimořádné
dotace mimo vyhlášené programy jsem popisoval ve své minulé zprávě a nebudu se tedy
opakovat, ale navážu tam, kde jsem skončil. Po schválení mimořádné dotace na činnost našeho
svazu dne 20. října 2017, dodání akceptace a zprocesování potřebných formalit, byly finanční
prostředky připsány na účet SNH dne 23. listopadu 2017, a to v přislíbené výši 2.857.800 korun.
Následovala urychlená úhrada všech závazků SNH, proplacení nákladů pořadatelů a účastníků
všech akcí uskutečněných v roce 2017 a příprava podkladů pro řádné vypořádání a vyúčtování
přidělené dotace. Vzhledem k tomu, že dle podmínek dotace musely být veškeré finanční
prostředky použity a vyplaceny v roce 2017, následné vypořádání se státním rozpočtem a
vyúčtování dotace zpracováno a odevzdáno do poloviny února, jednalo se opět o náročný úkol,
který se podařilo zvládnout.
Co se týče roku 2018, tak bohužel musím konstatovat, že ze strany MŠMT opět došlo
k nedodržení slibů a veřejných prohlášení. Oproti všem předpokladům došlo opět k přepracování
struktury dotačních programů na podporu sportu a původně deklarovaný prosincový termín
vyhlášení se posunul až na polovinu února s termínem pro podávání žádostí do poloviny března,
což mimo jiné znamenalo i to, že jsme rok opět začínali v nejistotě, zda si můžeme dovolit vypsat
plánované akce a soutěže, zda se vůbec dostaneme do okruhu oprávněných žadatelů o podporu a
nebudeme muset řešit stejný problém jako v roce 2017.
Po prostudování vypsaných programů a vyjasnění některých podmínek v jednotlivých
výzvách přímo s ministerským radou zodpovědným za tento dotační program jsme podali žádost o
přidělení dotace ve výzvě číslo V. Podpora sportovních svazů – sportovní hry v rámci programu
Organizace sportu. Tato žádost byla úspěšná a rozhodnutím MŠMT ze dne 27. dubna t.r. nám byla
přidělena dotace na činnost ve výši 2.572 tis. korun. Finanční prostředky byly v minulém týdnu
připsány na účet SNH a financování letošního roku by tedy mělo být plně zajištěno.
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Mohlo by se tedy zdát, že vše je již vyřešeno jak pro rok letošní, tak vzhledem k příslibům
MŠMT o udržení a stabilizaci struktury a základních parametrů jednotlivých programů, i pro léta
příští. Nicméně zdání může klamat a stále je zde několik ale:
- Příslibů a veřejných prohlášení ze strany MŠMT jsme již v minulosti slyšeli mnoho a bohužel
ve většině případů nebyly bezezbytku dodrženy
- Velkou otázkou je, jakým způsobem a kdy zasáhne do financování sportu připravovaná
vládní agentura pro sport, která by měla převzít kompletní agendu sportu z MŠMT
- Rovněž stávající podmínky pro přidělování dotací jsou pro nás do jisté míry diskriminační, a
to v části výpočtu přidělené dotace, kdy v tuto chvíli máme nárok pouze na základní část
dotace stanovenou na 90% předchozího roku. Vzhledem k nastaveným podmínkám
nedosáhneme na bonusovou část vypočítávanou na základě členské základny, protože tato
část je přidělována pouze organizaci s nejvyšším počtem členů v daném sportovním
odvětví, což je v našem případě Český svaz házené. Pokud bychom tedy nedosáhli úpravy
těchto kritérií, výše přidělované dotace by se neustále snižoval.
To je tedy otázka dotací z pohledu financování svazu. Nemohu se ale nezmínit i o dalších
programech, protože jednoznačnou snahou MŠMT je poskytovat finance přímo základních složkám
sportovního prostředí, tzn. klubům, tělovýchovným či tělocvičným jednotám. Proto byl pro letošní
rok opět posílen program Můj klub, do kterého byl zahrnut jak bývalý program na podporu
sportování mládeže, tak program na podporu provozu a údržby sportovních zařízení. Jednoznačně
lze konstatovat, že tento program i do budoucna bude jakousi vlajkovou lodí MŠMT v podpoře
sportu a je jednoznačným úkolem nás všech, oddílových funkcionářů, abychom v tomto programu
dokázali pro naše kluby získat finanční prostředky na naši činnost v oddílech. Pro rok 2018 bylo
v tomto programu podáno několik tisíc žádostí, což značně zahlcuje činnost odboru sportu MŠMT,
a zveřejněno bylo k dnešnímu dni ve dvou kolech přidělení dotací pro cca 1200 oddílů a klubů,
z toho i pro 15 subjektů, kde jsou oddíly národní házené, přičemž objem přidělené dotace těmto
15-ti subjektům přesáhl 2,5 miliónu korun.
Nyní již ale opustím téma financování a dotací a krátce se zmíním o dalším problému, se
kterým se v současné době musíme všichni vyrovnat, a to GDPR, neboli nové nařízení EU o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů, které vstupuje v platnost již 25. kvěna t.r. České unie sportu, jakožto střešní organizace, ve
spolupráci s Českým olympijským výborem intenzivně pracují na analýze, jejíž výsledky, včetně
příslušných doporučení a vzorových metodik, jsou postupně poskytovány národním sportovním
svazům i dalším sdruženým subjektům, zejména SK/TJ s cílem usnadnit proces zajištění souladu
jejich fungování s požadavky GDPR. Jsme si vědomi toho, že použitelnost nařízení je již za dveřmi.
Datový audit a srovnávací analýza činností ČUS a ČOV z hlediska povinností vyplývajících z GDPR,
