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Svaz národní házené
PROGRAM
21. valné hromady Svazu národní házené konané dne 6. 4. 2019
1. Zahájení - schválení

programu 21. valné hromady SNH
jednacího řádu

2. Volba členů

pracovního předsednictva
mandátové komise
návrhové komise

(5)
(3)
(3)

3. Zpráva o činnosti SNH za uplynulé období
4. Zpráva o hospodaření SNH v roce 2018, návrh rozpočtu na rok 2019
5. Zpráva Dozorčí rady SNH
6. Zpráva mandátové komise
7. Projednání a schválení úpravy Organizačního řádu SNH
8. Diskuse
9. Zpráva návrhové komise, schválení usnesení
10. Závěr

V Praze dne 6. 4. 2019
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Svaz národní házené
ZÁPIS
z 21. valné hromady Svazu národní házené
konané dne 6. dubna 2019 v Praze
1. ZAHÁJENÍ
Řádnou 21. valnou hromadu SNH, která se konala dne 6. dubna 2019 v aule budovy ČUS v Praze na
Strahově, zahájil pan Ing. Josef Popelka, 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 21. VH
SNH. Program a text jednacího 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:

Ing. Josef Popelka – předsedající 21. VH SNH
Jiří Cedidlo
Karel Klas
Mgr. Miroslav Šír
Miloš Václavek

Mandátová komise:

Romana Jabbourová – předsedkyně
Jiří Bednář
Josef Blahuta

Návrhová komise:

Mgr. Miroslav Šír – předseda
Mgr. Ladislava Janková
Rostislav Pátek

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 květnu 2018. Kompletní text zprávy je přílohou tohoto zápisu.
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4. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ SNH V ROCE 2018, NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2019
Všichni delegáti valné hromady obdrželi před jednáním písemné podklady s přehledem
hospodaření SNH za rok 2018 i s návrhem rozpočtu na rok 2019. 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 přednesla její předsedkyně paní Romana Jabbourová.
Ze 74 pozvaných delegátů s hlasem rozhodujícím se 21. valné hromady zúčastnilo 41 delegátů, což
je 55,4 procent, 21. valná hromada byla usnášeníschopná ve smyslu platných ustanovení Stanov a
řádů Svazu národní házené. Kompletní zpráva mandátové komise je přílohou tohoto zápisu.

7. PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ ÚPRAV ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU SNH
Předseda SNH předložil k projednání návrh upraveného Organizačního řádu SNH, do kterého byly
zapracovány zejména změny vyplývající z ustanovení nových stanov SNH, které byly schváleny
v roce 2016.
Předložený návrh byl v souladu s řády projednán rovněž Dozorčí radou SNH.
Po krátké diskusi byl Organizační řád SNH jednomyslně schválen v předloženém znění.

