Svaz národní házené
Zátopkova 100/2, poštovní schránka 40, 160 17 Praha 6, IČ: 539 929
Tel / Fax: 220 513 274, telefon: (GSM brána) 603 646 441, mobil: 721 820 755
e-mail: narodnihazena@cstv.cz
www.svaznarodnihazene.cz

Z Á P I S č. 5/2012

ze zasedání VV SNH, které se konalo 22. června 2012
od 10:30 hod. – Studénka
Přítomni: J. Holý, Ing. J. Popelka, K. Schwarzer, M. Šír, A. Liška, J. Bláha, K. Klas, P. Holý, I. Toman, C.
Štěpánek
Omluveni: Mgr. J. Václavek, JUDr. M. Kříž
Neomluven: V. Kočí
Hosté: J. Cedidlo
1. Kontrola zápisu z minulé schůze
Usnesení 46/2011 – VV bere zprávy OSK na vědomí a ukládá
d) SE vytisknout a odeslat na jednotlivé OSK aktuální seznamy trenérů nejpozději do 10.12. 2011 –
z důvodu neobdržení třídních knih z Sm OSK posun termínu na 16.5.2012 - dle vyjádření p. Pische byla
odeslána – nutno prověřit na SE SNH
h) předsedovi TR a Met.Ú. TR převést jednotlivé metodické příručky do elektronické podoby a v první
fázi zpracovat časový harmonogram pro postupný převod nejpozději do konce července 2012 –
průběžně plněno převádění do el. podoby
USNESENÍ 57/2011 - VV bere zprávu na vědomí a
b) ukládá prodiskutovat a navrhnout pravidla národní házené pro kategorii „přípravek“ včetně
uplatnění již schválené velikosti míče pro tuto nejmenší kategorii v termínu do 1.3. 2012 –
k dispozici dva návrhy – ze ZčOSK a SmOSK - 16.7.2012
USNESENÍ 67/2011 - VV bere zprávu na vědomí a
a) ukládá předsedovi KR připravit aktualizovaný formulář pro hodnocení ligových rozhodčích a
předložit jej na březnovém zasedání VV SNH – z diskuze vyplynulo, že zůstává v platnosti
povinnost oddílů mít nahlášeného rozhodčího dle Propozic ligových soutěží, včetně penalizace za
nesplnění této podmínky, hodnocení bude probíhat prostřednictvím delegátů, přičemž je
uvažováno na každou oblast min. 1 a max. 6 delegátů, každý rozhodčí bude hodnocen za sezónu
min. 2x, vyhodnocení proběhne na konci sezóny ze zpráv delegátů, podmínkou statutu delegáta i
lig. rozhodčího je absolvování semináře ligových rozhodčích – úkol splněn a dále bude průběžně
sledován
USNESENÍ 7/2012 - VV bere zprávu na vědomí a
a) ukládá předsedovi MaK 1x měsíčně podávat pravidelné informace o vývoji plnění a připravit
manuál pro oddíly k bodům 1,2,6,7 a 8 marketingového plánu
USNESENÍ 16/2012 - VV bere zprávu na vědomí a
a) ukládá SE SNH upravit stavy členů dle vracených seznamů v registračním programu s termínem
plnění průběžně
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USNESENÍ 30/2012 - VV bere zprávu na vědomí a
a) ukládá předsedovi SNH sjednat prostřednictvím právního zástupce smlouvu o zaplacení
vynaložených prostředků SNH na akci dle uzavřené smlouvy o společných akcí s firmou Václav
Kočí MIVA SMS 18.6.2011 s nejpozdějším termínem splatnosti do 30.4.2012 v plné výši.
Vzhledem k nezaplacení dané částky bude řešeno dle dosud uzavřených dohod mezi oběma
subjekty – s termínem plnění 16.7.2012
b) ukládá předsedovi HK SNH připravit znění smlouvy s žadateli o dotaci z Programu IV. Ke schválení
VV SNH nejpozději do 16.5.2012 a rozdělit získanou finanční dotaci v poměru procentuálního
