Svaz národní házené
Zátopkova 100/2, poštovní schránka 40, 160 17 Praha 6, IČ: 539 929
Tel / Fax: 242 429 249, telefon: (GSM brána) 603 646 441, mobil: 721 820 755
e-mail: narodnihazena@cstv.cz
www.svaznarodnihazene.cz

Z Á P I S č. 8/2012

ze zasedání VV SNH, které se konalo 8. prosince 2012
od 09:30 hod. – Dolní Lysečiny
Přítomni: J. Holý, K. Schwarzer, A. Liška, J. Bláha, P. Holý, C. Štěpánek, Mgr. J. Václavek, JUDr. M. Kříž,
Ing. J. Popelka
Omluveni: I. Toman, K. Klas, Mgr. M. Šír, Ing. V. Čihař
Hosté: V. Rosková, V. Kobera
1. Kontrola zápisu z minulé schůze
Usnesení 46/2011 – VV bere zprávy OSK na vědomí a ukládá
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 pp. Václavek, Štěpánek a Schwarzer
USNESENÍ 7/2012 - VV bere zprávu na vědomí a
a)
ukládá předsedovi MaK 1x měsíčně podávat pravidelné informace o vývoji plnění
marketingového plánu - průběžně informovat, případně provést revizi marketingového plánu,
doplnění článku do FŘ SNH o sponzoringu
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 neuhrazení předána plná moc SHN právnímu zástupci vymáhání pohledávky soudní cestou. Žaloba podána na mostecký soud – další vývoj sledován.
Do sledování zahrnout též nesplnění podmínek daných smlouvou o zajištění věcných cen pro
Nejlepší házenkáře 2011 z 31.3. 2012. Byla vystavena faktura – smluvní pokuta na hodnotu
30 000,- Kč.
Průběžný úkol : Holý, Schwarzer
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 30.11.2012
USNESENÍ 72/2012 - VV bere zprávu na vědomí a ukládá
a) předsedovi HK zaslat písemně stav účtu k 30.11.2012 nejpozději do 14.12.2012 všem členům VV
a rozbor hospodaření v roce 2012
USNESENÍ 77/2012 - VV bere zprávu na vědomí a ukládá
a) předsedovi MaK zaslat výsledky jednání všem členům VV nejpozději do nejbližšího zasedání VV
dne 26.1. 2013
USNESENÍ 82/2012 - VV schvaluje zápis z minulé schůze
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2. Zpráva předsedy
- informace z jednání 27. VH ČSTV – odsouhlasení prodeje Rošického stadionu FAČR (130 mil. Kč)
- informace o odložení schválení nových stanov – počkat a řešit v souladu se stanovami ČOV
- informace o semináři dne 13.12. 2012 v aule ČSTV – Mgr. Josef Dobeš – s tématy financování sportu,
dlouhodobost koncepce podpory sportu, jednota sportovního prostředí
- informace o oslovení Svazů ohledně změny názvu
= ponechání názvu
= Unie českého sportu
= Česká unie sportu
= Česká sportovní unie
- informace o snaze vytvořit jednotné sportovní prostředí – není dobré rozdělovat sporty na olympijské a
neolympijské
USNESENÍ 83/2012 - VV bere zprávu na vědomí, schvaluje a ukládá
a) předsedovi OK zaslat stanovisko SNH ke změně názvu ČSTV
b) schvaluje odpovědět sekretáři ČSTV p. Davidu Opatrnému ve smyslu, že SNH nedoporučuje měnit
název, poněvadž za rozhodující považuje VV jakým způsobem se ČSTV prezentuje na veřejnosti,
jakým způsobem prosazuje rozvoj sportu a zda svým jednáním a přístupem představitelé ČSTV
vytváří odpovídající prostředí pro spolupráci se státními orgány
3. Zpráva sekretáře
- informace o dopisu z Nýřan – zasílání dokladů o zaplacení na SE poštou – pouze v případě, kdy je
placeno po lhůtě splatnosti
- informace o nutnosti plnit též závazky SNH vůči svým členům (oddílům, klubům, OSK)
- informace o platbách z dotací, za M a PČR, ZHP – zatím neproplaceny Modřany
- chybí vyúčtování VTJ+J – p. Pisch zatím nezaslal všechny podklady, nutno řešit ztrátu 2 míčů – využití
fin. prostředků v případě přebytku, př. HK předloží konečné vyúčtování nejpozději do konce prosince
2012
- informace o obdržení fotografií z Čechy – Morava ve Studénce, postupné rozesílání na účastníky
- informace o nákladech na úpravu reg. programu – rozhodčí – 1550,- Kč – možno dořešit do 1 měsíce po
obdržení kartiček, které jsou řešeny ve spolupráci s p. Tomanem – zadní strana s logem SNH
USNESENÍ 84/2012 - VV bere zprávu na vědomí a ukládá
a) předsedovi HK dořešit vyúčtování VTJ+J ve spolupráci s vedoucím akce P. Pischem a zaslat
konečné vyúčtování nejpozději do 31.12. 2012
b) sekretáři objednat pro rozhodčí třídy I. a T 500 ks kartiček, pro rozhodčí třídy III. a II. pak 1000 ks
ve spolupráci s předsedou HK a zajistit je nejpozději do 15.1. 2013 – zadní strana s logem SNH
c) ukládá předsedovi HK plnit závazky SNH vůči členům (oddílům) dle možností neprodleně
4. Připomínky z hnutí
- předseda OK informoval o obdržení historických fotografií ze Železného Brodu díky spolupráci Mgr. Šíra
s bývalými členkami oddílu národní házené
USNESENÍ 85/2012 - VV bere zprávu na vědomí
5. Dotace oddílům sdruženým v ČSTV za rok 2012
- prodiskutována otázka proplacení dotací z FŘ 5 oddílům, které mají obdržet finanční částku v celkové
výši 15 295,12 Kč
USNESENÍ 86/2012 - VV bere zprávu na vědomí a ukládá
a) předsedovi HK vyplatit příslušným oddílům dotace v plné výši, tzn. celkem 15 295,12Kč
6. Návrh rozpočtu SNH na r. 2013 a čerpání rozpočtu v roce 2012
- návrh rozpočtu na rok 2013 nebyl zatím dopracován – bude řešeno na jednání VV v lednu 2013
USNESENÍ 87/2012 - VV bere zprávu na vědomí a ukládá
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VV2012-8.doc