na kterých pracují profesionální odborní partneři, jsou však z časového i finančního hlediska velmi
složité. Náročnost celého procesu zvyšuje i to, že neexistuje žádný závazný výklad GDPR a že v ČR
ještě nebyl přijat příslušný nový zákon o ochraně osobních údajů, který stanoví konkrétní podobu
jednotlivých povinností vyplývajících z GDPR, ani žádné prováděcí vyhlášky.
Proces kompletního zajištění souladu fungování národních sportovních svazů a dalších
sdružených subjektů, zejména SK/TJ, s GDPR bude během na dlouhou trať. Přesto je však již nyní
nutné vyvinout určitou aktivitu za účelem vyhovění požadavkům GDPR. Zástupci Úřadu pro
ochranu osobních údajů, českého kontrolního orgánu, rovněž zdůrazňují, že při případné kontrole
v prvních měsících použitelnosti GDPR je třeba prokázat alespoň určitou snahu o přizpůsobení se
novým povinnostem vyplývajícím z GDPR.
Ze strany sekretariátu SNH byly na všechny oddíly rozeslány zatím dostupné informace,
doporučení a vzor nového formuláře souhlasu se zpracováním osobních údajů, který je potřeba si
nechat potvrdit nejen od všech nových, ale i od stávajících členů vašich oddílů a klubů. Další
informace a doporučené postupy budou na oddíly distribuovány ihned po jejich zveřejnění.
Svaz národní házené
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A nyní již jen stručně k dalším tématům z činnosti našeho svazu:
Jedním z důležitých bodů jednání dnešní valné hromady jsou i volby nové dozorčí rady SNH
pro volební období 2018 – 2020. Rád bych při této příležitosti poděkoval všem členům
stávající DR za jejich činnost a vzájemnou spolupráci v předchozím období, kterou si osobně
dovolím hodnotit jako velice dobrou a konstruktivní a budu rád, když ve stejném duchu
bude spolupráce pokračovat i do budoucna. Jmenovitě mi dovolte poděkovat panu Václavu
Votýpkovi, který již do nového volebního období nekandiduje, za jeho dlouholetou činnost
pro SNH a zároveň mu popřát pevné zdraví do další let.
Co se týče Výkonného výboru SNH, tak od poslední valné hromady nedošlo k žádným
změnám v jeho složení, ani obsazení postů předsedů odborných komisí a já věřím, že
k žádným změnám nedojde až do konce volebního období v roce 2020
V letošním roce nás čeká příprava pravidelné novelizace řádů a pravidel národní házené.
V rámci činnosti organizační komise bude v nejbližší době ustavena subkomise, která se
bude zabývat všemi připomínkami zaslanými z jednotlivých oddílů, bude analyzovat
jednotlivé případy, které musely řešit odborné komise a připraví návrhy pro novelizaci
k projednání na výkonném výboru SNH. V této souvislosti si dovolím opakovaně vyzvat
všechny oddíly, aby své připomínky a návrhy k pravidlům a řádům zaslali neprodleně na
sekretariát SNH.
Další velkou akcí, která v současné době probíhá, je kompletní přeregistrace členské
základny SNH. O podnětech a důvodech pro její provedení jsem hovořil již na minulé valné
hromadě a popsány byly rovněž ve vydaných pokynech k přeregistraci. V tuto chvíli si
dovolím jen apelovat na oddíly, které ještě nedodaly potřebné seznamy členů a
aktualizované údaje o svých oddílech, aby tak neprodleně učinily. Zároveň si dovolím vyzvat
všechny oddíly, aby kontaktovali předsedkyni matričního úseku paní Věru Zimlovou, a
dohodli se s ní na termínu výměny starých registračních průkazů za nové. Přehled volných
termínů je průběžně aktualizován na stránkách SNH.
V této souvislosti si dovolím, na tomto fóru výslovně ocenit práci paní Zimlové, která
převzala agendu matričního úseku a v podstatě sama zpracovává a zadává veškerá data do
nového informačního systému SNH
Jednou z nejdůležitějších oblastí činnosti každé sportovní organizace je práce s mládeží a
také stávající výkonný výbor jednoznačně tuto oblast vnímá jako stěžejní oblast své
činnosti, protože naše mládež je naše budoucnost a je potřeba jí věnovat náležitou
pozornost a možnosti seberealizace. V rámci činnosti komise mládeže jsou opakovaně
diskutovány možnosti úpravy, případně rozšíření soutěží mládeže. Jak jistě víte, i vzhledem
k navýšení dotačních prostředků pro SNH, byl v letošním roce opět uspořádán Superpohár
mládeže, tentokrát již rozšířený na všechny kategorie. Zejména vzhledem ke kladným
ohlasům účastníků bychom rádi tuto akci opakovali každoročně včetně snahy jejího
uskutečnění co nejblíže místa konání mezizemských utkání Čechy – Morava. Co se týče
dalších mládežnických akcí, i pro letošní rok počítáme s úhradou drtivé části nákladů
účastníků Mistrovství a Pohárů ČR mládeže, v rámci komise mládeže je diskutováno
rozšíření modelu Zimní ligy dorostu i na kategorii staršího žactva jako náhrada stávajích
Zimních halových pohárů. Společně s trenérskou radou hledá komise mládeže cestu možné
podpory a zatraktivnění Výcvikového tábora juniorů, jež se dlouhodobě potýká s poklesem
zájemců o účast. Jako jednu z možností vidíme zahrnutí VTJ do projektu juniorské
reprezentace. Tento projekt by zahrnoval několik akcí v průběhu celého roku, kdy VTJ by
bylo jakýmsi vstupním otevřeným soustředěním pro daný ročník a celý projekt by vyvrcholil
reprezentačním utkáním juniorů v rámci mezizemských utkání Čechy-Morava
v následujícím roce.