ponížení ze strany MŠMT – obdržena již plná výše 817 tis. Kč na účet SNH, smlouvy na žadatele
o dotaci v rámci SNH odeslat k podpisu nejpozději do 20.7.2012
USNESENÍ 40/2012 - VV bere zprávu na vědomí a
b) ukládá řediteli (p. Pisch) finále ČP mužů a žen zaslat hodnocení akce nejpozději do 20.7.2012
USNESENÍ 45/2012 - VV bere zprávu na vědomí a
b)ukládá předsedovi KR předložit aktuální seznam řádně proškolených delegátů, kteří se zúčastnili
v posledních dvou předcházejících letech školení ligových rozhodčích nejpozději do 20.7.2012
USNESENÍ 47/2012 - VV bere zprávu na vědomí a
e) ukládá jednotlivým předsedům subkomisí zaslat projednaný návrh na složení svých subkomisí
nejpozději do 31.8.2012
USNESENÍ 49/2012 - VV bere zprávu na vědomí a
a) ukládá sekretáři SNH získat z ČOS a ATJ/SK informace dle oddílů o členské základně k 31.12. 2011
nejpozději do 18.6. 2012 – nutno ještě uzavřít členskou základnu u ATJ/SK
b) schvaluje vyhlášení mimořádného členského příspěvku na člena pro rok 2012 ve výši 50,- Kč se
splatností nejpozději do 31.7. 2012 dle stavu členské základny nahlášené střešní organizaci
k 31.12. 2011
Revokace usnesení 49/2012, bod b): VV SNH zrušuje usnesení č. 49/2012, bod b) na základě
obdržených finančních prostředků od MŠMT ve výši cca 550 tis. Kč a informace o přidělení částky ve
výši cca 300 tis. Kč z tzv. fondu solidarity
USNESENÍ 51/2012 - VV schvaluje zápis z minulé schůze
2. Zpráva předsedy VV SNH
- informace o diskuzi na téma disproporcí v hodnocení chování diváků při ligových utkání – extrémy
v přílišné benevolenci a obráceně v přílišné úzkostlivosti
- doporučení řešit pořadatele finále dalšího ročníku Českého poháru dospělých
- námět na možnost zvážení úpravy pravidel dříve než po 5ti letech
USNESENÍ 52/2012 - VV bere zprávu na vědomí
3. Zpráva sekretáře SNH, přehled došlé pošty
- informace o obdržených žádostech o výjimku z usnesení č. 95/2007 – Všenice, Dobruška, Pustějov,
Albrechtičky
- informace o dohodě mezi oddíly TJ Stará Huť a TJ Litohlavy o převodu účastnických práv – II.liga mužů
sk.A
USNESENÍ 53/2012 - VV bere zprávu na vědomí
4. Zprávy a připomínky z hnutí
- z došlých zpráv OSK za uplynulé období od posledního zasedání VV nebyla zaznamenána žádná zásadní
připomínka
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USNESENÍ 54/2012 - VV bere zprávu na vědomí
5. Zhodnocení průběhu ligových soutěží
- informace o nutnosti řešit Propozice ligových soutěží příštího ročníku – formou dodatku
- v oddílu A – v souladu s doporučením projednat na VH SNH odložení účinnosti usnesení č. 95/2007 od
sezóny 2013/14 navrhuje upravit znění Propozic v čl. 9
- v oddílu B - Každý účastník (rozumí se oddíl) vrcholných soutěží musí mít v dlouhodobých soutěžích dvě
družstva mládeže pro danou kategorii mužů či žen
( kategorie mužů – buď dorostence a jedno družstvo v žákovské kategorii /starší žáci nebo mladší žáci,
nebo dvě družstva v žákovské kategorii – mladší a starší žáci/;
kategorie žen – buď dorostenky a jedno družstvo v žákovské kategorii / starší žákyně nebo mladší
žákyně, nebo dvě družstva v žákovské kategorii – mladší a starší žákyně/ ).