-3_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

a)

předsedovi HK zaslat písemně návrh rozpočtu na rok 2013 a čerpání rozpočtu 2012 nejpozději do
17.12. 2012

7. Příprava finále 39. ročníku ČP - zajištění
- informace o odehrání základního kola v Humpolci
- informace o vybrání pořadatelů finálových turnajů (Řevnice – ženy, Čakovice – muži) – termín
30.3.2012
- předseda STK požádal o uzavření smluvních vztahů s pořadateli
USNESENÍ 88/2012 - VV bere zprávu na vědomí a ukládá
a) předsedovi OK připravit návrh smlouvy s oběma pořadateli a informovat Stč OSK nejpozději do
konce prosince 2012
8. Kontrola usnesení 15. VH SNH
- informace o plnění jednotlivých bodů usnesení – průběžně plněno
USNESENÍ 89/2012 - VV bere zprávu na vědomí
9. Zprávy předsedů jednotlivých odborných komisí
a) KOMISE ROZHODČÍCH
- informace o předložení hodnocení zpráv delegátů – zasláno ve spolupráci s předsedou STK všem
členům VV – nutno prověřit ekonomickou nákladovost po skončení celého soutěžního ročníku ve
spolupráci s HK
- informoval o snaze před začátkem druhé části stávajícího ročníku mít vydané licenční průkazy ligových
rozhodčích a u rozhodčích v OSK potom do začátku nového ročníku
- informace o konečném proúčtování rozhodčích lig. ročníku 2011-12 – částky byly buď započteny nebo
vráceny – doloženo
- doporučil zachovat vyplácení rozhodčích z úrovně SNH jako tomu je doposud
USNESENÍ 90/2012 - VV bere zprávu na vědomí
b) TRENÉRSKÁ RADA
- informace o neobdržení hodnotících zpráv za uplynulý ligový ročník – podzim ani do 13.11. 2012 od
oddílů Osek n.B., Veselí n.M. a SK Jihlava – návrh na disciplinární řešení dle platných Propozic a řádů
- informace o přípravě změny formuláře hodnocení nejlepších hráčů/hráček v utkaní – nejspíše rozdělení
na I. a II. ligu
- informace o převodu Příručky pro trenéry (zelené vydání) do elektronické podoby naskenováním (K.
Tušek)
- informace o natočení celého semináře trenérů mládeže v Novém Městě n.M. – bude k dispozici DVD
- vznesen požadavek na zpracování seznamu platných směrnic v SNH a dát je na vědomí všem členům
VV a dále na stránky SNH
- vznesen požadavek na úpravu směrnice pro udělování čestných titulů – část Mistr národní házené doporučení nezařazovat mezi 10 nejlepších hráčů roku hráče/hráčku, kterým byl udělen trest ČK OT za
hrubou a nebezpečnou hru, vulgaritu a fyzické napadení
USNESENÍ 91/2012 - VV bere zprávu na vědomí a ukládá
a) předsedovi OK připravit seznam všech platných směrnic v SNH a následně je zaslat všem členům
VV a uveřejnit na webových stránkách SNH do konce prosince 2012
b) předsedovi OK předložit VV návrh na úpravu směrnice o udělování čestných titulů ve smyslu
doplnění podmínek pro zařazení hráčů/hráček, kteří byli v průběhu daného kalendářního roku
potrestáni ČK OT za hrubou a nebezpečnou hru, vulgaritu nebo fyzické napadení účastníků
daného zápasu nejpozději do konce ledna 2013
c) předsedovi TR zaslat návrh upraveného formuláře hodnocení nejlepších hráčů/hráček utkání
nejpozději do 26.1. 2013
d) předsedovi STK disciplinárně potrestat oddíly, které nesplnily povinnost zaslat zprávu za
uplynulou část ligové sezóny 2012/13
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c) ORGANIZAČNÍ KOMISE
