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ZÁPIS
ze 17. valné hromady Svazu národní házené

konané dne 5. 4. 2014 v Praze

1. ZAHÁJENÍ

Řádnou 17. valnou hromadu SNH, která se konala dne 5. 4. 2014 v aule budovy ČUS v Praze na
Strahově, zahájil pan Stanislav Zadražil, který byl pověřen výkonným výborem SNH řízením této
valné hromady.
Po zahájení a přivítání všech delegátů VH byl schválen Program (oproti pozvánce byl po krátké
diskusi doplněn bod Projednání herního systému 1. ligy žen), jednací a volební řád 17. VH SNH.
Text jednacího a volebního řádu tvoří přílohu tohoto zápisu.

2. VOLBA ČLENŮ PRACOVNÍHO PŘEDSEDNICTVA A KOMISÍ

Řídící schůze předložil návrhy na složení pracovního předsednictva a jednotlivých komisí, které
byly delegáty jednomyslně schváleny, a to v tomto složení:

Pracovní předsednictvo: Stanislav Zadražil – předsedající 17. VH SNH
Jiří Cedidlo
Karel Klas
Josef Popelka
Slavomír Vácha

Mandátová komise: Pavel Stiller – předseda
Zdeněk Kugler
Vladislav Kobera

Návrhová komise: Miroslav Jelen – předseda
Ladislava Janková
Josef Blahuta

Volební komise: Miroslav Šír – předseda
Josef Stýblo
Dušan Sestrienka
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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 řady národních házenkářů
opustili.

Předseda SNH ve své zprávě krátce popsal a zhodnotil činnost SNH za období od poslední řádné
valné hromady konané v červenci 2012, na které byl VV doplněn o pana Vojtěch Čihaře, který
nahradil odstoupivšího pana Václava Kočího. Ve zprávě byly postupně zmíněny následující body:

- hospodaření SNH – jedna z oblastí, kterou musí řešit každý výkonný výbor, zejména pak
po kolapsu společnosti SAZKA a výpadku odvodů sportovním svazům z činnosti této společnosti.
V letech 2012 i 2013 se, i díky členství SNH v Iniciativě Sport 2012, která sdružuje sportovní svazy
mimo tzv. skupinu TOP80 (sporty podporované MŠMT), podařilo zajistit finanční prostředky
z dotací řádově ve výši 1,3 mil. Kč s příslibem dalšího pozvolného navyšování jejich objemu
v dalších letech. Bohužel výše těchto prostředků a také doba jejich připsání na účet SNH je značně
závislá na aktuální politické situaci. Dalším zdrojem příjmů SNH jsou prostředky získané od
partnerů svazu. Mezi nevýznamnější patří společnost LM Asistent, která pravidelně přispívá na
ubytování družstev mladšího žactva při Mistrovstvích a Pohárech ČR. Dalším, neméně důležitým,
partnerem svazu je společnost HZH Sport, která se zabývá dovozem a distribucí sportovního
oblečení a vybavení značky Adidas a která nabízí všem členským oddílům SNH kromě exkluzivních
slev na veškerý sortiment Teamsport také zpětné bonusy z obratu.

- činnost na úseku mládeže – v uplynulém období byly zabezpečovány tradiční akce
mládeže, Mistrovství a Poháry ČR, Zimní halové poháry, výcvikové tábory mládeže i juniorů.
Výkonný výbor v tomto období musel ustoupit požadavkům většiny oddílů a upravit povinnosti
ligových oddílů týkající se družstvem mládeže. Hlavními „dodavateli“ družstev mládeže jsou velké
oddíly, jejichž družstva tvoří drtivou většinu účastníků vrcholových akcí mládeže, oproti tomu
v malých oddílech práce s mládeží často vázne.

- herní systém vrcholných soutěží – 15. VH přijala usnesení a úkol pro výkonný výbor
vypustit z herního systému nástavbovou část. VV SNH  ve snaze stabilizovat a zatraktivnit ligové
soutěže po vzoru jiných sportů připravil nový hrací systém, který kromě tradiční části nazvané
„základní část A“ obsahoval i dodatečnou část, tzv. „základní část B“, ve které by byla soutěž
rozdělena do dvou skupin. Tento navrhovaný hrací systém byl ze strany oddílů drtivou většinou
odmítnut a dozorčí rada SNH konstatovala, že se jedná o porušení usnesení 15. Valné hromady
SNH. Výkonný výbor následně došel k rozhodnutí rezignovat jako celek na své funkce.
Předseda SNH poděkoval všem členům odstoupivšího výkonného výboru i členům jeho komisí za
odvedenou práci a vyvinuté úsilí pro národní házenou a vyzval všechny ke vzájemné spolupráci do
budoucna.

- mimořádná 16. valná hromada SNH – po rezignaci výkonného výboru byla tedy svolána
mimořádná valná hromada, která zvolila nový výkonný výbor ve složení Jiří Cedidlo – předseda, Ivo
Toman – místopředseda, Pavla Jurtíková, Miroslav Jelen, Aleš Liška, Jaroslav Holý, Martin Leugner,
Pavel Stiller a Karel Schwarzer. Výkonný výbor se ve své činnosti snažil naplnit úkoly uložené
v usnesení 16. valné hromady a zajistit běžnou činnost a akce svazu v rozsahu obvyklém v minulých
letech. Došlo k přepracování propozic a reorganizaci vrcholných soutěží, uskutečnil se kompletní
40. ročník českého poháru, uspořádány byly semináře ligových rozhodčích i trenérů, odehrány byly
také Zimní halové poháry mládeže. Ustaveny byly rovněž pracovní skupiny, které se zabývaly
herním systémem vrcholných soutěží dospělých. Závěry práce těchto skupin budou podkladem pro
VV při rozhodování o budoucnosti ligových soutěží.

- sekretariát svazu – kvalitní a efektivní činnost sekretariátu je základním předpokladem pro
bezproblémové fungování svazu a v této oblasti jsou stále značné rezervy a problémy, na jejichž
odstranění musí VV neustále pracovat. Otevřenou otázkou zůstává také personální obsazení i
samotné sídlo sekretariátu.
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- internetové stránky a softwarové vybavení svazu – internetové stránky svazu jsou
nejviditelnější slabinou současné činnosti SNH. Sice se podařilo získat od autora stránek
administrátorská práva a tím zajistit základní funkčnost a obslužnost stránek, kdy jsou na nich
k dispozici základní informace o národní házené, aktuální novinky, základní adresáře komisí,
zpravodaje a další dokumenty ke stažení atd., nicméně i přes vytrvalou snahu VV nejsou stránky
stále plně funkční, zejména v doplňkových modulech obsahujících aplikaci pro evidenci soutěží,
rozšířené adresáře atd.  Internetové stránky jsou však jen nejviditelnější částí problému
softwarového vybavení svazu. V současné době jsou totiž k dispozici jen zastaralé programy pro
evidenci členské základny, evidenci soutěží, nasazování rozhodčích atd., jejichž poslední řádné
aktualizace se datují někdy do roku 2004 a provoz těchto programů na nových operačních
systémech je tudíž značně problematický. Navíc mají tyto programy různé autory a nejsou
vzájemné propojeny, tzn. řadu údajů je nutné zadávat a udržovat duplicitně, což vede k velké
časové náročnosti pro zainteresované osoby.