Má-li oddíl ve vrcholných (ligových) soutěžích družstva „A“ a „B“ je počítán potřebný počet
mládežnických družstev v dané kategorii (muži či ženy) za jedno ligové družstvo. V případě nesplnění
tohoto předpisu bude účastník - ligové družstvo sankcionováno částkou ve výši 11.000,- Kč za každé
chybějící družstvo mládeže.
- v oddílu C – informace o návrhu řešit situaci návrhem pro delegáty VH SNH, aby odložili účinnost
usnesení č. 95/2007
- informace o průběhu závěrečných kol v play-off
- informace o řešení kauzy J. Piroch – registrace u TJ Plzeň-Újezd – námitka TJ S. Tymákov – námitka
musí být DŘ SNH a Přílohy č. 1 směrována na orgán I. stupně – tudíž zůstává v řešení STK
- informace o vydání Závěrečného zpravodaje ligového ročníku 2011-12
USNESENÍ 55/2012 - VV bere zprávu na vědomí a
a) schvaluje úpravu Propozic vrcholných soutěží dospělých formou dodatku č.1 a ukládá předsedovi
STK vydat dodatek k Propozicím nejpozději do 29.6.2012 z důvodu včasné informovanosti
ligových oddílů s upozorněním, že rozhodující bude usnesení z 15.VH SNH o účinnosti usnesení č.
95/2007
b) schvaluje vzhledem k četnosti přijatých (doručených) stížností ligových oddílů, ohledně hraní
ligových utkání od sezony 2012-2013 na umělém povrchu doporučit na jednání 15.VH SNH
schválení prodloužení termínu účinnosti usnesení č. 95/2007 o 1 rok.
6. Zajištění mezizemského utkání Čechy - Morava
- sdělení o neinformovanosti reprezentačních trenérů o počtu povolených hráčů stanovených smlouvou
mezi SNH a pořadatelem (13+2 max.)
- akce zajištěna – stravování, ubytování na velice dobré úrovni, sparingpartneři v Ostravě a ve Studénce
- připraven společenský večer pro účastníky
USNESENÍ 56/2012 - VV bere zprávu na vědomí a
a) ukládá předsedovi TR ujednotit nominační soupisku a dlouhodobě platný koncept smlouvy
s pořadatelem mezizemských utkání na 13 + 2
7. Zhodnocení M a PČR mládeže v roce 2012
- informace o zasílání hodnocení z jednotlivých akcí
- všichni přihlášení účastníci se dostavili na jednotlivé akce – problémy s dostavením se rozhodčích –
řešeno jednotlivými řediteli
- informace o problémových situacích – kontumace výsledků z důvodu malého počtu hráčů po
onemocnění a zranění, problémy se stravováním na Drakenu Brno a celkovou organizací MČR
dorostenců
- podobné problémy se stravováním v menší míře u TJ S. Tymákov
- informace o vydání Závěrečného zpravodaje
USNESENÍ 57/2012 - VV bere zprávu na vědomí a
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ukládá předsedovi KM zaslat oddílu Draken Brno dopis, ve kterém bude vyslovena nespokojenost
VV SNH k přístupu oddílu k zajištění vrcholné akce mládeže nejpozději do 20.7.2012
b) ukládá předsedovi KM po dobu tří let nenavrhovat oddíl Drakenu Brno jako pořadatele žádné
vrcholné akce pro mládež
c) ukládá předsedovi KM vydat Závěrečný zpravodaj z M a P ČR mládeže nejpozději do 21.7.2012
d) ukládá předsedovi KM v komisi mládeže projednat a navrhnout úpravu Propozic v bodě
konkretizace situace, kdy bude utkání při M nebo P ČR mládeže kontumováno, příp. utkání
anulována nejpozději do konce listopadu 2012
a)