8. DISKUSE
Stručný souhrn jednotlivých témat diskusních příspěvků:
1. Ing. Tomáš Strniště (Sokol Svinov) – finále ZLM dorostenců, Dárcovství krve, Každý gól pomáhá
- kritika neúčasti družstva TJ Přeštice na finále Zimní ligy dorostenců omluvené jen pár hodin před
akcí, která znehodnotila jak sportovní úroveň akce, tak práci organizátorů akce
- pro inspiraci ostatním, jak budovat vzájemné vztahy v rámci oddílu, informoval o iniciativě oddílu
Sokol Svinov, který zorganizoval hromadné dárcovství krve, do kterého se zapojili členové oddílu
- bylo by možná vhodné pokusit se podobnou akci zorganizovat jako celosvazovou akci
- další inspirací by mohl být například projekt „každý gól pomáhá“
2. Ing. Josef Popelka (SČ OSK) – zkvalitnění školení trenérů a jeho provádění v rámci dané OSK
- kvalitní základna trenérů je nezbytná pro udržení a rozvoj našeho sportu
- získávání nových trenérů a starost o jejich rozvoj je úkolem pro oddíly, svaz by měl zajistit
metodiku a školení, semináře
- návrh na pořádání školení trenérů 3.třídy přímo v oblastech, kdy akci by zorganizovala daná OSK
dle počtu zájemců ve své oblasti, svaz by nominoval odborného garanta školení
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3. Josef Blahuta (SSK Vítkovice) – VTJ+J 2019
- otevřel otázku nového modelu VTJ+J, resp. výběrových kempů juniorů a juniorek, které zmínil ve
své zprávě i předseda SNH
- dotaz na zástupce oddílů, jak vnímají tuto změnu, zda je v jejich oddílech zájem o VTJ, zda má
smysl v tomto pokračovat
- pokud ano, pak je potřeba akci v oddílech propagovat, stejně jako na výcvikovém táboru žactva,
kde je pravidelně mnohem vyšší účast než na VTJ, nicméně při přechodu do dorostenecké
kategorie účastníci VTM na VTJ nepřejdou
Reakce:
Ing. Tomáš Strniště (Sokol Svinov)
- oddíl Sokola Svinov oceňuje nejlepší hráče svých kolektivů tím, že za ně uhradí účastnické
poplatky na VTJ, případně VTM
4. Luboš Pánek (Sokol Bakov) – termíny zimních svazových akcí 2020
- dotaz, zda by bylo možné vydávat termínovou listinu zimních akcí (Zimní liga mládeže, Zimní
halové mistrovství, Český pohár dospělých) ideálně s ročním předstihem zejména z důvodu lepší
dostupnosti hal a zajištění vzájemné návaznosti jednotlivých akcí
Reakce:
Jiří Cedidlo (předseda SNH)
- v rámci schvalování propozic vrcholných soutěží 2019/20 byla na březnovém zasedání
výkonného výboru schválena rovněž kompletní termínová listina akcí, které bude zveřejněna spolu
s těmito propozicemi do konce dubna t.r.
5. Ing. Pavel Jíra (Sokol Blovice) – příspěvek pro OSK za umístění mládeže, reakce na předřečníky
- návrh na navýšení příspěvku pro OSK za umístění jejich družstev na svazových akcích mládeže
- družstvo Přeštic bylo určitě k neúčasti na finále ZLM donuceno okolnostmi, nebyl v tom záměr
- souhlasí s návrhem ke školení trenérů, doporučil by případně i spojení oblastí, pokud by nebyl
naplněn minimální počet frekventantů
Reakce:
Jiří Cedidlo (předseda SNH)
- příspěvky jsou dány finančním řádem a byly navyšovány cca před 5 lety na dvojnásobek
- téma bude předloženo k projednání VV, který schvaluje finanční řád, nicméně je potřeba
si uvědomit, že částka tohoto příspěvku je v rámci propočtu finančního řádu rozpočítána k tíži
všech oddílů
6. Jaromír Kalčík (TJ S. Ejpovice) – dotační program Můj klub, koedukované soutěže mládeže
- informace o využití dotačního programu MŠMT „Můj klub“ v rámci oddílu, jednalo se o poměrně
zajímavou částku jejíž získání a administrace sice zabere nějaký čas, ale rozhodně se vyplatí
- dotaz k uvažované změně pravidel a řádů SNH, které by umožnily regulérní start smíšených
družstev v soutěžích
Reakce:
Jiří Cedidlo (předseda SNH)
- program Můj klub je jedním ze stěžejních programů MŠMT a zcela naplňuje snahu vedení
MŠMT o distribuci podpory přímo do základních článků sportu, tzn. sportovních klubů a oddílů
- jako podpora při administraci žádostí o dotaci i následné vyúčtování jsou všem oddílům
k dispozici Servisní centra sportu ČUS ve všech okresech
- pravidlová komise při projednávání návrhů na umožnění startu smíšených družstev
v soutěžích národní házené zvažovala několik variant a narazila na řadu nezodpovězených otázek,
nejasností, technických aspektů atd. a nakonec se neshodla na jednoznačném závěru
- pravidlová komise proto doporučila VV SNH zatím toto do pravidel a řádů SNH
nezahrnovat s tím, že soutěžní ročník 2019/20 by byl jakýmsi pilotním ročníkem a možnost startu
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smíšených družstev by byla ošetřena propozicemi jednotlivých soutěží od oblastních přeborů až po
Mistrovství a Poháry ČR, a to jen v kategorii mladšího žactva, resp. v družstvu mladších žáků bude
umožněn start omezeného počtu mladších žaček
- celá problematika bude následně vyhodnocena a bude připraveno definitivní řešení
Petr Tausche (TJ DIOSS Nýřany), Jaromír Kalčík (TJ S. Ejpovice), Tomáš Strniště (Sokol Svinov)
- připomínky a návrhy k možnému nastavení technických parametrů celé problematiky
7. Ing. Pavel Jíra (Sokol Blovice) – ligové soutěže žen
- úvaha o možnostech zkvalitnění a zatraktivnění vrcholných soutěží žen
- není normální, aby se hrála soutěž, ze které nechce žádný její účastník postoupit do vyšší soutěže
Reakce:
Ing. Josef Popelka (TJ Žatec)
- vyjádřil názor, že současný špatný stav soutěží žen je důsledkem minulosti, kdy dlouho
chyběl mezičlánek mezi oblastními přebory a nejvyšší soutěží
8. Petr Tausche (TJ DIOSS Nýřany) – tvorba rozpočtu SNH, resp. výše dotace pro OSK
- dotaz na tvorbu rozpočtu SNH, resp. na způsob výpočtu nebo určení výše dotace na činnost
jednotlivých oblastních soutěžních komisí
Reakce:
Jiří Cedidlo (předseda SNH)
- dotace na činnost pro OSK není na úrovni svazu vypočítávána podle žádného klíče, ale je
stanovena na základě požadavku, který každá OSK předkládá každoročně hospodářské komisi SNH
- výše příspěvku na jednotlivé oddíly by měla být odsouhlasena valnými hromadami oddílů
v jednotlivých oblastech, a to podle klíče, který si sama určí, přičemž celková výše dotace závisí na
tom, jaký rozpočet pro danou OSK příslušná valná hromada oblasti schválí
- konkrétní výše dotace, resp. příspěvku oddílů je následně zahrnuta v rámci propočtu
finančního řádů SNH do příspěvků jednotlivých oddílů

11. ZPRÁVA NÁVRHOVÉ KOMISE, SCHVÁLENÍ USNESENÍ
Předseda návrhové komise pan Mgr. Miroslav Šír 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 21. valné hromadě. Zároveň
jim poděkoval za obětavou a nezištnou práci pro národní házenou na všech úrovních našeho svazu.
Následně jednání 21. valné hromady SNH oficiálně ukončil.