Svaz národní házené
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Vážené dámy a pánové,
jak je patrné z mé zprávy, témat a problémů k řešení či minimálně zamyšlení je stále více,
než dost. Ne všechno je ideální a ne všechno se daří tak, jak bychom si i my sami představovali.
Přesto jsem přesvědčen o tom, že se nám podařilo za uplynulé období odvést další kus práce ve
prospěch národní házené.
Znovu si dovolím zopakovat, že si velice vážím všech lidí, kteří jsou ochotni pro národní
házenou pracovat a věnovat jí svůj volný čas. Rád bych proto poděkoval všem činovníkům v
základních článcích našeho sportu, hráčům, trenérům, rozhodčím i funkcionářům v oblastních či
odborných komisích našeho svazu za jejich práci, nasazení a entuziasmus, bez kterého by náš sport
již dávno neexistoval.
Děkuji všem za pozornost.

V Praze dne 19. 5. 2018

Jiří Cedidlo v.r.
předseda SNH

Svaz národní házené
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Svaz národní házené
DOZORČÍ RADA

Z P R Á V A D R SNH
pro 20. Valnou hromadu SNH konanou dne 19. 5. 2018 v Praze
Úvodem této zprávy Vás všechny zdravím a přeji, aby naše jednání proběhlo
v souladu s dnešním programem.
Dozorčí rada po svém zvolení v r. 2014 pracovala ve složení: předseda DR Karel Klas,
místopředseda Otto Schmidt a členové František Menc, Václav Votýpka, Petr Šatra.
V průběhu volebního období v r. 2015 odstoupil z funkce Otto Schmidt, který byl kooptován a
následně zvolen do VV SNH na pozici předsedy komise rozhodčích za zesnulého Aleše Lišku.
Do DR byla v doplňovacích volbách zvolena Jana Sládečková.
Předseda DR SNH se zúčastňuje zasedání VV SNH a je ve stálém kontaktu s předsedou VV a
s členy VV. Při těchto jednáních se konsultují finanční záležitosti a oblasti, které je nutné
projednat a dávat k nim stanoviska.
Spolupráce s členy VV SNH je na dobré úrovni a je to ku prospěchu celému našemu sportu.
Členové DR SNH se schází dle potřeby 3 až 4krát v roce a další jednání se provádí dle situace
elektronickou poštou.
Předseda DR p. Klas provádí kontroly faktur, dokladů, smluv a celé finanční agendy.
V této záležitosti, po nástupu sekretáře Zdeňka Soukupa, se tato oblast stabilizovala a je na
dobré úrovni.
Dále byl dán do pořádku přehled o materiálu a majetku SNH.
Mnoho práce se také provedlo v archivaci dokumentů a v materiálech, které je nutno chránit pro
další generaci.
Všichni členové DR v rámci svých možností přispěli k dobrému chodu DR SNH.
Předseda DR SNH p. Karel Klas vždy odepisoval žadateli na jeho problém, i když jeho záležitost
nesplňovala všechny náležitosti k projednání k DR. Vždy se mu poskytla doporučení k dalšímu
postupu řešení jeho problému.
Rád bych zmínil práci předsedy VV SNH p. Jiřího Cedidla.
Náš sport se dostal v r. 2017 do nelehké finanční situace z důvodu pozastavení finančních
prostředků ze strany státu. Tato situace se musela začít řešit. Předseda VV jednal na všech
úrovních a přes všechna úskalí a nepochopení ze strany vyšších orgánů, dotáhl finanční záležitost
na úroveň, která je pro náš sport zabezpečující, a proto můžeme pořádat všechny akce, zvláště
pak akce mládeže.
Také prostředky na r. 2018 již byly připsány na účet SNH.
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Chtěl bych poděkovat všem, kteří obětují svůj čas našemu sportu od funkcionářů, trenérů, všem
komisím, členům VV SNH, členům DR SNH a sekretáři svazu. Dále všem oddílům, hráčům a
příznivcům národní házené.
Dnešní Valnou hromadou končí členům volební období Dozorčí rady SNH.
Jsem přesvědčen, že jsme za celé období vyšli se ctí a vždy jsme rozhodovali a dávali podněty
v souladu s řády a statutem DR SNH.
V rozhodovacím řízení je nutné být nestranný a v dané situaci musí člen DR jednat bez jakékoliv
příslušnosti k oddílu.
Závěrem chci poděkovat všem členům DR SNH za práci a Václavu Votýpkovi, dlouholetému
členovi DR, mnoho zdraví do dalších let.
Všem členům DR SNH, kteří budou dnes zvoleni, přeji mnoho úspěchů a málo problémů
v celém volebním období a stále dobrou spolupráci s oddíly a s VV SNH.

