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

1. Z Á P I S č. 6/2012
ze zasedání VV SNH, které se konalo 31. srpna 2012
od 10:30 hod. – Nymburk
Přítomni: J. Holý, K. Schwarzer, A. Liška, J. Bláha, K. Klas, P. Holý, I. Toman, C. Štěpánek, Mgr. J. Václavek,
JUDr. M. Kříž,Mgr. M. Šír,Ing. Vojtěch Čihař
Omluveni: Ing. J. Popelka,
Hosté:
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 splněno
1.9.2012 – bez severní moravy z důvodu neobdržení třídních knih z Sm OSK posun termínu na
16.5.2012 - dle vyjádření p. Pische byla odeslána na SE – nutno prověřit na SE SNH.
Informace Sekretáře o nejpozději do 10.11.2012
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 30.11.2012 – průběžně
plněno převádění do el. podoby
Průběžný úkol trvá zprávy o postupu vždy na VV Václavek,Štěpánek
Schwarzer,
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 - průběžně plněno
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 – listopad 2012 seznam oddílů
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 - –Předáno právnímu zástupci : Předžalobní výzva na
úhradu do 30.8.2012. V případě neúhrady předána plná moc SHN právnímu zástupci - vymáhání
pohledávky soudní cestou.
Průběžný úkol : Holý, Schwarzer

USNESENÍ 40/2012 - VV bere zprávu na vědomí a
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a)

2
b)

ukládá řediteli (p. Pisch) finále ČP mužů a žen zaslat hodnocení akce. Jan Václavek ve spolupráci
s SE předá informaci o splnění či nesplnění

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 Splněno – adresář na SE - www stránky v uvedeném zablokovat
kontrola plnění a dohoda kde umístit na www.stránkách na příštím zasedání VV
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 – informace SE
neposlali oddíly Draken Brno a SK NH Veselí urgence splnění 30.9.2012
USNESENÍ 56/2012 - VV bere zprávu na vědomí a
ukládá předsedovi TR ujednotit nominační soupisku a dlouhodobě platný koncept smlouvy
s pořadatelem mezizemských utkání na 13 + 2 : průběžné plnění
USNESENÍ 57/2012 - VV bere zprávu na vědomí a
a) ukládá předsedovi KM v komisi mládeže projednat a navrhnout úpravu Propozic v bodě
konkretizace situace, kdy bude utkání při M ČR nebo P ČR mládeže kontumováno, příp. utkání
anulována nejpozději do konce listopadu 2012
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 vyzváním 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
Informace Ivo Toman splněno
g) SPORTOVNĚ-TECHNICKÁ KOMISE
- informace o žádosti na úpravu termínu předkola 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 průběžné plnění
9. Upřesnění programu následující schůze
- schválen program dle předaného plánu OK
10. Různé
- nebylo využito
USNESENÍ 66/2012 - VV schvaluje zápis z minulé schůze
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2. Zpráva předsedy VV SNH
Představení nového člena VV Ing. Vojtěch Čihař
Informace o Valné Hromadě viz usnesení z Valné Hromady
malá aktivita výkonného výboru při projednávání otázky umělých povrchů a otázky nadstavbové části
ligových soutěží , Valná Hromada ČSTV – termín není určen.
Tabulka informací o povinnosti oddílu v roce .

3. Zpráva sekretáře SNH, přehled došlé pošty
Problém - registrační průkazy - přetížení sekretariátu v určitém období.
Moravská Slavia – řešení STK : jednalo se o další výjimku na velikosti (rozměry) hřiště a oddíl se vrací
zpět na původní hřiště s umělým povrchem.
TJ Sokol Opatovice nad Labem – žádost o uspořádání Ćechy Morava 2014 (poslat Smlouva)

4.Zprávy a připomínky z hnutí
Otevřený dopis Tymákov – odpověď zajistí předseda,
Připomínka oddílu - problém evidence žlutých a červených karet : plně v kompetenci oddílů (nové
www.stránky)
5.Dotace oddílům sdruženým v ČSTV za rok 2012
Informace Ivo Toman
Oddílům budou všechny finanční náležitosti (vyúčtování PČR, MČR, ZHP) do 30.9.2012. Po tomto datu
nebude již akceptována žádná žádost o vyúčtování
Firma : Martin Leugner - fa - LM asistent : příspěvek na ubytování MŽ – využito podle smlouvy
Dotace 50 000 Kč – plzeňský kraj – dotace použita na dopravu na MČR a PČR pořádaných v plzeňském
kraji.
Rok 2013 : ministerstvo školství : dotační programy – spolupráce a příprava podkladů
Příspěvek 150 000 MŠMT a Plzeňský Kraj Dotace mládeže

