Svaz národní házené
Zátopkova 100/2, poštovní schránka 40, 160 17 Praha 6, IČ: 539929
telefon a fax 220513274, telefon (GSM brána) 603646441, mobil 721820755, sekretář: Luboš Dlouhý
e-mail: narodnihazena@cstv.cz http://www.svaznarodnihazene.cz

16. 11. 2009

Z Á P I S č. 5/2009
ze zasedání VV SNH, které se konalo 14. listopadu 2009
od 9,30 hod. – Praha Strahov
Přítomni: J. Popelka Ing., A. Liška, V. Rosková, V. Kobera, C. Štěpánek, O. Schmidt, C. Leinweber, K.
Klas, JUDr. M. Kříž, L. Dlouhý, L. Janková Mgr., V. Kočí, M. Krch, R. Kalaš, S. Vošický
Omluveni: J. Václavek Mgr., V. Čihař Ing., M. Šír Mgr., P. Pisch
1. Kontrola zápisu z minulé schůze
USNESENÍ 84/2007 – úkol trvá
a) ukládá př. OK nadále pracovat na přípravě spolupráce obou Svazů a informovat VV o postupu
v jednáních mezi oběma subjekty.
USNESENÍ 11/2009 – úkol trvá
b) ukládá př. OK odložit realizaci vydání nových Pravidel a Řádů o jeden rok
USNESENÍ 34/2009 - VV SNH bere zprávu na vědomí a:
a) ukládá př. STK vést průběžný přehled o delegátech při jednotlivých ligových zápasech včetně
informace, kdo o delegáta požádal i v ročníku 2008/2009 a dalších
USNESENÍ 49/2009 – VV bere zprávu na vědomí a:
b) ukládá SE ve spolupráci s OK a MaK zjistit příčiny neuvádění výsledků národní házené v Deníku
Sport a zajistit schůzku ze zástupci redakce Deníku Sport
USNESENÍ 59/2009 - VV SNH bere zprávu na vědomí a:
a) ukládá př. OK a členům VV projednat návrh předsedy DR na získání větší pravomoci DR
b) ukládá př. OK vydat přehled dokumentů, které se mají archivovat a v jaké podobě (písemná
forma, elektronická forma)
1. Zprávy předsedů OSK
StČ OSK
- př. StČ OSK přednesla zprávu o činnosti
- informovala, že vzrostl počet udělených žlutých a červených karet
SČ OSK
- zástupce SČ OSK přednesl zprávu o činnosti
- informoval o neodehrání jednoho utkání vzhledem ke sněhové kalamitě a nedohrání jednoho utkání, u
něhož jeden z aktérů vznesl námitku
- informoval o ukončení činnosti mužských složek v oddíle KNHCH Litvínov
- informoval o uskutečnění volební VH SČ OSK a o členech zvoleného výboru
- informoval o plánovaných seminářích oblastních rozhodčích a trenérů
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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VČ OSK
- př. VČ OSK přednesl zprávu o činnosti
ZČ OSK
- př. ZČ OSK přednesl zprávu o činnosti
- informoval o 12 neodehraných utkáních v mládežnických kategoriích, které se přesunuly na jarní část
soutěží
- informoval o zavedení povinnosti propisovacích zápisů
- informoval o zajištění hal na čtvrtfinále a semifinále ČP
- informoval o zájemcích na kandidátku pro funkce v Dozorčí radě, Výkonném výboru a jeho odborných
komisích
- informoval o tradičním setkání seniorů ZČ OSK
- informoval o uskutečnění školení rozhodčích 3. třídy v Přešticích s účastí 24 frekventantů
- informoval o zajištění oblastních kol ZHP
JM OSK
- SE JM OSK přednesl zprávu o činnosti
- konstatoval, že se množí případy družstev, která hrají na občanské průkazy, nemá to však vliv na
regulérnost soutěží
SM OSK
- př. SM OSK přednesl zprávu o činnosti
- informoval, že ukončení činnosti oddílu SK Žeravice a výrazném omezení činnosti oddílu Sokol Kokory
mělo negativním dopad na úroveň soutěží
- informoval o špatné finanční situaci
HK
- př. HK připomenula OSK, aby předložily požadavky na dotace
- informovala o zpracování vyúčtování ZHP 2008/2009 a připomněla, že státní dotace od MŠMT musí