Děkuji za pozornost

Svaz národní házené

Karel Klas v.r.
předseda DR SNH
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konané dne 19. května 2018 v Praze.
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VOLEBNÍ LÍSTKY

I. kolo

Vydáno volebních lístků:

38

Odevzdáno volebních lístků:

38

Platných volebních lístků:

38

Neplatných volebních lístků:

0

ZVOLEN:
Jméno

I. kolo

1. KLAS Karel

37

2. BLAHUTA Josef

35

3. SLÁDEČKOVÁ Jana

34

4. MENC František

32

5. Ing. JÍRA Pavel

28

II. kolo

III. kolo

počet obdržených hlasů
II. kolo

III. kolo
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NEZVOLEN:
Jméno

I. kolo

1. ŠATRA Petr

24

počet obdržených hlasů
II. kolo
III. kolo

V Praze dne 19. 5. 2018

Podpis:

Miroslav Šír v.r.
předseda volební komise

Petr Odchodnický v.r.
člen volební komise

Radomil Kalaš v.r.
člen volební komise

Svaz národní házené

20.VH SNH - Protokol o volbách DR SNH

20. Valná hromada SNH
Představení kandidátů do Dozorčí rady SNH
Josef BLAHUTA – SSK Vítkovice – 63 let
- házené se věnuje od mládí
- výborný ligový hráč, později trenér a funkcionář
- dlouholetý lektor Výcvikového tábora juniorů
- dlouholetý předseda oddílu národní házené SSK Vítkovice
Ing. Pavel JÍRA – TJ S. Blovice – 49 let
- házené se věnuje od svých 12 let
- po ukončení hráčské kariéry se začal věnovat činnosti rozhodčího, kdy od roku 2014
působí také jako ligový rozhodčí
- od roku 2000 působí jako oddílový funkcionář v různých funkcích, od řadového člena, přes
jednatele až předsedu oddílu v posledních dvou letech po
- od roku 2016 pracuje rovněž jako předseda úseku rozhodčích západočeské OSK
Karel KLAS – Baník Most NH – 68 let
- házené se věnuje od mládí nejdříve jako hráč, později jako trenér, rozhodčí a funkcionář
- je držitelem kvalifikace rozhodčího i trenéra 2. Třídy
- jako funkcionář v minulosti působil mimo jiné jako předseda oddílu VTŽ Chomutov nebo
předseda severočeské OSK
- po tři volební období zastává rovněž funkci předsedy Dozorčí rady SNH
František MENC – Sokol Tymákov – 73 let
- dlouholetý úspěšný trenér mládeže i dospělých
- jako funkcionář působí mimo jiné jako starosta Tělocvičné jednoty Sokol Tymákov
- již čtyři volební období je rovněž členem Dozorčí rady SNH
Jana SLÁDEČKOVÁ – Sokol Rokytnice – 67 let
- v národní házené působí desítky let, ať už jako hráčka, trenérka mládeže nebo
funkcionářka jak na oddílové, tak na oblastní i svazové úrovni
- členka DR SNH v letech 2002 – 2010 a 2015 – 2018
Petr ŠATRA – TJ Přeštice – 57 let
- házené se věnuje od svých 8 let, nejdříve jako hráč a později funkcionář
- od roku 1990 působí jako člen výboru oddílu, přes dvacet let zastával pozici vedoucího
prvoligového družstva žen
- v letech 1994 – 2012 byl členem organizační komise SNH a od roku 2014 působil jako člen
Dozorčí rady SNH

Svaz národní házené
V Praze dne 19. 5. 2018

ZPRÁVA MANDÁTOVÉ KOMISE
20. valné hromady Svazu národní házené konané dne 19. 5. 2018

Hlas rozhodující
StČ oblast

pozváno 10 oddílů, omluveno

2

přítomno

2

, tj.

20,0

%

SČ oblast

pozváno

9 oddílů, omluveno

2

přítomno

4

, tj.

44,4

%

VČ oblast

pozváno

9 oddílů, omluveno

2

přítomno

5

, tj.

55,6

%

ZČ oblast

pozváno 24 oddílů, omluveno

4

přítomno

16

, tj.