Předseda SNH dále zmínil úkoly a záměry, kterými se bude VV SNH mimo běžných úkolů zabývat ve
své činnosti v následujícím období:

- hledání všeobecně přijatelného modelu herního systému ligových soutěží
- zvážení změny modelu zimních soutěží mládeže
- příprava a realizace zavedení komplexního informačního sytému SNH s přímý napojením
na internetové stránky SNH
- personální obsazení sekretariátu SNH a jeho sídlo
- revize stanov a dalších řádů v souvislosti s účinností nového občanského zákoníku
- stanovení a zveřejnění jasných podmínek pro pořadatele svazových akcí

Na závěr své zprávy poděkoval předseda SNH členům končící dozorčí rady SNH za jejich kvalitní
činnosti v uplynulém období. Dále poděkoval sekretáři SNH, členům výkonného výboru i všem
funkcionářům a trenérům v oddílech za jejich práci pro národní házenou.

4. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ SNH V ROCE 2013, NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014

Všichni delegáti valné hromady obdrželi před jednání písemné podklady s přehledem hospodaření
SNH za rok 2013 i návrhem rozpočtu na rok 2014. Jednotlivé materiály blíže analyzoval předseda
hospodářské komise pan Ivo Toman, který blíže vysvětlil některé položky. Zároveň také informoval
o žádostech o dotace, které SNH podal na MŠMT. K termínu konání VH byl znám objem
schválených dotací z programu V. (Organizace sportovní činnosti), ze kterého bylo SNH přiděleno
460 tis. Kč.

5. ZPRÁVA DOZORČÍ RADY SNH

Zprávu dozorčí rady SNH přednesl její předseda pan Karel Klas. Zpráva dozorčí rady je přílohou
originálu tohoto zápisu.

6. ZPRÁVA MANDÁTOVÉ KOMISE

Zprávu mandátové komise přednesl její předseda pan Pavel Stiller.
Z 81 pozvaných delegátů s hlasem rozhodujícím se 17. valné hromady zúčastnilo 45 delegátů, což
je 55,5 procenta, 17. valná hromada byla usnášeníschopná ve smyslu platných ustanovení Stanov a
řádů SNH. Kompletní zpráva mandátové komise je přílohou originálu tohoto zápisu.
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7. DISKUSE K BODŮM 3 - 5
Stručný souhrn jednotlivých diskusních příspěvků:

1. J. Cedidlo - informace o aktuálním stavu v kauze vymáhání pohledávky SNH za firmou
MIVA SMS pana V. Kočího – okresním soudem v Mostu vydán platební příkaz

2. J. Popelka - informace k dotačnímu programu MŠMT č. IV – Údržba, pro možnost
čerpat prostředky je nutné vést podvojné účetnictví

3. P. Tausche - zkušenosti z pořádání vrcholných akcí SNH, resp. připomínky ke smlouvám
na tyto akce, doporučení na zpracování jasných podmínek pro pořadatelství a jejich
včasné zveřejnění

4. V. Čihař - kvitoval dubnový termín valné hromady
- důrazně doporučil znovuzavedení povinnosti hrát ligová utkání na hřištích

s umělým povrchem, a to minimálně u 1. ligy
- kritika herního systému ligových soutěží ročníku 2013/14
- kritika internetových stránek svazu

5. J. Popelka - dotaz na naplnění usnesení 15.VH, konkrétně zpracování plánu rozvoje SNH
6. J. Cedidlo - reakce na předchozí – plán rozvoje zatím nebyl zpracován
7. P. Holý - požádal oddíly, aby poštu posílali na adresu SNH, nikoliv ČUS, nebo alespoň

na obálku uváděli jeho jméno jako sekretáře SNH, v opačném případě se doručování
pošty výrazně zpomaluje

8. V. Čihař - poděkování pracovní skupině, která se zabývala herním systémem ligových
soutěží žen

- kritika nezpracování plánu rozvoje SNH – porušení usnesení 15.VH SNH
9. J. Cedidlo - reakce na předchozí – tento úkol byl schválen do usnesení 15.VH SNH,

která se konala v roce 2012, současný výkonný výbor byl zvolen až na 16.VH v roce
2013 a vzhledem ke krátkému časovému úseku a množství dalších úkolů se tímto
nový VV ještě nezabýval a bohužel od odstoupivšího VV žádný rozpracovaný
materiál k tomuto úkolu neobdržel

10. J. Bešta - jako člen pracovní komise, která se zabývala herním systémem ligových
soutěží mužů, nemá k dispozici výsledky hlasování jednotlivých oddílů

11. M. Jelen - reakce na předchozí – výsledky byly zaslány do všech zainteresovaných
oddílů jako součást podkladů pro druhé kolo hlasování

12. P. Tausche - dotaz, jaký postup zvolí VV v rozhodování o herním systému ligových
soutěží mužů, když hlasování dopadlo zcela vyrovnaně

13. J. Cedidlo - reakce na předchozí – VV konečné rozhodnutí o herním systému ligových
soutěží mužů zatím nepřijal a vzhledem k vyrovnanosti hlasování je těžké předjímat,
jak se jednotliví členové VV nakonec rozhodnou, k tématu herních systémů ligových
soutěží mužů i žen bude svoláno mimořádné zasedání výkonného výboru

14. D. Sestrienka - dotaz na anketu na stránkách svazu, resp. kdo ji zadal a zda k výsledkům
bude přihlíženo při rozhodování VV

15. J. Cedidlo - reakce na předchozí – anketa byla zadána předsedou VV, nicméně se jedná
pouze o návštěvnickou anketu bez jakéhokoliv závazného účinku, vzhledem
k vyrovnanému hlasování oddílů ale výsledky této ankety mohou být určitým
impulsem při rozhodování jednotlivých členů VV

16. J. Blahuta - nesouhlas s probíráním tématu herních systémů v rámci této diskuse, herní
systémy ligových soutěží nejsou rozhodující pro rozvoj NH

17. V. Čihař - nesouhlas s příspěvkem J. Blahuty
18. P. Tausche - vzhledem k tomu, že informace o činnosti pracovních skupin k herním

systémům byly součástí zprávy předsedy SNH, tak tato diskuse je oprávněná
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8. VOLBA ČLENŮ DOZORČÍ RADY SNH NA VOLEBNÍ OBDOBÍ 2014 – 2018

V souladu s ustanovením čl. 2/d volebního řádu byla v 10:30 hod. uzavřena kandidátní listina pro
volby do DR SNH.
Předseda volební komise pan Miroslav Šír seznámil přítomné se skutečností, že se nepodařilo
naplnit počet kandidátů na počet stanovený v čl. 2/c volebního řádu, a navrhl úpravu tohoto
článku na požadovaný počet 6 kandidátů. Tato úprava byla jednomyslně schválena.
Následně předseda volební komise seznámil delegáty VH s průběhem voleb po technické stránce,
znovu připomněl některá ustanovení volebního řádu a také krátce představil všechny kandidáty
pro volby do DR SNH.
Následně byla provedena tajná volba.