- seznámil přítomné s problémy vyzvednutí cen za 3. až 5. místo v anketě Nejlepší házenkářka a házenkář
roku 2011
6. Kontrola čerp. rozpočtu k 30. 6. 2012 a výhled do konce roku 2012
Informace Ivo Toman
K 30.6.2012
Čerpáno : 453 300 Kč
Čerpání rozpočtu a stav na účtu k 31.8.2012 bude rozeslán na všechny členy VV
Rezervní fond : 170 170 Kč – Nechat na současném účtu úrok 3,1 doporučení dozorčí rady
8. Příprava 39. ročníku Českého poháru – zajištění
Informace Jirka Bláha
Na aktivu STK bylo provedeno rozlosování ČP (Nejasné přihlášení Draken Brno,TJ Přeštice, - jedná se
o družstva B) předkolo v Humpolci, viz zpravodaj č. 1 / ČP.
Finále českého poháru se uskuteční (1 složka v Řevnicích, 1.složka v Čakovicích)
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9. Zprávy předsedů odborných komisí
Marketingová komise :
Ing. Vojtěch Čihař – možnosti spolupráce s televizí:
Tři varianty :
podzim – 2012 I.liga mužů,
každý týden půlhodinové zprávy,
kombinace produktu,
Výkonný výbor plně podporuje možnosti spolupráce
Nabídka dodání Knihy : Sto let národní házené v elektronické podobě
Karel Schwarzer: Nedodržení termínu zaslání foto dokumentace panelu sponzora z hřišť : Plzeň
Újezd,Dobruška, 1.NH Brno, Hlinsko - urgence
www.stránky - odraz SNH - nepřehledné - NUTNOST úpravy
Komise STK : (Jirka Bláha)

informace o řešení kauzy J. Piroch
Dne 3.6. námitka z upozornění na STK
Odpověď rozhodnutí STK : 7.6. 2012
Dne 13.6.2012 dopis na VV
Dne 26.7.2012 dopis na oddíly od VV přesun na STK
Otevřený dopis bez adresáře: Tymákov,
Žádost o přezkoumání k Dozorčí radě
Spoje Praha žádost o dohrávku : STK vyhověno vzhledem financím
VV bere na vědomí.
Dotaz na udělení pokuty za karty při celostátních soutěžích mládeže – podle jakého řádu možnost
udělovat
Komise rozhodčích :
Nevyužito
Hospodářská komise (Ivo Toman) :
Vyúčtování VTJ Chropyně nebylo dodáno dle Smlouvy do 30 dnů nesplněno – zodpovídá : Petr Pisch :
Bude zaslán doporučený dopis s požadavkem na vyúčtování : termín 15.9.2012
Upozornění : každá komise rozpočet 10 000 Kč - nutnost dodržet rozpočet
Nutnost úprava finančního řádu - ,kauza Piroh :obrana zavedení členských příspěvku po nesplnění
zrušení členství.
Nutnost přeregistrace složky - dospělí
Schválení částky 10 000 Kč na nákup cen pro nejlepší házenkáře rok 2011 - důvod Kočí nezajistil
VV schvaluje nákup dvou pojízdných křesel v hodnotě 2 000 Kč do kanceláře na sekretariátu.
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Organizační komise :
neužito
Trenérská komise : Honza Václavek
Přeložen seznam oddílů které splnili hodnocení ligy (12 oddílů)
Upomínka : Konečný termín : 14. 9. 2012
Hodnocení jednotlivců :
I. liga muži Hodnocení 60 hráčů v utkáních :
I.liga ženy Hodnocení 62 hráčů :
II.liga A : hodnoceno 62 :
II.liga B : hodnoceno 57 :
Seznámení s konáním Semináře trenérů mládeže : 17. až-18. listopad Nové město nad Metují
Komise mládeže : Ctirad Štěpánek
Informace o semináři počet účastníků 40.
Potvrzení o účasti nejpozději do 5.10 na předsedu KM,
Program semináře bude členům předán mailem
Informace o složce ,,přípravky“ v jednotlivých oblastech
10. Různé
OD 2014 souhlas s uskutečněním finále českého poháru po jednotlivých oblastech, V roce 2013 středočeská
oblast. V roce 2014 Severočeská oblast, Od roku 2015 pořádání v jednotlivých oblastech bude provedeno losem
na následujícím VV.
Informace předsedy dozorčí rady :
Pokračování komise inventurní a skartační komise
Zápisy dozorčí rady po jednání k dispozici vždy na SE
Informace o žádosti o přezkoumání ve věci registrace J. Piroh
Seminář ligových rozhodčích, na vědomí
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11. Upřesnění programu následující schůze VV
Termín schůze : 10.11.2012

Čas: 9 30 hod. V Praze

BOD

NÁPLŇ BODU

ZODPOVÍDÁ

1

Zprávy předsedů oblastí

Předsedové OSK

2

Kontrola zápisu z minulého jednání VV SNH

Předseda VV

3

SNH - MIVA -

Předseda VV

4

Registrace J Piroh -

Předseda VV, STK

5

Zpráva předsedy VV SNH

Předseda VV

6

Seznámení s čerpáním dotace, stav účtu k 31.10. 2012, návrh rozpočtu
2013

HK

7

Zpráva sekretáře, přehled došlé pošty

SE

8

www.stránky -SNH

MaK

9

Zprávy a připomínky z hnutí

přítomni

10

Příprava semináře trenéru mládeže

TR,KM

Zprávy jednotlivých předsedů komisí

11
12

Sekretariát - činnost v roce 2013 -

OK,MaK,KR,KM,STK,
HK
Předseda VV

13

Upřesnění programu následující schůze VV

přítomni

14

Různé

přítomni
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