66,7

%

JM oblast

pozváno 10 oddílů, omluveno

2

přítomno

2

, tj.

20,0

%

SM oblast

pozváno 12 oddílů, omluveno

0

přítomno

9

, tj.

75,0

%

Pozváno 74 oddílů, omluveno

12

přítomno

38

, tj.

51,4

%

Valná hromada je usnášeníschopná!

Hlas poradní
VV SNH

pozváno 9

členů, omluveno

3

přítomno

6

, tj.

66,2

%

DR SNH

pozváno 5

členů, omluveno

2

přítomno

3

, tj.

60,0

%

Předs.OSK

pozváno 6

členů, omluveno

0

přítomno

2

, tj.

33,3

%

člen, omluveno

1

přítomno

1

, tj.

50,0

%

členů, omluveno

6

přítomno

12

, tj.

54,5

%

Přítomno

1

.

Čest.členové pozváno 2
Pozváno 22

Hosté

Ing. Martin Gřes v.r.
předseda mandát.komise

Martin Leugner v.r.
Zdeněk Soukup v.r.
členové mandátové komise

Svaz národní házené, Zátopkova 100/2, P.O.Box 40, 160 17 Praha 6, IČ: 539 929, sekretář: Zdeněk Soukup
tel.:+420 721 820 755, e-mail: narodnihazena@cuscz.cz, bank.spojení: FIO banka a.s. - 2200747669/2010
www.svaznarodnihazene.cz
Předseda SNH:

Jiří Cedidlo - kontakt: +420 607 012 420, e-mail: cedidlo.jiri@centrum.cz

Svaz národní házené
V Praze dne 19. 5. 2018

JEDNACÍ ŘÁD

20. valné hromady Svazu národní házené konané dne 19. 5. 2018
Článek 1. Úvodní ustanovení
Jednací řád vychází ze Stanov Svazu národní házené (dále jen SNH) a upravuje zásady jednání
20. valné hromady SNH.
Článek 2. Valná hromada
a) Předsedající Valné hromady předkládá ke schválení program zasedání, jednací řád a složení
pětičlenného pracovního předsednictva, tříčlenné návrhové komise, tříčlenné mandátové
komise.
b) O návrzích v průběhu jednání hlasují všichni účastníci zasedání s hlasem rozhodujícím.
c) O jednotlivých protinávrzích se hlasuje v pořadí od posledního podaného k prvnímu.
d) Usnesení Valné hromady zásadního významu, kterými jsou usnesení ve věcech specifikovaných
v čl. VI, odst. 2, písm. a), h), i), k), m) a o) Stanov SNH, je platné, hlasuje-li pro něj třípětinová
většina přítomných s hlasem rozhodujícím.
e) Usnesení Valné hromady v ostatních věcech je platné, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina
přítomných s hlasem rozhodujícím.
f) Hlasuje se aklamací (zdvižením ruky s mandátním lístkem), nerozhodne-li valná hromada jinak.
Článek 3. Návrhová, mandátová komise
a) Návrhová komise připravuje návrh na usnesení na základě jednání Valné hromady a výsledků
diskuze. Předkládá jej Valné hromadě ke schválení.
b) Mandátová komise předkládá Valné hromadě zprávu o počtu přítomných delegátů s hlasem
rozhodujícím, poradním a o počtu hostů.
Článek 4. Diskuze
a) Právo vystoupit v diskuzi mají všichni účastníci jednání ke každému bodu programu maximálně
třikrát.
b) Délka jednotlivých diskusních příspěvku není omezena.
c) V případě neúměrně dlouhého diskusního příspěvku má na základě vyjádření delegátů
s hlasem rozhodujícím předsedající valné hromady právo odejmout diskutujícímu slovo, a to
nejdříve po 3 minutách trvání jednotlivého diskusního příspěvku.
d) K jednotlivým diskusním vystoupením mohou být faktické připomínky, max. však v délce trvání
jedné minuty.
Článek 5. Různé
Všechny případné sporné otázky rozhoduje pracovní předsednictvo.
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Svaz národní házené
V Praze dne 19. 5. 2018