9. ZPRÁVA VOLEBNÍ KOMISE

Po krátké přestávce potřebné pro sečtení hlasů oznámil předseda volební komise pan Miroslav Šír
výsledky voleb do DR SNH:
- celkem bylo vydáno 45 hlasovacích lístků, odevzdáno bylo 45 lístků, všechny odevzdané volební
lístky byly volební komisí uznány jako platné
- z celkového počtu 6 kandidátů všichni získali potřebný nadpoloviční počet hlasů, a tudíž nebylo
nutné vyhlásit druhé kolo voleb
- dle počtu obdržených hlasů byli za členy DR SNH pro volební období 2014-2018 zvoleni pánové
Karel Klas (45 hlasů), František Menc (43 hlasů), Petr Šatra (40 hlasů), Václav Votýpka (40 hlasů) a
Otto Schmidt (34 hlasů)
- nezvoleným kandidátem s nadpolovičním počtem hlasů byl pan Vojtěch Čihař (23 hlasů).
Protokol o provedené volbě je přílohou originálu tohoto zápisu.
Následovala krátká přestávka na jednání nově zvolené DR SNH.

10. ÚPRAVA ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU

Všichni delegáti valné hromady obdrželi v podkladových materiálech pro jednání návrh úprav
organizačního řádu SNH, které reagují na ustanovení nového občanského zákoníku a také na
události v našem hnutí v posledním období.
Po krátké diskusi byly úpravy schváleny.

11. VŠEOBECNÁ DISKUSE
Stručný souhrn jednotlivých diskusních příspěvků:

1. D. Sestrienka - návrh na úpravu finančního řádu – doplnit finanční odměny za umístění
v ligových soutěžích

- návrh na úpravu disciplinárního řádu – úprava sazebníku trestu u některých
druhů přestupků

- předáno písemné znění předložených návrhů
2. J. Cedidlo - s výjimkou stanov a organizačního řádů spadá schvalování řádů

jednoznačně do kompetence VV, nikoliv valné hromady
- aktuálně dokončuje svou činnost pravidlová komise, která připravila revizi

jednotlivých předpisů, všechny oddíly byly vyzvány, aby jednotlivé podněty zasílali
na tuto komisi
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3. D. Sestrienka - kritika disciplinárních trestů udělených 1.NH Brno
4. K. Schwarzer - návrh na úpravu stanov SNH – snížení počtu členů VV a DR SNH
5. J. Cedidlo - reakce na předchozí – daný návrh nebyl v programu jednání této valné

hromady a návrh rovněž nebyl předán sdruženým subjektům k projednání
s časovým předstihem, což je u úprav stanov žádoucí

6. J. Popelka - rovněž souhlasí, že bez předchozího projednání v sdružených subjektech
není korektní provádět úpravy stanov SNH

7. V. Čihař - kritika herního systému českého poháru, kdy se v závěrečných kolech
utkávají stále stejná družstva, již v minulosti podával návrhy jiného herního systému

- zmínka o dopadech nového občanského zákoníku na členy DR
- kritika výše zkrácené náhrady za používání soukromého osobního vozidla,

kritika výše trestů za některé přestupky
8. J. Popelka - téma internetových stránek a dotaz v jaké fázi je příprava informačního

systému svazu, resp. kdo bude dodavatelem tohoto systému
9. I. Toman - otevřel otázku případné změny názvu Západočeské oblastní soutěžní

komise na Plzeňskou
10. J. Cedidlo - reakce na předchozí – informační systém – v současné době jsou

sumírovány požadované vlastnosti a funkcionality celého systému, na základě
kterých bude připravena poptávka, se kterou budou osloveni minimálně tři
potencionální dodavatelé se zkušenostmi s podobnými systémy

- názvy oblastních komisí – přesné pojmenování jednotlivých oblastních
komisí není zakotveno v žádném z řádů SNH, ale vychází z historických tradic,
rozhodnutí o případném přejmenování je plně v kompetenci VV SNH

11. S. Zadražil - informace k výcvikovému táboru juniorů a juniorek, který se v letošním
roce uskuteční v Chropyni na severní Moravě, žádost o propagaci této akce
v jednotlivých oddílech

- téma činnosti přípravek a pravidel pro přípravky, v západočeské oblasti
v tuto chvíli působí 13 družstev v této kategorii

12. J. Cedidlo - informace k výcvikovému táboru mládeže, které pořádá SNH ve spolupráci
s SK Krčín o.s. a které proběhne v Novém Městě na Moravě a Krčíně, také žádost o
propagaci v oddílech

13. S. Vácha - kritika evidence sdružených oddílů, kdy jsou stále uváděny i oddíly, které
jsou dlouhodobě bez činnosti (v klidu), tato evidence mimo jiné i zkresluje účast
zástupců zejména ZČ oblasti na valných hromadách SNH

14. J. Popelka - reakce na předchozí – pro zrušení členství oddílu v SNH je potřebné
písemné oznámení tohoto oddílu o ukončení členství/činnosti, samotný fakt, že
oddíl nemá v soutěžích žádné družstvo, není dle platných řádů důvodem pro zrušení
členství tohoto oddílu v SNH

15. V. Čihař - žádost o písemnou odpověď na diskusní příspěvek týkající se povinnosti
umělého povrchu pro ligová utkání – viz bod 7/4 tohoto zápisu

12. VOLBA PŘEDSEDY DOZORČÍ RADY SNH

Na návrh nově zvolené Dozorčí rady SNH zvolili delegáti VH s hlasem rozhodujícím do funkce
předsedy DR SNH pana Karla Klase.



Strana 7 (celkem 8)

Svaz národní házené 17.VH_SNH_-_Zápis

13. VOLBA DELEGÁTA SNH NA VALNOU HROMADU ČUS

Na návrh výkonného výboru zvolili delegáti VH s hlasem rozhodujícím za delegáta SNH na jednání
Valné hromady České unie sportu předsedu SNH pana Jiřího Cedidla.