V Praze dne 6. 4. 2019

Jiří Cedidlo v.r.
předseda SNH

Karel Klas v.r.
předseda Dozorčí rady SNH

Zápis zpracovali: Jiří Cedidlo, Ing. Josef Popelka, Zdeněk Soukup
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Svaz národní házené
USNESENÍ
21. valné hromady Svazu národní házené konané dne 6. 4. 2019
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 2018
4. návrh rozpočtu SNH na rok 2019
5. návrh úpravy Organizačního řádu SNH

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 2018
2. rozpočet SNH na rok 2019
3. úpravu Organizačního řádu SNH

D. Pověřuje:

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

E. Ukládá:

1. Výkonnému výboru SNH
a) projednat všechny diskusní příspěvky přednesené na 21. VH SNH a přihlížet k nim
při činnosti a rozhodování v jednotlivých odborných oblastech
b) zvážit možnosti navýšení dotace pro jednotlivé OSK za umístění družstev mládeže
na celostátních akcích v daném soutěžním ročníku
c) zahájit přípravu zpracování a vydání komplexního metodického materiálu pro
trenéry v moderní interaktivní a elektronické podobě
d) zpracovat a do 15. května 2019 vydat závazné pokyny pro OSK k umožnění
regulérního startu smíšených družstev mladšího žactva v oblastních soutěžích a
stejné podmínky zahrnout rovněž do vyhlášených propozic celostátních akcí mládeže
v ročníku 2019/2020
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
c) vybírat a navrhnout potenciální kandidáty pro volby výkonného výboru na volební
období 2020 - 2024
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d) na základě požadavku VV navrhnout ze svých členů potenciální příjemce finanční
podpory za strany společnosti Global Collect na účastnický poplatek VTJ 2019
e) věnovat pozornost a součinnost při průběžné aktualizaci členské základny v rámci
svazové evidence členů
3. jednotlivým oblastním soutěžním komisím SNH
a) aktivně podporovat činnost a soutěže pro kategorii „přípravek“
b) respektovat výkonným výborem vyhlášené pokyny týkající se regulérního startu
smíšených družstev mladšího žactva v oblastních soutěžích 2019/2020

V Praze dne 6. 4. 2019

Mgr. Miroslav Šír v.r.
předseda návrhové komise
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Rostislav Pátek v .r.
člen návrhové komise