- informace o dosavadním průběhu přípravy jednání subkomisí pravidlové komise – nejbližší schůzka
26.1. 2013 – subkomise pro pravidla a jejich výklad
- informace o jednání s pořadatelem utkání Č – M – Nýřany – zašlou smlouvu a o jednání s pořadatelem
na rok 2014 – odpověď z oddílu přijde do konce I. čtvrtletí roku 2013
- informace o plánu práce VV na rok 2013 – úprava termínu lednového (26.1.) a březnového (31.3.)
zasedání VV
USNESENÍ 92/2012 - VV bere zprávu na vědomí
d) MARKETINGOVÁ KOMISE
nevyužito
e) KOMISE MLÁDEŽE
- informace o průběhu semináře trenérů mládeže – 40 účastníků, kladná hodnocení včetně podnětů pro
příští semináře
- informace o připravených Propozicích ZHP a M a P ČR 2013 – schválení pořadatelů celostátních akcí
- projednání propozic na ZHP a M a P ČR 2013
- diskutován nákup medailí na mistrovské soutěže a pohárů pro ZHP
USNESENÍ 93/2012 - VV bere zprávu na vědomí a
a) schvaluje pořadatele a ředitele ZHP 2013 a M a P ČR
Pořadatelé/ředitel
ZHP
M ČR
PČR
Mladší žáci
KNH Litvínov/Klas
Sp. Modřany/Janková
TJ Stará Ves n.O./Přivřel
2.3. 2013
13. – 16.6. 2013
Mladší žačky
S. Tymákov v Nezvěsticích/Souček TJ Přeštice/J. Holý
S. Tymákov/ - ----------16.3. 2013
13. – 16.6. 2013
Starší žáci
NH Řevnice/Janková
Šr. Žatec/Klas
S. Svinov/R. Horkel ml.
23.3. 2013
6. – 9.6. 2013
Starší žačky
B. Most NH/Pavlíček
S. Krčín/Janková
J. Raspenava/Pavlíček
23.3. 2013
6. – 9.6. 2013
Dorostenci
NH Řevnice/Janková
B. Most NH/Šír
SK Studénka/Gřes
24.3. 2013
13. – 16.6. 2013
Dorostenky
TJ Stará Ves n.O./Benešová S.Tymákov ve Stupně/Souček S. Opatovice n.L./Rosková
9.3. 2013
13. – 16.6. 2013
b) schvaluje objednání medailí na mistrovské soutěže dle požadavků OSK a TR a KM VV SNH
v provedení roku 2012 u firmy Ohňostroje Náchod p. Grosse s dodáním (fakturace) ještě v roce
2012
c) schvaluje nákup pohárů pro vítěze ZHP 2013 s dodáním (fakturace) v roce 2012, nákup zajistí
předseda OK nejpozději do 21.12 2012 v hodnotě do 5 000,- Kč
d) schvaluje Propozice na ZHP 2013 a M a P ČR 2013 a ukládá předsedovi KM zajistit jejich
uveřejnění na webových stránkách SNH do konce roku 2012
f) HOSPODÁŘSKÁ KOMISE
- vznesen požadavek na kompletní revizi FŘ SNH – posoudit především procento zatížení ligových oddílů
vzhledem k podílu zabezpečení všech činností spojených s ligovými soutěžemi – ideální bude schválení
revize na únorové schůzi VV
- doporučení doplnit do FŘ bod sponzoring – rozdělení částek bude mít v pravomoci pouze VV pokud
neurčí sponzor jinak (účelové poskytnutí částky)
- doporučení složení pracovní komise na úpravu FŘ – členové HK + J. Cedidlo – nutno prověřit u všech
navržených
- diskutována otázka zasílání avíz o platbách na oddíly – nutno pravidelně dodržovat rozepsaní
odesílaných plateb, příp. využít platební příkazy a u jednotlivých položek rozklíčovat
- diskutována příprava plánu rozpočtu na rok 2013 a čerpání rozpočtu na rok 2012 – chybí pravidelná
informace o stavu po daném měsíci – nutno doplnit a zaslat stav k 30.11. 2012
USNESENÍ 94/2012 - VV bere zprávu na vědomí a
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ukládá předsedovi HK kontaktovat všechny členy HK a dále J. Cedidla (člen DR, zodpovědný za
kontrolu HK) nejpozději do konce prosince 2012 a zahájit práci na revizi FŘ SNH s cílem