být vyúčtována do 10. 1. 2010
- informovala o zpracování vyúčtování M a P ČR mládeže
- př. OK informoval o stavu účtu SNH a o stabilizaci finanční situace
KM
- př. připomněl, že příští rok proběhne v rámci oslav 105 let národní házené superpohár dorostenců a
dorostenek. Pořadatel nabídl také uspořádání superpoháru starších žáků a starších žákyní na náklady
jednotlivých OSK.
- požádal př. OSK, aby oslovily zájemce o pořádání oblastních a celostátních kol Zimního halového
poháru a Mistrovství a Pohárů ČR 2010 mládeže, aby posílali přihlášky na SE spolu s nabídkami
(informace o hřišti nebo hale, požadavky na obuv, informace o zázemí, ceny pronájmů, ubytování,
stravování apod.)
- SE JM OSK informoval o problému sestavení výběru dorostenců a dorostenek na plánovaný superpohár
z důvodů školních výletů a krátkého časového odstupu od M a P ČR 2010 a kvalifikace žen
- ostatní př. OSK informovali o zájmu účasti v superpoháru v dorosteneckých i žákovských kategoriích
KR
- př. KR upozornil na vysoký věk ligových rozhodčích a nutnost získat nové rozhodčí
- př. DR vyslovil dotaz na doporučený maximální počet utkání, které píská rozhodčí v rámci jednoho dne,
a vznesl myšlenku na pořádání každoročních seminářů oblastních rozhodčích
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OK
- př. OK připomněl Oblastním sportovním komisím potřebu navrhnout kandidáty na funkce v Dozorčí
radě, Výkonném výboru a jeho odborných komisích. Volba proběhne na Valné hromadě SNH v sobotu
20. 3. 2010.
- př. OK připomněl, aby jednotlivé OSK a oddíly zasílaly plány svých akcí na rok 2010 pro zpracování
Kalendáře akcí pro rok 2010 na adresu popelka.j@epl.cz.
DR
- př. DR žádal o zasílání námětů, poznámek a připomínek k práci DR
USNESENÍ 60/2009 - VV SNH bere zprávy na vědomí a:
a) VV SNH a př. OSK schvalují stejný klíč udělování státní dotace na ZHP 2009/2010 jako v
minulém roce
1.) proplacení nákladů finále ZHP pro pořadatele a účastníky
2.) proplacení nákladů na pronájmy hal jednotlivých pořadatelů v oblastech
3.) náklady na rozhodčí a pořadatele jednotlivých turnajů ZHP v oblastech
4.) náklady na ceny a diplomy pro turnaje ZHP v oblastech
5.) náklady účastníků jednotlivých turnajů ZHP v oblastech
b) schvaluje vyplacení cestovného účastníkům a nákladů pořadatelů na M a P ČR 2009
c) schvaluje vyplacení dotací oddílům dle FŘ
d) schvaluje vyplacení odměn OSK za umístnění mládežnických družstev na M a P ČR 2009
e) schvaluje vyplacení odměn reprezentačním trenérům do konce listopadu 2009
f) schvaluje vyplacení odměn za umístění družstev 35. ročníku Českého poháru dospělých
g) př. OSK schvalují pořádání superpoháru v kategorii dorostenců, dorostenek, starších žáků a
starších žákyní. Náklady na superpohár v dorosteneckých kategoriích uhradí pořadatel, náklady na
superpohár v žákovských kategoriích si hradí jednotlivé OSK.
2. Kontrola zápisu z minulého jednání VV SNH
USNESENÍ 61/2009 – VV schvaluje zápis z minulé schůze
3. Zpráva předsedy VV SNH - nepřítomen
4. Zpráva sekretáře, přehled došlé pošty
- SE informoval o žádosti o vetaci oddílu TJ DIOSS Nýřany
- SE informoval o nespokojenosti oddílu Draken Brno s vyhlášením platby spojené s příspěvky oddílů
národní házené dle Finančního řádu
- SE informoval o zájmu oddílu TJ Stará Ves nad Ondřejnicí o uspořádání Kvalifikace žen o 1. ligu
- SE informoval o zlevnění medailí na příští rok