Mgr. Ladislava Janková v.r.
člen návrhové komise
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Svaz národní házené
Zpráva o činnosti Svazu národní házené
pro 21. Valnou hromadu SNH
Vážené dámy a pánové,
nejprve mi dovolte, abych Vás i já přivítal na jednání 21. 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. Děkuji vám.
A nyní tedy již ke zprávě o činnosti Svazu národní házené. Scházíme se opět po roce na
jednání nejvyššího orgánu našeho spolku, abychom zhodnotili uplynulé období, projednali aktuální
témata týkající se našeho sportu, případně vytýčili úkoly do posledního roku funkčního období
stávajícího výkonného výboru.
Docela dlouho jsem uvažoval o tom, jak vlastně tuto zprávu pojmout, abych jen neopakoval
a neoprašoval zprávu minulou, protože rok není až tak dlouhá doba a pokud nepřijdou nějaké
závažné mimořádnosti typu kompletního výpadku financování, tak běžná agenda je do značné
míry neustále se opakující kolotoč událostí a akcí. A dovolím si uvést, že uplynulý rok byl za těch 8
let, co má tu čest být předsedou svazu, asi tím nejklidnějším a nejméně hektickým. Proto bych se
rád v letošní zprávě dotknul i věcí, které nás čekají do budoucna a otevřel témata, se kterými se dle
mého názoru budeme potýkat při naší činnosti v následujících letech a byl bych velice rád,
abychom tyto body dále rozvedli v rámci diskuse. Nicméně se samozřejmě nemůžu hodnocení
uplynulého období vyhnout úplně.
Z minulé valné hromady byly usnesením uloženy výkonnému výboru SNH dva úkoly. První
se týkal projednání všech diskusních příspěvků z 20. valné hromady a jejich zohlednění při činnosti
a rozhodování v jednotlivých odborných oblastech. Druhým úkolem bylo předat podněty týkající se
problematiky smíšených družstev v kategorii mladšího žactva organizační, resp. pravidlové komisi.
U obou bodu si dovolím uvést, že byly splněny. Pravidlová komise dosti podrobně problematiku
koedukovaných družstev diskutovala, stejně jako všechny ostatní došlé připomínky a návrhy, což
zajisté potvrdí členové této komise. Samozřejmě ne všechny připomínky a návrhy byly a ani
nemohly být akceptovány. Na tomto místě si dovolím poděkovat všem, kteří se na nelehké práci
pravidlové komise podíleli a odvedli kus práce.
Tímto se zároveň dostávám k jednomu z bodů, které nás v letošním roce čekají. Pravidlová
komise svou činnost již ukončila a nová pravidla a řády by měly vejít v platnost k 15. červenci t.r.
s tím, že v rámci jednání výkonného výboru budou schvalovány na začátku května tak, aby mohly
být zveřejněny v souladu s předpisy minimálně 6 týdnů před jejich platností, tzn. do konce května.
Výjimkou mezi řády je organizační řád, jež je jako jediný schvalován valnou hromadou svazu.
Revize organizačního řádu nás tedy čeká v následujícím programu dnešního jednání. Tak jako při
minulé revizi řádů není plánován žádný hromadný a finančně nákladný tisk materiálů a jejich
distribuce v papírové podobě. Všechny předpisy budou distribuovány do oddílů v elektronické
podobě a zároveň budou k dispozici na webových stránkách svazu.
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K oblasti řádů a zejména pravidel se nabízí k diskusi téma dalšího směřování naší hry jako
takové. Myslím, že více než kdy jindy se v naší házené projevují spíše handbalové prvky, do značné
míry opouštíme naši tradiční technickou hru, řadů družstev už dávno ve své hře rezignovala
například na smysluplné využívání standardních situací, prosazuje se spíše silové pojetí atd.
Netroufám si hodnotit, zda je to zcela špatně nebo dobře, stejně jako si nedovolím hodnotit, zda
tento posun plyne spíše z toho, že se objektivně daleko méně trénuje nebo se jedná jen o
přirozený vývoj. Ale je to určitě téma, o kterém bychom měli v našem hnutí diskutovat. Zároveň by
z této diskuse měly vzejít náměty, podněty a úkoly pro výkonný výbor, kdy bychom měli začít
splácet jednoznačný dluh let minulých a zaměřit se na obnovu metodických materiálů souvisejících
s naší hrou. Vždyť poslední komplexní metodický materiál, známá „zelená“ učebnice pro trenéry 2.
a 3. třídy byla vydána na konci 80. let minulého století. O moderních metodických materiálech,
počítačových animacích, kvalitním videomateriálu se nám může jenom zdát. Toto vnímám jako
obrovský dluh, který vůči naší hře máme a který bude velice náročné smazat, přičemž to bude běh
na velmi dlouhou trať a finanční stránka je dle mého názoru ten nejmenší problém. Daleko větším
problémem budou lidské zdroje, nicméně jsem přesvědčen, že s tím musíme minimálně začít.
Dalším tématem, které zmíním, je stěžejní téma uplynulých let, tedy financování, a to jak
samotného svazu, tak financování jeho základních členů, tzn. sportovních klubů, tělovýchovných a
tělocvičných jednot. Nebudu se v tuto chvíli dopodrobna zabývat čísly, protože těch bude více než
dost v následující zprávě o hospodaření. Každopádně i v této oblasti byl uplynulý rok tím rozhodně
pohodovějším v porovnání s předchozím obdobím. Jak jsem informoval již na minulém našem
zasedání, rozhodnutí o poskytnutí dotace našemu svazu ze strany MŠMT bylo vydáno v dubnu a
27. dubna 2018 byly finanční prostředky, jež tvoří stěžejní část příjmové stránky našeho rozpočtu,