aktualizovat veškerá ustanovení vzhledem ke stávající situaci ve financování sportu a potažmo
SNH
b) ukládá předsedovi HK předložit návrh revidovaného FŘ ke schválení VV SNH nejpozději na
únorové zasedání VV SNH
c) zaslat informaci o stavu čerpání rozpočtu k 30.11. 2012 formou soupisu položek
g) SPORTOVNĚ-TECHNICKÁ KOMISE
- informace stavu přípravy finále ČP – nutno zajistit smluvní vztah s oběma pořadateli a zapojit OSK
Středočeského kraje
- diskutovány Propozice ligových soutěží, Propozice ČP a Propozice kvalifikace o I.ligu žen
- diskutována otázka podpory oddílů pracujících s mládeží – návrh předsedy KM na doplnění bonusu pro
oddíly s mládežnickými družstvy v soutěžích – hlasováním (pro/proti - 4/2) bylo odsouhlaseno
- diskutována otázka reorganizace vrcholných soutěží dospělých od sezóny 2014/15 – extraliga, I. liga, II.
liga, atd.
- informace o připravované výměně reg. průkazů – doporučeno výměnu uskutečnit v krocích
1) zazálohování stávajícího stavu před spuštěním přeregistrace - k 30.6.2013
2) uložit tento soubor dat tak, aby byl nadále přístupný, ale vedle toho jsme již začali naplňovat soubor
dat nový, tak jak budou zasílány žádosti o změnu registračního průkazu z oddílu (dospělí) a současně
náběh nových registrací – noví členové ve všech kategoriích
3) připravit vše tak, aby do 30.6. byl v provozu jen „starý“ soubor a od 1.7.2013 začal fungovat nový
soubor vedle něj
4) do starého souboru budeme nuceni vstupovat po dobu tří následujících let (doběhnou registrace
dorostu) – pak je nutno přeregistrovat zbylé žákovské registrační průkazy
- doporučeno zajistit výměnu reg. průkazů prostřednictvím rezervačního programu – prověřit jeho
zakoupení
- u dospělých černá barva nového průkazu, u dorostu modrá a u žactva žlutá barva
- výměnu provést po oddílech s tím, že ligové oddíly budou upřednostněny, ale tak, aby u dospělých
proběhla výměna do začátku mistrovských soutěží 2013-2014
- cílem je „vyčistit“ seznam členů dle registračního programu (dosud registrovaných členů), který by měl
být aktualizován jednotlivými oddíly, ale dle dosavadních zkušeností nedůsledně – tento seznam není
možno považovat za seznam členů SNH pro daný rok – seznam členů SNH vychází z ročního výkazu
členů, který je předáván z TJ nebo SK prostřednictvím svých nejbližších územních orgánů (Okresní
sdružení ČSTV, župy u ČOS, atd.) – z tohoto důvodu přistupuje VV SNH k již dlouho diskutované výměně
reg. průkazů u dospělých (registrace ve starém provedení budou dále platit u dorostu a žactva, ale pouze
po dobu tří následujících let. Pak dojde k dovýměně reg. průkazů u žactva, kde ještě bude doba platnosti
průkazu nadále běžet.
USNESENÍ 95/2012 - VV bere zprávu na vědomí a
a) schvaluje Propozice na 40. ročník Českého poháru dospělých, dále schvaluje Propozice kvalifikace o
I. ligu žen 2013/14 a schvaluje Propozice vrcholných soutěží dospělých 2013/14
b) ukládá předsedovi STK zaslat na členy VV návrh Propozic vrcholných soutěží dospělých ve vztahu na
diskutovanou reorganizaci soutěží nejpozději do konce prosince 2012
c) schvaluje zahájení přípravy výměny reg. průkazů v roce 2013 a ukládá sekretáři SNH prověřit
možnosti reg. programu dle navržených bodů postupu výměny u p. Veselého nejpozději do konce
prosince 2012
a)