14. PROJEDNÁNÍ HERNÍHO SYSTÉMU 1.LIGY ŽEN

1. J. Popelka - krátce informoval o průběhu práce komise pro přípravu herního systému
ligových soutěží žen

- představil konečné závěry této komise a důrazně doporučil jejich
akceptování a zařazení do propozic vrcholných soutěží již od soutěžního ročníku
2014/15

2. S. Zadražil - doplnil předchozí o výsledky ankety mezi jednotlivými oblastními oddíly,
které mají v aktuálním ročníku družstvo žen v oblastních přeborech – 17 oddílů pro
herní systém navržený pracovní skupinou, 13 proti

- celkově s ligovými oddíly se tedy pozitivně vyjádřilo celkem 25 oddílů
3. J. Stýblo - rovněž podporuje závěry pracovní skupiny a přednesl návrh usnesení, které

by zavazovalo VV SNH zapracovat tyto závěry do propozic
4. J. Bešta - dotaz na dopady nového hracího systému na případnou kvalifikaci žen
5. J. Cedidlo - reakce na předchozí – v případě zavedení navrhovaného systému by byla

zrušena, resp. by nebyla vůbec vypsána
6. J. Kalčík - dotaz na dopady nového hracího systému na oblastní soutěže žen
7. S. Zadražil - reakce na předchozí – zavedení navrhovaného systému by nemělo výrazně

ovlivnit oblastní soutěže, případné riziko hrozí jen ve VČ a SM oblasti, v krajním
případě je možné v těchto oblastech sloučení soutěží žen a dorostenek

8. V. Čihař - diskuse o herním systému žen je zbytečná, protože závěry pracovní skupiny
jsou jednoznačné a souhlasí s nimi většina ženských oddílů, navrhovaný herní
systém má podporu oddílů SČ oblasti

9. P. Tausche - dotaz na členy pracovní komise, zda mají připravenu alternativu pro případ,
že se nepodaří naplnit potřebný počet družstev

10. J. Popelka - pracovní skupina diskutovala i o této alternativě, možných řešení je několik
11. J. Cedidlo - připomenul, že pokus o zavedení 2. ligy žen proběhl v posledních deseti

letech již dvakrát a pokaždé tato snaha skončila fiaskem, kdy se nepřihlásil potřebný
počet družstev, a to přesto, že herní systém byl v podstatě totožný s nyní
navrhovaným systémem

12. K. Schwarzer - dotaz, proč konečné závěry pracovní skupiny nedostali všichni členové VV
13. J. Cedidlo - reakce na předchozí – konečné závěry předala pracovní skupina až teprve

v průběhu jednání valné hromady, na členy VV budou rozeslány obratem
14. V. Čihař - obvinění předsedy a místopředsedy SNH, že tlačí delegáty k negativnímu

stanovisku k navrhovanému hernímu systému soutěží žen
15. J. Stýblo - vyjádřil přesvědčení, že i v případě nenaplnění potřebného počtu družstev

je nutno tuto soutěž vyhlašovat opakovaně, třeba každý rok
16. K. Schwarzer - z důvodu zásahu do již rozehraných oblastních soutěží (změna podmínek

pro postup z důvodu nekonání kvalifikace o 1. Ligu žen) doporučil odložení zavedení
herního systému o jeden rok

17. J. Popelka - nesouhlas s posunem o jeden rok
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15. ZPRÁVA NÁVRHOVÉ KOMISE A ZÁVĚR

Předseda návrhové komise pan Miroslav Jelen přednesl návrh usnesení, do kterého byly zahrnuty
připomínky a závěry z diskuse. Toto usnesení bylo schváleno potřebnou třípětinovou většinou
hlasů delegátů s hlasem rozhodujícím. Text usnesení je přílohou tohoto zápisu.

Všem přítomným poděkoval za účast a mimořádnou 17. valnou hromadu Svazu národní házené
ukončil předseda SNH pan Jiří Cedidlo.

V Praze dne 5. 4. 2014

 Jiří Cedidlo v.r. Karel Klas v.r.
 předseda SNH  předseda Dozorčí rady SNH

Zápis zpracovali: Otto Schmidt, Jiří Cedidlo
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D O Z O R Č Í   R A D A

Svaz národní házené, Zátopkova 100/2, P.O.Box 40, 160 17 Praha 6, IČ: 539 929, sekretář: Petr Holý
tel.:+420 721 820 755, e-mail: narodnihazena@cuscz.cz, bank.spojení: GE Money Bank - 1722109504/0600

www.svaznarodnihazene.cz

Předseda Dozorčí rady SNH: Karel Klas  -  kontakt: +420 725 207 271, e-mail: karel.klas@seznam.cz

Zpráva DR SNH

pro 17. Valnou hromadu SNH, konanou dne 5. 4. 2014 v Praze.

     Úvodem této zprávy, Vás všechny zdravím a přeji, aby naše jednání proběhlo

v souladu s dnešním programem.

     Dozorčí rada po svém zvolení dne 20. 3. 2010 pracovala ve složení:

předseda DR             Karel Klas

místopředseda         Jiří Cedidlo

členové:                     Otto Schmidt,  František Menc, Václav Votýpka

      Každý člen DR zabezpečoval odbornou komisi VV.

Zasedání DR se členové zúčastňovali pravidelně a dle nutnosti i mimo plán činnosti.

Každý člen, který pracoval v DR, byl přínosem pro práci v národní házené.

Ve volebním období jsme řešili několik důležitých záležitostí a zároveň jsme

prováděli archivaci a skartaci dokumentů a materiálů.

Tato činnost stále pokračuje.

Zásadní věc, která nastala v r. 2013, bylo odstoupení celého VV.

 DR SNH převzala zodpovědnost a povinnost  zabezpečení mimořádné Valné  hromady a volbu
VV.

DR tuto složitou situaci zvládla a přispěla k celému průběhu mimořádné Valné hromady.

Před mimořádnou Valnou hromadou odstoupil místopředseda DR Jiří Cedidlo, který

dobře pracoval v DR. Následně kandidoval do VV, kde byl zvolen předsedou VV.
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Nově zvolený VV pracuje od července 2013 a hodnocení komisí a celého VV proběhne

na následné Valné hromadě, aby se dala objektivně posoudit jejich činnost.

Je nutné mnoho věcí zlepšit, jak na sekretariátu, tak v celém hnutí.

Předseda DR se zúčastňuje zasedání VV a následně předává informace členům DR na jejich
zasedání.

DR na svých zasedáních tyto záležitosti projednává a zpětně podává podněty a připomínky.

Upozorňuje na dodržování platných usnesení, předpisů, řádů a rozpočtovou disciplínu.

Dále kontroluje hospodaření a stav pokladny na sekretariátu NH.

Chtěl bych poděkovat všem členů DR za práci, kterou odvedli za celé volební období.

V některých případech byla tato práce velmi náročná, přesto z těchto situací vyšla DR

vždy se ctí.

Členům VV bych chtěl popřát hodně energie do jejich další činnosti.

Přál bych si, aby i nadále probíhala jejich vzájemná spolupráce s DR.