připsány na náš účet. Samozřejmě dubnový termín není ideální. Nejde ani tak o samotné připsání
peněz na účet, jako o spíše o informaci, s jakou výši prostředků na daný rok můžeme počítat,
abychom mohli smysluplně plánovat námi financované akce. Nicméně věřím, že i v tomto se blýská
na lepší časy a snaha MŠMT je skutečně tento termín co nejvíce přiblížit k začátku roku, o čemž
svědčí i to, že rozhodnutí o dotaci na letošní rok jsme obdrželi tentokrát již v březnu a na konci
března byly finanční prostředky rovněž připsány na náš účet. Zároveň se oproti roku 2018 změnil
způsob výpočtu výše dotace, což byl rovněž jeden z hlavních bodů při říjnovém osobním jednání
s náměstkem ministra školství, mládeže a tělovýchovy panem Karlem Kovářem. Pro rok 2019 byly
vypuštěny pro nás diskriminující ustanovení, které by vedly ke každoročnímu krácení dotace o 10%
předchozího roku, a pro letošní rok došlo k navýšení částky dotace cca o 6% na 2.723 tis. Kč.
Financování letošního roku by tedy mělo být bez problémů plně zajištěno, což je jistě pozitivní
zpráva, nicméně stále je zde celá řada otázek:
- Asi stěžejní otázkou posledních dnů je, jakým způsobem a kdy zasáhne do financování
sportu připravovaná vládní agentura pro sport, jejíž vznik již schválila poslanecká sněmovna
parlamentu ČR. Tato agentura by měla převzít kompletní agendu sportu z MŠMT a otázkou
je, jak tato agentura vůbec pojme problematiku financování, jestli bude pokračovat ve
snaze současného vedení MŠMT směřovat většinu finančních prostředků přímo do
základních článku spolku, zda a jakým způsobem se změní struktura, náplň či okruh
oprávněných žadatelů v jednotlivých oblastech financování atd. atd. atd.
- Rovněž stávající struktura a podmínky pro přidělování dotací nejsou pro nás zcela
vyhovující, protože vzhledem k tomu, že jsme pouze ryze český sport bez mezinárodní
autority, nemáme šanci si sáhnout na financování v oblasti státní reprezentace a tím
pádem ani v oblasti talentované mládeže. A bohužel právě do těchto oblastí je směřována
většina deklarovaného posílení kapitol sportu v rámci státního rozpočtu.
- Je to tedy vše nikdy nekončící boj, velice často i s větrnými mlýny, ale bez tohoto
permanentního boje a neustálého připomínání a zviditelňování naší existence bychom byli
zapomenuti.
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To je tedy problematika dotací z pohledu financování svazu. Nemohu se ale nezmínit i o
dalším z ministerstvem preferovaných a posilovaných programů a tím je program Můj klub určený
pro základní články sportovního prostředí, sportovní kluby, tělovýchovné a tělocvičné jednoty,
protože jednoznačnou snahou MŠMT je poskytovat finance pokud možno přímo těmto základním
složkám sportu. O tom, že si na peníze z toho programu dokáží sáhnout i naše oddíly jednoznačně
svědčí i fakt, že do právních subjektů, které jsou buď samostatnými oddíly národní házené nebo
oddíl národní házené v nich funguje jako jeden z dalších oddílů, v roce 2018 směřovalo cca 13
miliónů korun, celkově se jedná o 41 subjektů. Pro rok 2019 se dá předpokládat, že bude tato
částka ještě vyšší. To vše je samozřejmě spojeno s nelehkou administrativou, ale bez ní to bohužel
nepůjde. Jako podpora s agendou dotací jsou všem oddílům k dispozici okresní servisní centra
sportu spadající pro ČUS.
K oblasti financování se určitě nabízí další téma pro diskusi, a tím je nasměrování
získávaných finančních prostředků. Samozřejmě není možné financovat vše a realizovat
z prostředků svazu všechny nápady a návrhy, které přijdou. Vždy musíme stanovit priority, akce,
které chceme podporovat a realizovat, stanovit míru spoluúčasti účastníků těchto akcí atd. Ze
současného rozpočtu svazu při započítání výdajů OSK, pod které spadají celoroční soutěže dětí a
mládeže, směřuje cca 2,8 miliónů korun právě na akce mládeže, což je dle mého názoru správně,
otázkou například ale může být, zda současná struktura těchto akcí je vyhovující nebo bychom se
měli zabývat její změnou.
Tímto jsem se tak trošku oklikou dostal k jedné akci mládeže, kterou bych rad na dnešním
jednání výslovně zmínil, a tím je výcvikový tábor juniorů a juniorek. Jak všichni víte, jedná se o
tradiční akci našeho svazu s více než 50-ti letou tradicí. Bohužel v posledních letech jsme se
potýkali se stále se snižujícím zájmem ze strany frekventantů, kdy jsme se v roce 2018 dostali pod
hranici udržitelnosti a smysluplnosti této akce ve stávajícím pojetí, kdy počet účastníků VTJ
nedosáhl ani hranice 30 účastníků. Výkonný výbor tedy stál před otázkou, co s touto akcí do
budoucna, jakým způsobem ji resuscitovat či zda ji zrušit úplně. Vznikl tedy nový koncept VTJ jako
projekt juniorské reprezentace, který je rozdělen do třech částí, dvou otevřených přípravných
kempů (červen na venkovním hřišti, listopad v hale) s vrcholem v podobě závěrečného výběrového
soustředění a reprezentačního utkání juniorů v rámci programu mezizemských utkání Čechy –
Morava dospělých. Pevně věřím, že tento změněný formát by mohl být pro frekventanty zajímavý
a VTJ si opět najde své místo na výsluní. Každopádně bych vás rád všechny požádal, abyste tuto
akci řádně ve svých oddílech zpropagovali a podporovali, aby se informace o ní dostaly ke všem
potencionálním účastníkům.