9. Upřesnění programu následující schůze
- schválen program dle předaného plánu OK
10. Různé
- předseda STK požádal o vyhlášení výzvy na pořadatele kvalifikace žen o I.ligu
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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- informoval dále o cíli provést kontrolu zápisů utkání v kategoriích mužů a žen v jednotlivých OSK
z pohledu naplnění soupisek družstev ve vyšších soutěžích
- předseda STK dále požádal o pomoc v doplnění zejména DÚ STK VV SNH – uveřejnit výzvu na webových
stránkách SNH
- předseda OK informoval o postupném naplňování Kalendáře akcí na rok 2013
USNESENÍ 96/2012 - VV bere zprávu na vědomí a
a) ukládá sekretáři ve spolupráci s předsedou STK vyhlásit výzvu na zajištění pořadatele kvalifikace žen
o I. ligu nejpozději do konce roku na webových stránkách SNH a ve Zpravodaji ČP nebo Ligy
Příští jednání
Termín schůze : Sobota 26.1.2013

Čas: 09:30 hod.

BOD

NÁPLŇ BODU

Praha - Strahov
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

TR, OK, STK

6

Zpráva o osmifinálových a čtvrtfinálových skupinách 39.r. ČP - příprava
finále
Průběžná zpráva o čerp. rozpočtu 2012, propočet Fin. řádu 2013

7

Zprávy předsedů odborných komisí

předsedové

8

Upřesnění programu následující schůze VV

OK

9

Různé

přítomní

HK, SE

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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