Všem delegátům, hostům, funkcionářům a hráčům přeji, aby se jim jejich činnost

pro národní házenou dařila a nedocházelo k situacím, které poškozují náš sport.

Všem členům, kteří budou dnes zvoleni do DR SNH přeji, aby se potýkali s co nejmenšími

problémy.

Zároveň bych jim chtěl popřát pevné zdraví a mnoho elánu do další  jejich činnosti.

Děkuji za pozornost.
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edseda SNH:    Ji í Cedidlo   -   kontakt: +420 607 012 420, +420 737 700 108, e-mail: cedidlo.jiri@centrum.cz 

 

USNESENÍ 
17. valné hromady Svazu národní házené 

 
 
 
Valná hromada Svazu národní házené: 
 
 
A. Projednala: 1. zprávu o innosti SNH za uplynulé období 
   2. zprávu Dozor í rady SNH 
   3. zprávu o erpání rozpo tu za rok 2013 
   4. návrh rozpo tu na rok 2014 
   5. návrh úpravy organiza ního ádu SNH 
 
    
B. Bere na v domí: 1. zprávu o innosti SNH za uplynulé období 
   2. zprávu Dozor í rady SNH 
    
 
C. Schvaluje:  1. zprávu o erpání rozpo tu za rok 2013 
   2. návrh rozpo tu na rok 2014 
   3. úpravu organiza ního ádu SNH v navrhovaném zn ní 
    
 
D. Pov uje: 1. VV SNH provád t v rozpo tu SNH nezbytné úpravy v pr hu roku dle 

aktuální situace zejména p i získávání dotací a informovat o t chto úpravách 
edsedy OSK, sdružené oddíly a kluby 

  
 
E. Volí: 1. novou DR SNH ve složení – p. Klas Karel, Menc František, Šatra Petr, 

Votýpka Václav, Schmidt Otto 
 2. p edsedu DR SNH – p. Klase Karla 
 3. delegáta SNH na Valnou hromadu eské unie sportu – p edsedu SNH pana 

Ji ího Cedidla 
  
 
F. Ukládá:  1. VV SNH 

a) projednat všechny diskusní p ísp vky p ednesené na 17. VH SNH a 
ihlížet k nim p i innosti a rozhodování v jednotlivých odborných oblastech  

b) zapracovat do propozic ligových sout ží, po ínaje ro níkem 
2014/2015, doporu ení pracovní komise, ustavené pro p ípravu herního 
systému ligových sout ží. 

c) z ídit pracovní skupinu pro p ípravu dlouhodobé sout že 
mládežnických složek na celorepublikové úrovni 
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   2. Oddíl m, klub m SNH 

a) nadále získávat nové funkcioná e, trenéry a rozhod í a v novat 
zvýšenou pozornost a pé i mládežnickým družstv m, zejména se zam it na 
podporu innosti „p ípravek“ 

b) v novat pozornost vyhlašovaným grant m a dota ním titul m ze 
všech úrovní státní správy i samosprávy (stát, kraj, m sto, obec) a p ípadn  i 
soukromých i polostátních firem 

    
   3. jednotlivým OSK 
    a) aktivn  podporovat innost a sout že pro kategorii „p ípravek“  

 
 

V Praze dne 5. 4. 2014 

                                                            
 
      Ing. Miroslav Jelen v.r.      Mgr. Ladislava Janková v.r.        Josef Blahuta v.r. 
     p edseda návrhové komise         len návrhové komise      len návrhové komise 
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V Praze dne 5. 4. 2014 
 
 

JEDNACÍ  ÁD 
17. valné hromady Svazu národní házené konané dne 5.4.2013 

 
 

lánek 1.  Úvodní ustanovení 
Jednací ád vychází ze Stanov Svazu národní házené (dále jen SNH) a upravuje zásady jednání            
17. valné hromady SNH. 
 

lánek 2.  Valná hromada 
a) edsedající Valné hromady p edkládá ke schválení program zasedání, jednací ád, volební ád 

a složení p ti lenného pracovního p edsednictva, t lenné návrhové komise a t lenné 
mandátové komise 

b) O návrzích v pr hu jednání hlasují všichni ú astníci zasedání s hlasem rozhodujícím 
c) Usnesení Valné hromady je platné, hlasuje-li pro n j t íp tinová v tšina p ítomných s hlasem 

rozhodujícím 
d) Rozhodnutí Valné hromady je platné, hlasuje-li pro n j nadpolovi ní v tšina p ítomných s 

hlasem rozhodujícím 
e) Hlasuje se zdvižením ruky s hlasovacím lístkem 
 

lánek 3.  Návrhová, mandátová a volební komise 
a) Návrhová komise p ipravuje návrh na usnesení na základ  jednání Valné hromady a výsledk  

diskuze. P edkládá jej Valné hromad  ke schválení. 
b) Mandátová komise p edkládá Valné hromad  zprávu o po tu p ítomných delegát  s hlasem 

rozhodujícím, poradním a o po tu host    
c) Volební komise p edkládá seznam kandidát  na leny DR SNH, p edsedu DR a delegáta SNH na 

Valnou hromadu US, ídí pr h voleb a p edkládá výsledky voleb 
 

lánek 4.  Diskuze 
a) Právo vystoupit v diskuzi mají všichni ú astníci jednání ke každému bodu programu vícekrát 
b) Délka diskuzního p ísp vku se stanovuje na maximáln  3 minuty 
c) Prodloužení délky diskuzního p ísp vku schvaluje p edsedající na základ  vyjád ení delegát            

s hlasem rozhodujícím 
d) K jednotlivým diskuzním vystoupením mohou být faktické p ipomínky, max. však v délce trvání 

jedné minuty 
 

lánek 5.  R zné 
Všechny p ípadné sporné otázky rozhoduje pracovní p edsednictvo 
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V Praze dne 5. 4. 2014 

VOLEBNÍ ÁD   
 pro volby do DR SNH konané dne 5.4.2014 

 
lánek 1.  Úvodní ustanovení 

Volební ád vychází ze zásad uvedených ve Stanovách Svazu národní házené (dále jen SNH) a 
upravuje pr h voleb. 
lánek 2.  Volba len  DR SNH 

a) Právo volit má každý p ítomný delegát 17. valné hromady SNH s hlasem rozhodujícím. 
b) Volba ti len  DR SNH probíhá tajným hlasováním 
c) Na kandidátkách (volebních lístcích) je min. 6 jmen kandidát  do DR SNH, p emž voli  je 
povinen škrtat tak, aby na kandidátce pro DR SNH z stalo 5 len  
d) Návrh na dopln ní kandidátky m že p edložit p ítomný delegát s hlasem rozhodujícím písemn  

edsedovi volební komise s písemným souhlasem navrhovaného kandidáta, a to do 10,30 hod.           
dne 5. 4. 2014 
lánek 3.  Platnost hlas  

a) Volební lístek je neplatný, obsahuje-li více i mén  jmen kandidát , než udává l. 2b  tohoto 
volebního ádu pro obsazení míst v DR SNH. 
b) Volební lístek je neplatný, je-li na n j dopsáno jiné jméno, než obsahovala kandidátka p edložená 

edsedou volební komise po skon ení asu pro možné dopln ní. 
lánek 4.  Výsledky voleb len  DR SNH 

a)  Za  leny  DR  SNH  jsou  zvoleni  kandidáti  s  nejvyššími  po ty  obdržených  platných  hlas ,  kte í  
itom získali podporu nadpolovi ní v tšiny p ítomných delegát  s hlasem rozhodujícím. 