-

-

A nyní již jen stručně k dalším tématům z činnosti našeho svazu:
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 ani v posledním roce tohoto volebního období. Nicméně se
samozřejmě nabízí další otázka, nebo spíše úkol pro nás všechny, a to je hledání kandidátů
do nového výkonného výboru, jehož volba by měla proběhnout na následující valné
hromadě. Opět si tedy dovolím apelovat na vás, jako zástupce základních členů našeho
spolku, abyste již v tuto chvíli hledali ve svých řadách a navrhovali kandidáty pro volby
Na předchozí valné hromadě došlo ke zvolení nové dozorčí rady svazu. Nepřísluší mi, abych
jakýmkoliv způsobem hodnotil práci, závěry či výstupy dozorčí rady, toto zajisté provede ve
své zprávě její předseda, nicméně si dovolím konstatovat, že vzájemná spolupráce mezi
výkonným výborem a dozorčí radou je z mého pohledu bezproblémová. Zároveň mohu
konstatovat, že byly provedeny všechny administrativní úkony spojené s volbou DR a její
noví členové byli řádně zapsáni do rejstříku spolků.
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-

-

-

V uplynulém roce rovněž proběhla kompletní přeregistrace členské základny SNH. K tomuto
si dovolím konstatovat, že celá akce proběhla bez závažnějších komplikací, a to zejména
díky enormnímu nasazení, vstřícnosti a preciznosti předsedkyně matričního úseku paní
Věry Zimlové, za což jí patří obrovské poděkování. Toto poděkování nicméně patří i všem
ostatním, kteří se na tomto projektu podíleli včetně všech oddílů. Samozřejmě ne vždy šlo
vše jak na drátkách, u některých jsme se dočkali odezvy až po několika urgencích, nicméně
z celkového pohledu proběhlo vše, alespoň dle mého názoru, až nečekaně hladce a v tuto
chvíli máme k dispozici aktualizovanou členskou základnu vedenou v moderní databázi
přístupné oprávněným osobám z jakéhokoliv počítače připojeného k internetové síti.
Databázi, kterou je možné kdykoliv propojit s dalšími nástavbami informačního systému a
značně tak zjednodušit administrativu spojenou s řízením soutěží atd., na čemž neustále
pracujeme. Nicméně tímto práce samozřejmě nekončí. Naším cílem je udržet databázi
členské základny našeho svazu, pokud možno, aktuální i do budoucna, abychom za 10 let
neřešili stejný problém. Proto můžete očekávat, že v pravidelných intervalech budete ze
strany matričního úseku dostávat výzvy k aktualizaci členské základny podobně, jako to
děláte pro statistiku členské základny ČUS či ČOS.
Tak jako každoročně i letošní vrcholnou akcí našeho svazu budou mezizemská utkání Čechy
– Morava, která proběhnou v neděli 5. května ve Studénce v již tradičním formátu. Součástí
víkendového programu bude opět uspořádán Superpohár mládeže pro všechny kategorie.
Pro mladší žactvo proběhne ve středních Čechách, pro starší žactvo a dorost pak na severní
Moravě, tzn. co nejblíže místa konání mezizemských utkání, přičemž platí, že všichni
účastníci superpoháru obdrží volnou vstupenku právě na tyto mezizemská utkání. Dovolte
mi, abych vás všechny jménem VV na tuto vrcholnou akci svazu pozval.
V souvislosti s mezizemskými utkáními se rovněž nabízí další téma pro diskusi, a tím je
výročí 115 let vzniku národní házené, které oslavíme v příštím roce, resp. formát
případných oslav tohoto výročí. Například superpohár mládeže, který byl tradiční součástí
oslav takovýchto výročí v minulosti, pořádáme nyní již na každoroční bázi.

Vážené dámy a pánové,
jak je patrné, témat a problémů či oblastí 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 6. 4. 2019

Jiří Cedidlo v.r.
předseda SNH
Svaz národní házené
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DOZORČÍ RADA

ZPRÁVA DR SNH
pro 21. Valnou hromadu SNH konanou dne 6. 4. 2019 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 roce 2018 začala pracovat ve složení: Předseda Karel Klas,
místopředseda František Menc, členové Jana Sládečková, Josef Blahuta a Pavel Jíra.
Každý člen DR byl zařazen na úsek jak pro kontrolní činnost, tak i pro metodiku.
Zařazení členů je v zápise DR a zveřejněno na stránkách SNH.
V současné době předseda DR provádí kontrolu a inventuru hospodaření a majetku.
Spolupráce s předsedou SNH Jiřím Cedidlem a členy VV SNH je na dobré úrovni a to vše
přispívá k dobré komunikaci a spolupráci.
Zároveň probíhá dobrá komunikace DR se sekretářem svazu Zdeňkem Soukupem.
Členové DR jsou zkušení funkcionáři, kteří mají přehled na všech úrovních našeho sportu.
Dokážou komunikovat o všech problémech a nacházet řešení.
V současné době při kontrole hospodaření a majetku nebyly zjištěny žádné takové
nedostatky, které by musely být řešeny.
Záležitosti, které přišly k projednání na DR a nesplňovaly náležitosti, byly vráceny s odkazem
na Disciplinární řád.
Členové VV SNH jsou si vědomi zodpovědnosti při plánování akcí ve svých komisích a
z pohledu DR SNH je zabezpečeno vše v rámci finančních prostředků.
Dotace od státu pro SNH byly připsány na účet.
Chci poděkovat všem, kteří věnují čas našemu sportu.
Je těžké vyjmenovat všechny oblasti činnosti.
Jsem přesvědčen, že i nadále v této činnosti budou všichni pokračovat.
Ještě jednou díky.
Děkuji za pozornost.