8. Zajištění letního aktivu STK a kvalifikace žen o I.ligu
- informace o stavu zajištění – účast 5 družstev, z toho jedním je sestupující z I. ligy – TJ S. Blovice
- akce již obsazena rozhodčími
- termín letního aktivu je doporučen posunout na 28.7.2012 z důvodu očekávaných diskuzí téma stavu
hřišť – usnesení č. 95/2007
USNESENÍ 58/2012 - VV bere zprávu na vědomí
a) schvaluje úpravu termínu konání Letního aktivu na 28.7.2012
9. Příprava 15. VH SNH
- informace o stavu příprav všech podkladových materiálů
- připravena pozvánka a jednací řád včetně programu jednání, dále je uzavřeno hospodaření, resp.
čerpání rozpočtu za rok 2011 a je připraven návrh rozpočtu na rok 2012 – dle posledních informací o
možnostech v příjmové kapitole rozpočtu
- podána informace o dopracování FŘ SNH – předloženo ke schválení s požadavkem na platbu nejpozději
do 20.7. 2012 60% z částky uvedené v tabulce Dotace z vlastních zdrojů ČSTV a celkový souhrn pro rok
2011 a zbylých 40% nejpozději do 15.8. 2012
- informace o přípravě mandátních lístků
USNESENÍ 59/2012 - VV bere zprávu na vědomí a
a) schvaluje rozpočet na rok 2012 a předložení tohoto rozpočtu na 15.VH SNH
b) schvaluje propočet FŘ SNH za rok 2011 dle předloženého materiálu
c) ukládá oddílům SNH uhradit vypočtený příspěvek FŘ SNH pro rok 2011 na účet SNH takto:
60% z uvedené částky nejpozději do 20.7.2012
40% z celkové částky nejpozději do 15.8. 2012
d) ukládá HK SNH ve spolupráci se SE SNH provést kontrolu splatnosti nejpozději 18.8. 2012 a
postupovat v souladu s DŘ SNH
e) ukládá SE SNH rozeslat podkladové materiály na jednání 15.VH SNH nejpozději do 26.6. 2012 pro
všechny účastníky s hlasem rozhodujícím a hlasem poradním
f) ukládá SE SNH pozvat čestné hosty dle projednaného seznamu nejpozději do konce června 2012
10. Zprávy předsedů odborných komisí
a) KOMISE ROZHODČÍCH
- informace o možnosti řídit riziková utkání v základní části ligy dvěma rozhodčími za předchozího
projednání ve VV SNH
- informace o požadavku na projednání úpravy náhrady cestovného na příští ročník vrcholných soutěží
dospělých dle vývoje cen pohonných hmot
USNESENÍ 60/2012 - VV bere zprávu na vědomí a
b) ukládá předsedovi KR vždy v předstihu požádat VV SNH o schválení pískání daného
rizikového utkání I. či II. Ligy o schválení
c) schvaluje úpravu náhrady cestovného od 1.8. 2012 ve výši 4,50 Kč/km a ukládá předsedovi
HK upravit FŘ SNH v souladu s touto schválenou částkou nejpozději do 27.7. 2012
b) TRENÉRSKÁ RADA
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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- informace o počtu účastníků VTJ+J v Chropyni – podal p. Štěpánek
USNESENÍ 61/2012 - VV bere zprávu na vědomí
c) ORGANIZAČNÍ KOMISE
- informace o projednání účasti p. Aleše Matouška v subkomisi pravidel a výkladu pravidel
USNESENÍ 62/2012 - VV bere zprávu na vědomí
d) MARKETINGOVÁ KOMISE
- informace o projednání prodloužení smlouvy s firmou Komterm – 50 tis. Kč – od p. Schwarzera
USNESENÍ 62/2012 - VV bere zprávu na vědomí
e) KOMISE MLÁDEŽE