b)  V p ípad ,  že dojde k rovnosti  po tu hlas  u dvou a více kandidát  a  jejich po et  tak celkem 
evýšil možný po et len , který udává lánek 2b tohoto volebního ádu pro obsazení míst v DR 

SNH, a získali-li nadpolovi ní v tšinu hlas  delegát  p ítomných s hlasem rozhodujícím, je volba 
opakovaná pouze u kandidát  s tímto stejným po tem hlas  tolikrát, dokud nebude zvolen 

íslušný po et len  DR SNH. 
c) V p ípad , že nebude v I. kole voleb zvolen p íslušný po et len  DR SNH z d vodu nezískání 
nadpolovi ní v tšiny hlas  od p ítomných delegát  s hlasem rozhodujícím, bude volba opakována 
pouze u kandidát , kte í nadpolovi ní v tšinu nezískali, p i následné platnosti lánku 4a i 4b tohoto 
volebního ádu.          
d) V p ípad , že nebude ani po celkov  VI. kole voleb zvolena DR SNH, musí být p ipravena nová 
kandidátka a volby opakovány. 
lánek 5. Volba p edsedy DR SNH 

a) Zvolení lenové DR vyberou ze svého st edu kandidáta na p edsedu DR a p edloží tento návrh 
edsedovi volební komise, který s ním seznámí delegáty VH 

b) Volba p edsedy Dozor í rady SNH probíhá ve ejným hlasováním a právo volit má každý p ítomný 
delegát s hlasem rozhodujícím 
c) P edsedou DR SNH je zvolen kandidát  s nejv tším po tem obdržených platných hlas  od 
delegát  s hlasem rozhodujícím. 
d)  Dle  ustanovení  Stanov  SNH  l.  IV./3/b/a  si  místop edsedu  DR  SNH  ze  svého  st edu  volí  p ímo  
lenové DR SNH 
lánek 6. R zné 

Všechny p ípadné sporné otázky eší a rozhoduje volební komise. 
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Zpráva Mandátové komise 
 

17. valné hromady Svazu národní házené – 5.4.2014 - Praha 
 
 

Hlas rozhodující 
 
St  OSK pozváno  10 oddíl , omluveno     0 p ítomno   6 , tj.    60,6   % 
 

 OSK pozváno        9 oddíl , omluveno    0 p ítomno   8   , tj.   88,8   % 
 

 OSK pozváno    9 oddíl , omluveno    1 p ítomno   4  , tj. 44,4   % 
 

 OSK pozváno  31 oddíl , omluveno    3 p ítomno       16 , tj.  51,6   % 
  
JM OSK pozváno  10 oddíl , omluveno    1 p ítomno   2 , tj. 20,0   % 
 
SM OSK pozváno  12 oddíl , omluveno    0 p ítomno         9 , tj. 75,0 % 
 
     Pozváno 81 oddíl , omluveno    5 p ítomno       45 , tj. 55,5     % 
 
Valná hromada JE usnášeníschopná!!! 
 

 
Hlas poradní 

 
VV SNH pozváno   9 len , omluveno      1 p ítomno   8   , tj. 88,8     % 
 
DR SNH pozváno   4 len , omluveno      0 p ítomno   4     , tj. 100   % 
 

eds. OSK pozváno   6 len , omluveno      1 p ítomno   5    , tj. 83,3     % 
 
SE SNH pozváno   1 len,   omluveno      0 p ítomno   1    , tj. 100   % 
 
  Pozváno 20 len , omluveno    2 p ítomno       18 , tj. 90,0     % 
 
     

Hosté 
 

  Pozváno  5 host , omluveno     4 p ítomno         1 , tj. 80,0     % 
 
                              

Celkem je 17. Valné hromady Svazu národní házené p ítomno   64   osob.  
 

 
 
   Ing. Pavel Stiller v.r.      Zden k Kugler v.r.     Vladislav Kobera v.r. 
  p . mandátové komise  len mandátové komise  len mandátové komise 

mailto:narodnihazena@cuscz.cz
http://www.svaznarodnihazene.cz/
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P R O T O K O L 
 

o provedené volb len  Dozor í rady SNH na 17. valné hromad  SNH  
konané dne 5. dubna 2014 v Praze 

 
 
  Vydáno volebních lístk :    45  
 
  Odevzdáno volebních lístk :    45  
 
  Platných volebních lístk :    45  
 
  Neplatných volebních lístk :      0  
 
 
ZVOLEN:        po et obdržených hlas  
Jméno       I. kolo     II. kolo    III. kolo  
 
1. Klas Karel    45        
 
2. Menc František   43        
 
3. Šatra Petr    40        
 
4. Votýpka Václav   40        
 
5. Schmidt Otto    34        
 
  
NEZVOLEN:       po et obdržených hlas  
Jméno       I. kolo     II. kolo    III. kolo  
 
1. Vojt ch iha     23        
 
 
V Praze 5.4.2014 
 
 
 
 
   Mgr. Miroslav Šír v.r.         Josef Stýblo v.r.     Dušan Sestrienka v.r. 
  p edseda volební komise       len volební komise     len volební komise 

mailto:narodnihazena@cuscz.cz
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SNH - nákladové položky rozpo tu 2013
list 1A skute né rozpo et rozpo et list 1B p evod z listu 1A 817 627,78 780 500,00 884 500,00
F  SNH název výdaje náklady 13 2013 2014 F  SNH název výdaje skut.nákl.13 rozpo et 13 rozpo et 14

01 personální náklady 270 722,00 282 500,00 286 500,00 15 sch ze komisí 2 636,00 5 000,00 15 000,00
011 mzdy - pojišt ní 258 722,00 260 000,00 260 000,00 151 OK + úseky SNH 2 636,00 5 000,00 5 000,00