- SE informoval o uskutečnění porady předsedů svazů ČSTV dne 24.11.2009
- SE informoval o provedení vnitřní hospodářské kontroly členy HK
- SE informoval o nezaplacení pokuty 5 000 Kč oddílem KNHCH Litvínov za odstoupení ze 2. ligy A
mužů
- př. OK informoval o zakupování nových průpisových zápisů a doporučil zvýšit cenu vzhledem k vyšším
nákladům při zasílání poštou
- SE informoval o nefunkčnosti tiskáren na sekretariátu
- SE informoval o účasti na školení BOZP a PO
USNESENÍ 62/2009 - VV SNH bere zprávy na vědomí a:
a) ukládá SE vyzvat zájemce o uspořádání Kvalifikace žen o 1. ligu, aby posílali přihlášky na SE
spolu s nabídkami (informace o hale, ubytování, stravování, požadavky na obuv apod.)
b) stanovuje cenu propisovacích zápisů na 110 Kč a na 130 Kč i s poštovným
c) ukládá STK, aby vynesla v Rozhodnutí pokutu 5 000 Kč oddílu KNHCH Litvínov za odstoupení
ze 2. ligy A mužů
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d) ukládá SE ve spolupráci s STK vydávat Ligové zpravodaje v návaznosti na průběh ligových
soutěží vždy min. po 14 dnech, nehrazení peněžních plnění apod.
e) ukládá SE zjistit nabídky na laserovou tiskárnu se scannerem a zašle je členům VV do 12.12.2009
a prověřil možnost případného odprodeje současných tiskáren
5. Zprávy a připomínky z hnutí
- př. VČ OSK vznesl dotaz na způsob proplácení výdajů na telefon pro členy komisí OSK
- V. Kočí informoval o problematice zdravotních prohlídek hráčů
USNESENÍ 63/2009 - VV SNH bere zprávy na vědomí a:
ukládá všem členům VV SNH prostudovat materiály o problematice zdravotních prohlídek hráčů a
vytvořit návrhy na řešení nejpozději do 12.12. 2009
6. Zhodnocení ligových soutěží – podzim 2009
př. STK zhodnotil ligové soutěže
př. STK upozornil na zvýšení počtu neukázněných diváků
USNESENÍ 64/2009 - VV SNH bere zprávu na vědomí
7. Kontrola čerpání rozpočtu k 30.9.2009 a příprava rozpočtu r. 2010
- př. OK informoval o stabilizaci finanční situace SNH
- př. OK připomněl nutnost převodu peněz do Rezervního fondu dle platných směrnic
- př. OK přednesl návrh o převodu peněz z účtu České spořitelny na účet GE vzhledem k výhodnější
úrokové sazbě - předpokládaná částka je v úrovni cca 400 – 500 tis. Kč
USNESENÍ 65/2009 - VV SNH bere zprávu na vědomí a ukládá:
a) př. HK převést příslušnou částku vyplývající z FŘ do rezervního fondu
b) př. HK ve spolupráci s p. J. Cedidlem stanovit odpovídající výši částky, která bude z účtu u ČS
převedena na účet u GEMB v souladu s předpokládanými výdaji do konce roku 2009 a v začátku
roku 2010 a nutností počítat s úhradami všech plateb prostřednictvím ČSTV z účtu u ČS
8. Průběžné hodnocení průběhu 35. ročníku ČP
- př. STK informoval, že všechna plánované kola byly odehrány, jedinou závadou byla neúčast oddílu TJ
Podhorní Újezd
- SE připomněl žádost oddílu NH Řevnice na uspořádání finále 36. ročníku Českého poháru dospělých.
Finále by bylo jednodenní, v sobotu muži a v neděli ženy.
USNESENÍ 66/2009 - VV SNH bere zprávy na vědomí a:
a) ukládá SE kontaktovat pořadatele jednotlivých kol ČP, kteří ještě nenahlásili termín pořádání
akce, aby tak učinili nejpozději do konce listopadu 2009.
b) ukládá SE informovat oddíly, že VV SNH stále hledá pořadatele finále 36. ročníku Českého
poháru dospělých, který by zajistil dvoudenní turnaj mužů i žen
9. Příprava semináře ligových trenérů
- bod nebyl vyčerpán – termín bude stanoven na příštím zasedání VV SNH
10. Příprava 14. Valné hromady SNH