- informace o stavu přípravy VTM v Miroslavi – počet dětí se ustálil a dosáhl standardního počtu
účastníků z posledních let
- informace o přípravě a programu semináře trenérů mládeže v Novém Městě nad Metují v listopadu
2012 – připravují pánové Tušek, Václavek a Štěpánek
USNESENÍ 63/2012 - VV bere zprávu na vědomí
f) HOSPODÁŘSKÁ KOMISE
- informace o přípravě dopisu na účastníky a pořadatele finálových turnajů ZHP s požadavkem na zaslání
podkladů na zúčtování nákladů v souvislosti s přijetím dotace 100 tis. Kč na tuto akci – nutno čerpat,
resp. proúčtovat částku ve výši 142 900,- Kč
- očekávaný termín na proplacení odměn za umístění jednak v Českém poháru dospělých a jednak za
výsledky oblastí na M a PČR mládeže ke konci III. Q. 2012
- seznámil přítomné s problémy vyzvednutí cen za 3. až 5. místo v anketě Nejlepší házenkářka a
házenkář roku 2011
- informace o nutnosti zajistit daňový doklad na platbu za internetové stránky – platba provedena
- požadavek na vložení vratky z VTJ+J ve výši 2.746,- Kč do pokladny na ČSTV nebo o proúčtování
- informace o nutnosti prověření dvakrát uhrazené faktury na Jídelnu Strahov (č.ú. 378.0002) –
projednat s pí Skolilovou – částka ve výši 1.086,- Kč
USNESENÍ 64/2012 - VV bere zprávu na vědomí a
a) ukládá předsedovi HK zaslat dopis na všechny účastníky a pořadatele ZHP mládeže nejpozději do
20.7. 2012 s vyzvání na zaslání podkladů pro vyúčtování nákladů
b) ukládá předsedovi MaK bezodkladně zajistit komunikaci s vyhodnocenými a smluvním partnerem
a zaslat informaci členům VV SNH nejpozději do 20.7. 2012 o vyřešení situace
c) ukládá předsedovi HK projednat s paní Skolilovou vyrovnání platby ve výši 1.086,- Kč, která byla
uhrazena dvakrát na Jídelnu Strahov nejpozději do 31.7. 2012
d) ukládá předsedovi HK proúčtovat vratku z VTJ+J v roce 2011 ve výši 2.746,- Kč nejpozději do 31.7.
2012
e) ukládá SE SNH zajistit daňový doklad na platbu za doménu a webhosting nejpozději do 31.7. 2012
g) SPORTOVNĚ-TECHNICKÁ KOMISE
- informace o žádosti na úpravu termínu prvního hracího kola nového ročníku Českého poháru
dospělých na 1.9. 2012
USNESENÍ 65/2012 - VV bere zprávu na vědomí a
a) ukládá předsedovi STK zachovat termín daný Propozicemi Českého poháru z důvodu kolize
s dalšími akcemi SNH v daném termínu
9. Upřesnění programu následující schůze
- schválen program dle předaného plánu OK
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10. Různé
- nebylo využito
Příští zasedání VV SNH
Termín schůze : Pátek 31.8. 2012
BOD

Čas: 09,30 hod.

Nymburk

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 2012

HK, SE

6

Kontrola čerp. rozpočtu k 30.6. 2012 a výhled do konce roku 2012

HK

7

Příprava ligových seminářů – zajištění

TR, KR, SE

8

Příprava 39. ročníku Českého poháru – zajištění

STK, KR,SE

9

Zprávy předsedů odborných komisí

Předseda komise

10

Upřesnění programu následující schůze VV

OK

11

Různé

přítomní

ROZDĚLOVNÍK :
Zápis a pozvánka na schůzi: VV SNH, př. DR SNH, SE SNH,čestný člen VV SNH Mgr. M. Šír
Zápis bez pozvánky: předsedové OSK
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