Karel Klas, předseda DR SNH.
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ZPRÁVA MANDÁTOVÉ KOMISE
21. valné hromady Svazu národní házené konané dne 6. 4. 2019
Hlas rozhodující
StČ oblast

pozváno 10 oddílů, omluveno

6

přítomno

4

, tj.

40

%

SČ oblast

pozváno

9 oddílů, omluveno

5

přítomno

4

, tj.

44

%

VČ oblast

pozváno

9 oddílů, omluveno

3

přítomno

6

, tj.

67

%

ZČ oblast

pozváno 24 oddílů, omluveno

8

přítomno

16

, tj.

67

%

JM oblast

pozváno 10 oddílů, omluveno

9

přítomno

1

, tj.

10

%

SM oblast

pozváno 12 oddílů, omluveno

2

přítomno

10

, tj.

83

%

Pozváno 74 oddílů, omluveno

33

přítomno

41

, tj.

55

%

Valná hromada je usnášeníschopná!

Hlas poradní
VV SNH

pozváno 9

členů, omluveno

5

přítomno

4

, tj.

%

DR SNH

pozváno 5

členů, omluveno

0

přítomno

5

, tj.

%

Předs.OSK

pozváno 6

členů, omluveno

0

přítomno

6

, tj.

%

člen, omluveno

1

přítomno

1

, tj.

%

členů, omluveno

6

přítomno

16

, tj.

Přítomno

1

.

Čest.členové pozváno 2
Pozváno 22

73

%

Hosté

V Praze dne 6. 4. 2019

Romana Jabbourová v.r.
předseda mandátové komise

Jiří Bednář v.r.
člen mandátové komise

Josef Blahuta v.r.
člen mandátové komise
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Svaz národní házené
JEDNACÍ ŘÁD
21. valné hromady Svazu národní házené konané dne 6. 4. 2019
Článek 1. Úvodní ustanovení
Jednací řád vychází ze Stanov Svazu národní házené (dále jen SNH) a upravuje zásady jednání
21. 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.

V Praze dne 6. 4. 2019
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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
člen.přísp. střeš.organ.
daně státu od SNH
schůze VV+rozšířené
schůze hnutí
VH SNH
Oslavy 115 let NH
schůze komisí
DR SNH
TR SNH
HK SNH
KM SNH
L-MÚ
schůze komisí
STK SNH
KR SNH

rozpočet

rozpočet

náklady 18
444 127,00
343 327,00
88 000,00
12 800,00
48 156,75
16 886,60
200,00
6 667,00
3 658,60
6 361,00
17 428,00
15 929,00
1 499,00
0,00
143 417,67
127 774,67
4 093,00
9 156,00
2 394,00
12 735,00
8 480,00
76 245,00
71 604,00
4 641,00
10 000,00
0,00
121 438,00
53 030,00
53 030,00
0,00
41 806,00
14 658,00
7 883,00
8 265,00
11 000,00
0,00
16 851,00
9 571,00
7 280,00

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
0,00
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

2019
386 800,00
340 000,00
34 000,00
12 800,00
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
10 000,00
5 000,00
5 000,00
10 000,00
0,00
130 000,00
60 000,00
60 000,00
0,00
55 000,00
25 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
0,00
20 000,00
10 000,00
10 000,00

1 010 601,02

1 139 000,00

1 097 800,00

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
237
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
propagace,časopis(09+16)
met.materiály, tiskopisy
ligové semináře
rozhodčí
trenéři lig. odd. SNH
školeni,semin. tren.
školeni,semin. rozh.
Soustředění mládeže
VTJ + J, juniorská repr.
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
Poháry, medaile
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

1 010 601,02

1 139 000,00

1 097 800,00

skut.nákl.18
9 925,00
3 984,00
0,00
5 941,00
0,00
700,00
35 912,00
35 912,00
0,00
29 340,00
7 780,00
502 118,00
108 178,00
393 940,00
0,00
865 767,00
0,00
865 767,00
1 907 436,00
650 522,00
585 725,00
18 000,00
136 860,00
124 232,00
257 660,00
134 437,00
0,00
28 590,60
140 981,00
80 169,00
0,00
60 812,00
39 396,00
419 400,00
141 480,82
141 480,82
0,00
skutečnost
2018
5 139 427,44
4 944 444,33
-194 983,11

rozpočet 18
15 000,00
5 000,00
0,00
10 000,00
5 000,00
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
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

rozpočet 19
15 000,00
5 000,00
0,00
10 000,00
5 000,00
10 000,00
40 000,00
40 000,00
0,00
20 000,00
10 000,00
600 000,00
200 000,00
400 000,00
0,00
905 000,00
5 000,00
900 000,00
1 883 000,00
650 000,00
580 000,00
18 000,00
135 000,00
135 000,00
250 000,00
115 000,00
0,00
40 000,00
140 000,00
80 000,00
0,00
60 000,00
45 000,00
431 000,00
80 000,00
80 000,00
0,00
rozpočet
2019
5 321 800,00
5 379 440,00
57 640,00

skutečné
2018
2 572 000,00
0,00
2 572 000,00
0,00
0,00
0,00
2 017 790,38
13 896,00
852 411,00
64 000,00
5 806,38
443 900,00
189 293,00
0,00
153 504,00
117 050,00
177 930,00
354 653,95
85 711,61
268 942,34
4 944 444,33