- př. OK informoval o připravovaném materiálu k Valné hromadě. Ve spolupráci s SE průběžně
aktualizují účastníky VH a evidují kandidáty na funkce v Dozorčí radě, Výkonném výboru a jeho
odborných komisí
USNESENÍ 67/2009 - VV SNH bere zprávu na vědomí
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11. Zprávy předsedů odborných komisí
- př. KR informoval o průběhu semináře ligových rozhodčích a školení rozhodčích 2. a 3. třídy
v Nymburce a finanční náročnosti
- př. KR vznesl požadavek na vytvoření samostatného účtu pro finanční přebytek z poplatků ligových
rozhodčích a delegátů, který by se použil na další semináře ligových rozhodčích
- př. KR informoval o námitce oddílu TJ Podhorní Újezd na ligového rozhodčího
- př. STK informoval o žádosti TJ Sokol Záluží na vrácení částky 10 000 Kč za ligového rozhodčího,
protože člen oddílu získal kvalifikaci 2. třídy
- př. HK informovala o celkové finanční částce na odměny rozhodčím, cestovného a stravného. Náklady
na rozhodčí v 1. i 2. lize převýšily rozpočet.
USNESENÍ 68/2009 - VV SNH bere zprávy na vědomí a:
a) ukládá SE vyzvat zájemce o uspořádání Kvalifikace žen o 1. ligu, aby posílali přihlášky na SE
spolu s nabídkami (informace o hale, ubytování, stravování, požadavky na obuv apod.)
b) ukládá SE odeslat smlouvu pro ligového rozhodčího. Po podepsání smlouvy bude oddílu TJ Sokol
Záluží vrácena částka 10 000 Kč za nenahlášení ligového rozhodčího
c) ukládá př. OK kontaktovat zájemce o uspořádání finále ČP NH Řevnice a domluvit možnost
dvoudenního turnaje pro muže i ženy
12. Upřesnění programu následující schůze VV, kalendář akcí 2010
- př. OK informoval o stanovení termínu dalšího zasedání VV na 12.12.2009 v Horním Maršově. Po
domluvě je možný příjezd již v pátek 11.12.2009 a odjezd až v neděli 13.12.2009
- př. OK informoval o průběžném doplňování kalendáře akcí národní házené v roce 2010
USNESENÍ 69/2009 - VV SNH bere zprávu na vědomí
13. Různé
- O. Schmidt přednesl návrh na zřízení internetového bankovnictví pro účet SNH
- V. Kočí informoval o plánovaném setkání všech bývalých členů VTJ v Mostě včetně uspořádání turnaje
- př. StČ OSK informovala o žádosti oddílů o vysvětlení Finančního řádu formou semináře nebo
podrobnějšího materiálu
- SE JM OSK tlumočil dotaz oddílů, jakou formou mají provádět vyš
- př. TR informoval o termínu Celostátního soustředění žactva 3. – 10.7.2010
USNESENÍ 70/2009 - VV SNH bere zprávu na vědomí
Zapsal: Luboš Dlouhý
ROZDĚLOVNÍK :
Zápis a pozvánka na schůzi: VV SNH, př. DR SNH, SE SNH, p. Šír
Zápis: př. OSK
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Pozvánka na zasedání VV SNH
Termín schůze : Sobota 12.12. 2009 9:30 Horní Maršov
BOD

NÁPLŇ BODU

ZODPOVÍDÁ

1

Kontrola zápisu z minulého jednání VV SNH

Předseda VV

2

Zpráva předsedy VV SNH

Předseda VV

3

Zpráva sekretáře, přehled došlé pošty

Sekretář

4

Zprávy a připomínky z hnutí

OK

5

Dotace oddílům sdruženým v ČSTV za rok 2009

HK, SE

6

Návrh rozpočtu SNH na rok 2010 a čerpání rozpočtu v roce 2009

HK

7

Stav příprav 14. VH SNH

př. OK

8

Příprava finále 36. ročníku Českého poháru – zajištění

STK, KR,SE

9

Příprava semináře lig. trenérů

TR, SE

10

Zprávy předsedů odborných komisí

Předseda komise

11

Upřesnění programu následující schůze VV

OK

12

Různé

přítomní

Pozn.: Po předchozí domluvě je příjezd možný již v pátek 11. 12. 2009 a odjezd až
v neděli 13. 12. 2009.