012+013 DPP - DP 12 000,00 22 500,00 26 500,00 152 RR + ostatní 0,00 0,00 0,00
014 ostatní osobní náklady 0,00 0,00 0,00 153 všechny aktivy komisí 0,00 0,00 10 000,00
02 telefony 54 566,53 60 000,00 50 000,00 16 asopis Házenká 0,00 0,00 0,00
03 služby 31 684,80 28 000,00 25 500,00 17 met.materiály, tiskopisy 2 400,00 5 000,00 50 000,00
031 rozmnožovna 2 525,00 5 000,00 3 000,00 18 ligové seminá e 54 898,00 75 000,00 50 000,00
032 kancel. pot eby 11 898,00 5 000,00 5 000,00 181 rozhod í 44 430,00 50 000,00 50 000,00
033 poštovné 7 019,80 7 500,00 7 000,00 182 trené i lig. odd. SNH 10 468,00 25 000,00 0,00
034 poplatky bankám 10 242,00 10 500,00 10 500,00 19 školeni,semin. tren. 0,00 0,00 30 000,00
04 za ízení 3 983,00 15 000,00 87 000,00 20 školeni,semin. rozh. 0,00 0,00 0,00
041 nákup 3 483,00 5 000,00 5 000,00 21 VTJ + J 105 456,00 90 000,00 90 000,00
042 opravy 500,00 2 000,00 2 000,00 211 náklady 105 456,00 90 000,00 90 000,00
043 po íta ové progr. 0,00 8 000,00 80 000,00 212 úhrada fyz. osobou 0,00 0,00 0,00
05 sekretariát 182 659,45 190 500,00 140 500,00 213 úhrada rez. Fondem 0,00 0,00 0,00
061 nájmy a služby 123 000,45 125 000,00 125 000,00 22 lig.rozhod í a delegáti 952 953,00 835 000,00 845 000,00
052 pojišt ní majetku 4 495,00 4 500,00 4 500,00 221 delegát lig. utkání 3 038,00 5 000,00 5 000,00
053 správa WWW stránek 53 904,00 60 000,00 10 000,00 222 (31) rozhod ím vyplac.liga 949 915,00 830 000,00 840 000,00
054 ostatní náklady SE 1 260,00 1 000,00 1 000,00 23 sout že mládeže 617 936,56 709 000,00 740 000,00
06 registrace 8 312,00 5 000,00 9 000,00 231 M R 313 812,56 320 000,00 257 000,00
07 pé e o leny 5 742,00 2 500,00 5 000,00 232 P R 143 397,00 230 000,00 257 000,00
08 výstroj 0,00 8 000,00 8 000,00 233 dotace OSK za MaP R 9 000,00 9 000,00 18 000,00
081 nákup 0,00 3 000,00 3 000,00 234 ZHP R - finále 151 727,00 100 000,00 158 000,00
082 opravy, praní 0,00 5 000,00 5 000,00 235 ZHP R - OSK 0,00 50 000,00 50 000,00
09 propagace 0,00 5 000,00 5 000,00
10 dan  státu od SNH 5 000,00 0,00 5 000,00 24 kvalifikace žen 12 669,00 10 000,00 12 000,00
11 sch ze VV+rozší ené 99 974,00 100 000,00 100 000,00 25 P - dosp lých fin. 48 649,00 40 000,00 50 000,00
12 sch ze hnutí 67 742,00 9 000,00 68 000,00 26 sout že dosp lých 94 907,00 90 000,00 120 000,00
121 VH SNH 67 742,00 9 000,00 68 000,00 261  - M dosp lých 54 907,00 50 000,00 80 000,00
122 Oslavy 110 let NH 0,00 0,00 0,00 262 Z - V dosp lých 0,00 0,00 0,00
13 sch ze komisí 58 618,00 50 000,00 70 000,00 263 p íprava výb r 40 000,00 40 000,00 40 000,00
131 DR SNH 41 778,00 10 000,00 30 000,00 27 Házenká  roku 43 091,00 30 000,00 45 000,00
132 TR SNH 3 266,00 10 000,00 10 000,00 28 dotace OSK - innost 209 000,00 217 800,00 235 161,00
133 HK SNH 5 080,00 10 000,00 10 000,00 29 dotace oddíl m 93 617,20 20 000,00 400 000,00
134 KM SNH 4 404,00 10 000,00 10 000,00 291 p ísp vky z F  2013 93 617,20 20 000,00 100 000,00
135 L-MÚ 4 090,00 10 000,00 10 000,00 292 dotace na údržbu 0,00 0,00 300 000,00
14 sch ze komisí 28 624,00 25 000,00 25 000,00 skute nost rozpo et rozpo et
141 STK SNH 15 856,00 15 000,00 15 000,00 2013 2013 2014
142 KR SNH 12 768,00 10 000,00 10 000,00 CE - Náklady 3 055 840,54 2 907 300,00 3 566 661,00

CE - P íjmy 3 119 994,25 2 930 000,00 3 572 864,00
CE - 1A 817 627,78 780 500,00 884 500,00 P .- Nákl. hospodá ský výsledek 64 153,71 22 700,00 6 203,00



skute né rozpo et rozpo et 1.1.2013 31.12.2013
2A SNH - P ÍJMY 2013 2013 2013 2014 SNH sou et 772 154,92 728 906,60
30 Dotace 1 313 580,00 1 350 000,00 1 660 000,00 GEMB 1722109-504/0600 695 986,17 649 646,35
301 p ísp vek US 763 580,00 0,00 900 000,00 SE pokladna SE SNH 11 650,00 14 735,00
302 dotace MŠMT na inn. 550 000,00 1 350 000,00 460 000,00 SNH pokladna STV 581,00 581,00
303 dotace na údržbu 0,00 0,00 300 000,00 GEMB termínovaný vklad 63 937,75 63 944,25
304 dotace na mládež 0,00 0,00 0,00
305 ostatní dotace 0,00 0,00 0,00
31 ostatní p íjmy 1 360 042,46 1 280 000,00 1 452 864,00 k 1.1.2013 31.12.2013
311 poplatky ostatní 20 970,00 15 000,00 20 000,00 Pohledávky - celkem 250 000,00 265 288,00
312 poplatky - rozhod í liga 789 100,00 740 000,00 927 864,00 - nezú tované prov.zálohy 0,00 12 888,00
313 poplatky školení+semin. 37 400,00 80 000,00 40 000,00 - V.Ko í -M 2011 250 000,00 250 000,00
314 úroky 16 552,46 15 000,00 15 000,00 - zálohy na nájem STV 0,00 0,00
315 VTJ + J 107 050,00 90 000,00 90 000,00 - nákl.p .období-webhost. 0,00 2 400,00
316 pokuty liga 177 750,00 150 000,00 150 000,00 - peníze na cest 0,00 0,00
317 pokuty ostatní 10 000,00 0,00 0,00
318 ostatní 0,00 10 000,00 10 000,00
319 p estupy, hostování 101 220,00 80 000,00 100 000,00 Závazky 116 011,08 23 897,05
31A zda ované p íjmy 100 000,00 100 000,00 100 000,00 - dodavatelé 22 794,08 10 969,05
32 p ísp vky oddíl 446 371,79 300 000,00 460 000,00 - závazky z mezd 33 562,00 0,00
321 F  - oddíly OS,ATJ/SK 294 179,00 200 000,00 300 000,00 - výdaje p íštích období 12 755,00 12 928,00
322 F  - oddíly STV 152 192,79 100 000,00 160 000,00 - ostatní 46 900,00 0,00
323 mimo ádné 0,00 0,00 0,00