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
4 954 000,00

1.1.2018

31.12.2018

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

1 270 216,00
1 259 476,00
10 740,00

Pohledávky za třetími stranami
FAČR Property - nájem Strahov
Uhrazené zálohy

14 620,00
0,00
14 620,00

8 844,98
1 995,98
6 849,00

Závazky
FAČR Property - nájem Strahov
ČUS - služby za prosinec
Dodavatelé ostatní
Závazky z mezd za prosinec

11 297,20
228,02
11 069,18
0,00
0,00

55 771,00
0,00
13 688,97
6 353,03
35 729,00

Časové rozlišení
Výdaje příštích období
Příjmy příš.obd. (medaile OSK)
Náklady příš.obd. (pojištění, web)

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

42 730,00
0,00
27 930,00
14 800,00

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

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
CE - příjmy

Stavy k:
Peněžní prostředky SNH
bankovní účty
hotovost

rozpočet
2019
2 723 440,00
0,00
2 723 440,00
0,00
0,00
0,00
2 226 000,00
10 000,00
900 000,00
70 000,00
6 000,00
500 000,00
180 000,00
0,00
180 000,00
140 000,00
240 000,00
430 000,00
120 000,00
310 000,00
5 379 440,00

KOMENTÁŘE K VYBRANÝM POLOŽKÁM ROKU 2018
012+013 DPP+DPČ
88 000,00
navýšení kvůli DPP za výrobu registrací při přeregistraci členské základny
014

ostatní osobní náklady
nově uzavřené pojištění odpovědnosti členů statutárního orgánu

12 800,00

041

nákup zařízení
pořízení nového PC pro potřeby registračního oddělení, dosud byl
využíván již nevyhovující notebook z roku 2006

15 929,00

07

péče o členy
8 480,00
zakoupeno 20 ks knihy 100 let čes.sportu - využití pro vyznamenané

081

nákup výstroje
nákup a výměna vybavení instruktorů pro VTJ

71 604,00

09

členské příspěvky střešním organizacím
položka nově využita pro příspěvky např. ČUKIS
původní položka Propagace přesunuta pod položku 16

10 000,00

236

Superpohár mládeže
navýšení z důvodu rozšíření akce i na kategorii mladšího žactva

237

Poháry, medaile
134 437,00
nově vytvořená samostatná položka, dříve zahrnuto do akcí mládeže
medaile a poháry pro všechny soutěže

28

dotace OSK na činnost
419 400,00
navýšení na základě vyšších požadavků OSK - rozpočítáno do FŘ 2018

291

příspěvky oddílům z FŘ
141 480,82
doplaceny příspěvky SNH z roku 2017 a kompletně vyplacen i rok 2018

318

ostatní příjmy
podíl oddílů na stravování a ubytování při MaPČR mládeže

Rezervní fond
Stav k 31.12.2016
příspěvek dle FŘ 2017
příspěvek dle FŘ 2018
Celkem k 31.12.2018

příjmy
118 600,00
116 600,00
235 200,00

výdaje

257 660,00

153 504,00

Celkem
186 444,25

0,00

421 644,25

POZNÁMKY K VYBRANÝM POLOŽKÁM ROZPOČTU NA ROK 2019
Výdaje
011

Mzdy - pojištění

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

252 000,00
63 000,00
22 680,00
1 412,00
339 092,00

012+013 DPP - DPČ

Repretrenéři dospělých
Repretrenéři juniorů

18 000,00
16 000,00
34 000,00

014

Ostatní osobní náklady

Pojištění odpovědnosti členů stat.orgánu

12 800,00

09

Členské příspěvky střeš.organ.

členský příspěvek ČUKIS

10 000,00

131

Dozorčí rada

navýšení dle plánu práce a požadavku DR SNH

25 000,00

19

Školení/semináře trenérů

Seminář ligových trenérů - srpen 2019
Seminář trenérů mládeže - listopad 2019

10 000,00
10 000,00
20 000,00

20

Školení/semináře rozhodčích

školení rozhodčích 2.+3. třídy - Nymburk, říjen 2019

10 000,00

211

VTJ+J, juniorská reprezentace

změna formátu na dva kempy (venku,hala) + výběrový kemp a mezizemská utkání

261

Č-M dospělých

doprava reprevýběrů, rozhodčích, zástupců SNH
ostatní

28

dotace OSK - činnost

částka dle požadavků jednotlivých OSK

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

2.000,- * 9 repretrenérů
2.000,- * 8 repretrenérů

70 000,00
10 000,00
80 000,00
431 000,00

Příjmy
302

Dotace MŠMT

dotace MŠMT v rámci programu Organizace sportu

2 723 440,00

žádost na 3,341 mil. Kč

(dotace již připsána na účet SNH)

31A

Zdaňované příjmy

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

200 000,00
40 000,00
240 000,00

50 tis.grant pro účastníky VTJ