VOLEBNÍ ŘÁD

pro volby do Dozorčí rady SNH konané dne 19. 5. 2018
článek 1. Úvodní ustanovení
Volební řád vychází ze zásad uvedených ve Stanovách Svazu národní házené (dále jen SNH) a
upravuje průběh voleb.
článek 2. Volba členů DR SNH
a) Právo volit má každý přítomný delegát 20. valné hromady SNH s hlasem rozhodujícím.
b) Volba pěti členů Dozorčí rady SNH (dále jen DR SNH) probíhá tajným hlasováním
c) Na kandidátkách (volebních lístcích) je min. 6 jmen kandidátů do DR SNH, přičemž volič je
povinen škrtat tak, aby na kandidátce pro DR SNH zůstalo 5 členů
d) Návrh na doplnění kandidátky může předložit přítomný delegát s hlasem rozhodujícím písemně
předsedovi volební komise s písemným souhlasem navrhovaného kandidáta, a to do 10,00 hod.
dne 19. 5. 2018
článek 3. Platnost hlasů
a) Volební lístek je neplatný, obsahuje-li více či méně jmen kandidátů, než udává čl. 2b tohoto
volebního řádu pro obsazení míst v DR SNH.
b) Volební lístek je neplatný, je-li na něj dopsáno jiné jméno, než obsahovala kandidátka předložená
předsedou volební komise po skončení času pro možné doplnění.
článek 4. Výsledky voleb členů DR SNH
a) Za členy DR SNH jsou zvoleni kandidáti s nejvyššími počty obdržených platných hlasů, kteří
přitom získali podporu nadpoloviční většiny přítomných delegátů s hlasem rozhodujícím.
b) V případě, že dojde k rovnosti počtu hlasů u dvou a více kandidátů a jejich počet tak celkem
převýšil možný počet členů, který udává článek 2b tohoto volebního řádu pro obsazení míst v DR
SNH, a získali-li nadpoloviční většinu hlasů delegátů přítomných s hlasem rozhodujícím, je volba
opakovaná pouze u kandidátů s tímto stejným počtem hlasů tolikrát, dokud nebude zvolen
příslušný počet členů DR SNH.
c) V případě, že nebude v I. kole voleb zvolen příslušný počet členů DR SNH z důvodu nezískání
nadpoloviční většiny hlasů od přítomných delegátů s hlasem rozhodujícím, bude volba opakována
pouze u kandidátů, kteří nadpoloviční většinu nezískali, při následné platnosti článku 4a i 4b tohoto
volebního řádu.
d) V případě, že nebude ani po celkově VI. kole voleb zvolena DR SNH, musí být připravena nová
kandidátka a volby opakovány.
článek 5. Volba předsedy DR SNH
a) Zvolení členové DR vyberou ze svého středu kandidáta na předsedu DR a předloží tento návrh
předsedovi volební komise, který s ním seznámí delegáty VH
b) Volba předsedy Dozorčí rady SNH probíhá veřejným hlasováním a právo volit má každý přítomný
delegát s hlasem rozhodujícím
c) Předsedou DR SNH je zvolen kandidát navržený dle bodu 5/a tohoto volebního řádů v případě, že
získá podporu nadpoloviční většiny přítomných delegátů s hlasem rozhodujícím. V případě, že
navržený kandidát tuto nadpoloviční podporu nezíská, musí zvolení členové DR SNH ze svého
středu navrhnout jiného kandidáta a volba se následně opakuje za stejných podmínek.
článek 6. Různé
Všechny případné sporné otázky řeší a rozhoduje volební komise.
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SNH - NÁKLADY
list 1A
FŘ SNH
01
011
012+013
014
02
03
031
032
033
034
04
041
042
043
05
051
052
053
054
06
07
08
081
082
09
10
11
12
121
122
13
131
132
133
134
135
14
141
142
CE - 1A

skutečné
název výdaje
personální náklady
mzdy - pojištění
DPP - DPČ
ostatní osobní náklady
telefony
služby
rozmnožovna
kancel. potřeby
poštovné
poplatky bankám
zařízení
nákup
opravy
počítačové progr.
sekretariát
nájmy a služby
pojištění majetku
správa WWW stránek
ostatní náklady SE
registrace
péče o členy
výstroj
nákup
opravy, praní
propagace
daně státu od SNH
schůze VV+rozšířené
schůze hnutí
VH SNH
Oslavy 110 let NH
schůze komisí
DR SNH
TR SNH
HK SNH
KM SNH
L-MÚ
schůze komisí
STK SNH
KR SNH

rozpočet

rozpočet

náklady 17
387 216,00
371 216,00
16 000,00
0,00
48 270,91
20 914,76
0,00
8 424,00
5 921,96
6 568,80
8 012,00
8 012,00
0,00
0,00
153 913,21
136 302,21
4 257,00
8 854,00
4 500,00
38 220,00
600,00
101 677,10
101 677,10
0,00
0,00
0,00
145 071,00
64 395,00
64 395,00
0,00
25 529,00
1 680,00
0,00
9 417,00
14 432,00
0,00
19 270,00
12 250,00
7 020,00

2017
356 000,00
340 000,00
16 000,00
0,00
45 000,00
19 500,00
500,00
7 000,00
4 000,00
8 000,00
177 000,00
5 000,00
2 000,00
170 000,00
149 500,00
130 000,00
4 500,00
10 000,00
5 000,00
30 000,00
5 000,00
65 000,00
60 000,00
5 000,00
5 000,00
0,00
130 000,00
65 000,00
65 000,00
0,00
45 000,00
15 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
0,00
20 000,00
10 000,00
10 000,00

2018
376 000,00
340 000,00
36 000,00
0,00
45 000,00
20 500,00
500,00
8 000,00
5 000,00
7 000,00
177 000,00
5 000,00
2 000,00
170 000,00
148 500,00
130 000,00
4 500,00
9 000,00
5 000,00
30 000,00
5 000,00
77 000,00
72 000,00
5 000,00
5 000,00
0,00
130 000,00
65 000,00
65 000,00
0,00
45 000,00
15 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
0,00
20 000,00
10 000,00
10 000,00