CE - p íjmy 3 119 994,25 2 930 000,00 3 572 864,00
Rozdíl pohled.-závazky 133 988,92 241 390,95

k 1.1.2013 p íjmy 2013 výdaje 2013 31.12.2013
63 937,75 63 937,75

50 750,00 50 750,00
50 000,00 50 000,00
50 100,00 50 100,00

0,00
6,50 6,50

CELKEM 63 937,75 150 856,50 0,00 214 794,25

Celkem z toho
. ú tu oblast 2013 na innost MaP R 13 ZHP 13

396/0125 OSK St 17 200,00 17 200,00 0,00
396/0325 OSK S 26 800,00 26 300,00 500,00
396/0425 OSK V 13 500,00 12 000,00 1 500,00
396/0525 OSK Z 114 000,00 110 500,00 3 500,00
396/0625 OSK JM 21 000,00 20 000,00 1 000,00
396/0725 OSK SM 25 500,00 23 000,00 2 500,00
396 OSK CE 218 000,00 209 000,00 9 000,00 0,00

218 000,00 209 000,00 9 000,00 0,00

p ísp vek dle F  2013

P ehled pohledávek a závazk

Pen žní prost edky SNH k:

DOTACE OSK

úroky TV

p ísp vek dle F  2011

Rezervní fond
stav k 1.1.2012

p ísp vek dle F  2012



 Rozvaha  

 Datum: 11.3.2014  

 Uživatel: CSTV125  

 Firma: SVAZ  NÁRODNÍ  
HÁZENÉ   

 31.12.2013 (1.1.2013 - 31.12.2013)                                      
 K období:  

 Kniha  úètù:  Pracovní  kniha  -  2013  (14)                                    

 Aktiva  

 Synt. Anal. Název  Zùstatek  

  013   0001 Software    129 139,00  

  018   0001 Drobný nehmotný majetek    12 000,00  

  022   0001 Samostat.mov.vìci - inventáø (DHM)    127 605,60  

  028   0001 Drobný dlouhodobý hmotný majetek (DDHM)    55 496,60  

  073   0001 Oprávky k dlouhodobému  nehmot.maj.  -  129 139,00  

  078   0001 Oprávky k DDNM  -  12 000,00  

  082   0001 Oprávky k inventáøi  -  127 605,60  

  088   0001 Oprávky k DDHM  -  55 496,60  

  211   0001 Pokladna     581,00  

  211   0002 Pokladna    14 735,00  

  221   0001 úèet u GECB    649 646,35  

  221   0011 termín.vklad u GECB    63 944,25  

  311   0001 Odbìratelé     250 000,00  

  335   0001 poskytnuté zálohy - zamìstnanci    12 888,00  

  381   0001 Náklady pøíštích období    2 400,00  

 Celkem    994 194,60  

 Pasiva 

 Synt. Anal. Název  Zùstatek  

  321   0001 Dodavatelé     10 969,05  

  383   0001 Výdaje pøíštích období    12 928,00  

  901   0003 Vlastní  jmìní    906 143,84  

 Celkem    994 194,60  

 Zisk/Ztráta    64 153,71  

 Podmínky zpracování:  

 Období: 1.1.2013  -  31.12.2013                                         

 Úèet:  000  -   999                                                   

 Hlavní kniha 2013  

 Poè. zùstatek:  

 Transakce:  

 // Pokladní doklady (ID: -40)  

 // Bankovní výpisy (ID: -30)  

 // Závazky (ID: -20)  

 // Pohledávky (ID: -10)  

 // Interní doklady-aut. vytvoøené (ID: -2)  

 LEDEN - LISTOPAD (ID: 176)  

 PROSINEC (ID: 187)  

 Další podmínka:  

   Strana 1
 / 

 



POZNÁMKY K ROZPO TU NA ROK 2014

VÝDAJE

Mzdy - pojišt ní pol. 011 SE SNH - hrubá mzda 192 000,00 16.000,- * 12 m síc
SE SNH - sociální pojišt ní 48 000,00 4.000,- * 12 m síc
SE SNH - zdravotní pojišt ní 17 280,00 1.440,- * 12 m síc
SE SNH - zákonné pojišt ní 1 080,00 270,- * 4 tvrtletí
ostatní mzdové náklady 1 640,00

260 000,00

DPP - DP pol. 012+013 Registra ní odd lení 10 500,00 7,- * 1500 kus
Repretrené i 16 000,00 2.000,- * 8 repretrenér

26 500,00

Dan  státu (poplatky) pol.10 soudní poplatky v kauze MIVA SMS 5 000,00

Met.materiály, tiskopisy pol 17 tisk pravidel a ád 50 000,00

Školení/seminá e tren. pol 19 plánován seminá  trenér  mládeže 30 000,00

M R mládeže pol. 231 náklady po adatel  (rozh.+ editel) 72 000,00 cca 12.000,- * 6 akcí
ubytování - mladší žactvo 50 000,00
ú astníci 110 000,00
medaile 25 000,00

257 000,00

P R mládeže pol 232 náklady po adatel  (rozh.+ editel) 72 000,00 cca 12.000,- * 6 akcí
ubytování - mladší žactvo 50 000,00
ú astníci 110 000,00
medaile 25 000,00

257 000,00

ZHP mládeže pol 234 náklady po adatel  (rozh.+ editel) 72 000,00 cca 12.000,- * 6 akcí
ú astníci 80 000,00
poháry 6 000,00

158 000,00



Finále P dosp lých pol. 25 rozhod í, editel, p eds.VV 30 000,00
ostatní 20 000,00

50 000,00

Dotace OSK 2014 pol. 28 st edo eská OSK 17 600,00
severo eská OSK 40 561,00
východo eská OSK 12 000,00
západo eská OSK 120 500,00
jihomoravská OSK 20 000,00
severomoravská OSK 24 500,00

235 161,00

P ÍJMY

Dotace pol. 301 dotace US - Iniciativa Sport 2012 900 000,00
pol. 302 dotace MŠMT na org.sportu (prog.V) 460 000,00
pol. 303 dotace MŠMT na údržbu TVZ 300 000,00

Poplatky rozhod í
pol. 312 1.liga 480 000,00 20.000,- * 24 družstev

2.liga 360 000,00 15.000,- * 24 družstev
doplatky 2012/13 87 864,00 1.995,- * 24 družstev 1. ligy, 1.666,- * 24 družstev 2. ligy

927 864,00
Zda ované p íjmy

pol. 31A dar firmy LM (M.Leugner) 100 000,00 ú elov  vázáno na ubytování mladšího žactva p i MaP R
100 000,00