1 013 088,98

1 112 000,00

1 144 000,00

list 1B
FŘ SNH
15
151
152
153
16
17
18
181
182
19
20
21
211
212
213
22
221
222 (31)
23
231
232
233
234
235
236
24
25
26
261
262
263
27
28
29
291
292

převod z listu 1A
název výdaje
schůze komisí
OK + úseky SNH
RR + ostatní
všechny aktivy komisí
Časopis Házenkář
met.materiály, tiskopisy
ligové semináře
rozhodčí
trenéři lig. odd. SNH
školeni,semin. tren.
školeni,semin. rozh.
Soustředění mládeže
VTJ + J
VTM
úhrada rez. fondem
lig.rozhodčí a delegáti
delegát lig. utkání
rozhodčím vyplac.liga
soutěže mládeže
M ČR
P ČR
dotace OSK za umístění ml.
ZHP mládeže
ZLM mládeže
Superpohár mládeže
kvalifikace žen
ČP - dospělých fin.
soutěže dospělých
Č - M dospělých
Z - V dospělých
příprava výběrů
Házenkář roku
dotace OSK - činnost
dotace oddílům
příspěvky z FŘ
dotace na údržbu

CE - Náklady
CE - Příjmy
Př.- Nákl. hospodářský výsledek

1 013 088,98

1 112 000,00

1 144 000,00

skut.nákl.17
9 743,00
0,00
0,00
9 743,00
0,00
8 853,00
50 928,00
39 395,00
11 533,00
40 646,00
10 740,00
426 220,00
64 970,00
361 250,00
0,00
929 893,00
0,00
929 893,00
1 682 627,00
666 538,00
568 940,00
18 000,00
135 593,00
135 404,00
158 152,00
0,00
41 440,00
135 777,00
78 156,00
0,00
57 621,00
44 000,00
293 200,00
75 461,06
75 461,06
0,00
skutečnost
2017
4 762 617,04
5 061 356,10
298 739,06

rozpočet 17
15 000,00
5 000,00
0,00
10 000,00
0,00
15 000,00
55 000,00
40 000,00
15 000,00
15 000,00
0,00
590 000,00
90 000,00
500 000,00
0,00
955 000,00
5 000,00
950 000,00
1 588 000,00
625 000,00
585 000,00
18 000,00
120 000,00
140 000,00
100 000,00
0,00
40 000,00
140 000,00
80 000,00
0,00
60 000,00
45 000,00
350 000,00
155 000,00
155 000,00
0,00
rozpočet
2017
5 075 000,00
5 336 800,00
261 800,00

rozpočet 18
15 000,00
5 000,00
0,00
10 000,00
0,00
10 000,00
40 000,00
40 000,00
0,00
15 000,00
10 000,00
510 000,00
110 000,00
400 000,00
0,00
955 000,00
5 000,00
950 000,00
1 638 000,00
650 000,00
550 000,00
18 000,00
135 000,00
135 000,00
150 000,00
0,00
40 000,00
140 000,00
80 000,00
0,00
60 000,00
45 000,00
300 000,00
80 000,00
80 000,00
0,00
rozpočet
2018
4 942 000,00
4 954 000,00
12 000,00

skutečné
2017
2 857 800,00
0,00
2 857 800,00
0,00
0,00
0,00
1 861 896,40
9 315,00
877 415,67
77 500,00
1 443,73
421 900,00
173 000,00
0,00
0,00
140 000,00
161 322,00
341 659,70
87 950,69
253 709,01
0,00
5 061 356,10

rozpočet
2017
2 857 800,00
0,00
2 857 800,00
0,00
0,00
0,00
2 139 000,00
20 000,00
950 000,00
60 000,00
2 000,00
590 000,00
200 000,00
0,00
10 000,00
125 000,00
182 000,00
340 000,00
210 000,00
130 000,00
0,00
5 336 800,00

1.1.2017

31.12.2017

1 114 461,60
1 038 858,35
11 659,00
63 944,25

1 461 116,29
1 438 190,29
22 926,00
0,00

Pohledávky za třetími stranami
FAČR Property - nájem Strahov
Uhrazené zálohy

17 509,29
8 165,29
9 344,00

14 620,00
0,00
14 620,00

Závazky vůči třetím stranám
FAČR Property - nájem Strahov
ČUS - služby za prosinec

9 721,86
0,00
9 721,86

11 297,20
228,02
11 069,18

40 015,00
0,00
40 015,00

-3 436,00
-3 436,00
0,00

2A
30
301
302
303
304
305
31
311
312
313
314
315
316
317
318
319
31A
32
321
322
323

SNH - VÝNOSY
název výnosu
Dotace
příspěvek ČUS
dotace MŠMT na činn.
dotace na údržbu
dotace na mládež
ostatní dotace
ostatní příjmy
poplatky ostatní
poplatky - rozhodčí liga
poplatky školení+semin.
úroky
VTJ + J, VTM
pokuty liga
pokuty ostatní
ostatní
přestupy, hostování
zdaňované příjmy
příspěvky oddílů
FŘ - oddíly ČOS,ATJ/SK
FŘ - oddíly ČSTV
mimořádné
CE - příjmy

Stavy k:
Peněžní prostředky SNH
bankovní účty
hotovost
termínovaný vklad

Časové rozlišení
Výdaje příštích období
Náklady příštích období

rozpočet
2018
2 572 000,00
0,00
2 572 000,00
0,00
0,00
0,00
2 042 000,00
10 000,00
950 000,00
70 000,00
2 000,00
490 000,00
180 000,00
0,00
10 000,00
140 000,00
190 000,00
340 000,00
90 000,00
250 000,00
0,00
4 954 000,00

KOMENTÁŘE K VYBRANÝM POLOŽKÁM ROKU 2017
pol.041

Nákup zařízení
pořízena nová tiskárna pro potřeby registračního oddělení

pol.043

Počítačové programy
informační systém SNH stále ve vývoji, náklady budou uhrazeny po
dokončení a převzetí systému - položka přesunuta do rozpočtu roku 2018

pol.081

nákup výstroje
101 677,10
zakoupeny čtyři kompletní sady dresů HUMMEL pro reprezentační výběry
dospělých na mezizemská utkání
od bývalého partnera SNH firmy HZH Sport odkoupeno zbývajících
cca 35 ks míčů pro potřeby VTJ a dalších akcí SNH

pol.11

Schůze VV + rozšířené
145 071,00
částka rozpočtu překročena zejména díky zahrnutí cestovních nákladů
předsedy SNH při jednáních o dotacích na rok 2017

pol.19

Školení, semináře trenérů
40 646,00
o školení velký zájem, nakonec rozděleno do dvou míst (Přeštice, Pustějov)
a díky tomu byly i vyšší náklady, které však byly pokryty z účastnických
poplatků - viz položka 313 v příjmové části rozpočtu

pol.20

Školení, semináře rozhodčích
školení rozhodčích 2. a 3. třídy v Nymburku (září 2017)

pol.31A

zdaňované příjmy
Global Collect s.r.o. - smlouva o reklamě
HZH Sport s.r.o. - reklamní plnění

Rezervní fond
Stav k 31.12.2014
příspěvek dle FŘ 2015
oslavy,superpohár - čerpání 2015
příspěvek dle FŘ 2016
oslavy,superpohár - čerpání 2016
příspěvek dle FŘ 2017
Celkem k 31.12.2016

příjmy

10 740,00

161 322,00
150 000,00
11 322,00

výdaje

49 100,00
150 000,00
48 100,00
25 000,00
118 600,00
215 800,00

8 012,00

175 000,00

Celkem
264 244,25
313 344,25
163 344,25
211 444,25
186 444,25
305 044,25
305 044,25

POZNÁMKY K VYBRANÝM POLOŽKÁM ROZPOČTU NA ROK 2018
Výdaje
011

Mzdy - pojištění

SE SNH - hrubá mzda
SE SNH - sociální pojištění
SE SNH - zdravotní pojištění
SE SNH - zákonné pojištění

012+013 DPP - DPČ

Repretrenéři
Odměna předsedy SNH na podnět VH a DR SNH

043

Informační systém SNH vč. webu s redakčním systémem,
správou členské základny a správou všech soutěží

081

Počítačové programy

Nákup výstroje

252 000,00
63 000,00
22 680,00
1 412,00
339 092,00
16 000,00
20 000,00
36 000,00

21.000,- * 12 měsíců
5.250,- * 12 měsíců
1.890,- * 12 měsíců
353,- * 4 čtvrtletí

2.000,- * 8 repretrenérů

169 400,00

nákup vybavení pro instruktory VTJ+J, stávající
vybavení je staré přes 10 let a již nevyhovuje

72 000,00

19

Školení/semináře tren.

seminář trenérů mládeže

15 000,00

20

Školení/semináře rozh.

školení rozhodčích 2. a 3. třídy - Nymburk, září 2018

10 000,00

6.000,- * 12 sad

231,232 MČR, PČR

za shodných podmínek jako v roce 2017, tzn. SNH hradí dopravu, 80% nákladů na stravování a část ubytování ml.žactva

261

Č-M dospělých

doprava reprevýběrů, rozhodčích, zástupců SNH)
ostatní (praní dresů atd.)

70 000,00
10 000,00
80 000,00

263

Příprava reprevýběrů

částka dle Finančního řádu SNH

60 000,00

15.000,- * 4 výběry

Příjmy
302

Dotace MŠMT

dotace MŠMT v rámci programu Organizace sportu

2 572 000,00

(dotace již připsána na účet SNH)

315

VTJ+J, VTM

Účastnický poplatek VTJ+J
Účastnický poplatek VTM

90 000,00
400 000,00
490 000,00

31A

Zdaňované příjmy

Global Collect s.r.o. - smlouva o reklamě
Hummel (Martin Václavek - PRO-SPORT Olomouc)

150 000,00
40 000,00
190 000,00

žádost na 3,535 mil. Kč

