Zápis z jednání
Exekutivy
Českého svazu házené č. 10

30. 1. 2019
Praha

___________________________________________________________________________

Přítomni:
Omluveni:
Sekretariát:
Trvání:

p. Adámek, p. Bochnia (do 14:20), p. Čurda (do 14:00), p. Chvalný, p. Kolář,
p. Novák, p. Srba
p. Bělka, sl. Hapková
pí. Drozdová, sl. Korandová
Středa 30. 1. 2019, 9:10 – 14:40

Kontrola plnění úkolů
Kontrola plnění Splněné úkoly
úkolů
Úkol č.18/058 Uskutečnit setkání se SZH v navrženém formátu a přednést výsledek na nejbližším
jednání Exekutivy ČSH.
Úkol č.18/068 Připravit první verzi rozpočtu pro rok 2019 a předložit jej na příštím jednání
Exekutivy ČSH.

Kontrola plnění Nesplněné úkoly
úkolů
Úkol č.18/007 Připravit návrh změn stanov ČSH k vnitrosvazové diskusi.
(Zodpovídá: p. Bochnia, nový termín: 28. 2. 2019)
Úkol č.18/008 Projednat s předsedou OKK výhrady uvedené ve zprávě OKK a poskytnout
součinnost při realizaci kontrol.
(Zodpovídá: p. Chvalný, nový termín: 28. 2. 2019)
Úkol č.18/034 Zajistit opatření pro problematiku GDPR pro ČSH a informovat o něm kluby
(upraveno) sdružené v ČSH.
(Zodpovídá: generální sekretář, nový termín: 31. 3. 2019)
Úkol č.18/061 Připravit zadání pro výběrové řízení na dodávku sportovního vybavení ČSH.
(upraveno) (Zodpovídá: generální sekretář, nový termín: 28. 2. 2019)
Úkol č.18/063 Předložit písemný koncept akcí souvisejících s červnovým kvalifikačním utkáním
(upraveno) mužů v Ostravě.
(Zodpovídá: p. Bochnia, p. Čurda, p. Kolář, p. Srba, termín: 28. 2. 2019)

Kontrola
Trvající úkoly
plnění úkolů
Úkol č.18/064 Připravit úpravu textace Zásad činnosti reprezentačních družstev.
(Zodpovídá: p. Čurda, p. Adámek, termín: 28. 2. 2019)

Projednávaná problematika
Projednávaná
problematika
Závěr

Hlasování per-rollam

Projednávaná
problematika
Závěr

Koncept pro červnové kvalifikační utkání mužů v Moravskoslezském kraji

Dne 13.1.2019 proběhlo hlasování per-rollam o uzavření smlouvy na dodávku
stavebních prací na rekonstrukci kanceláří s následujícím výsledkem:
Usnesení: Exekutiva ČSH schvaluje uzavření smlouvy s Invest Alvi CZ s.r.o.
Hlasování: pro 8, proti 1.
Členové Exekutivy dodatečně obdrží pro informaci konkretizaci nabídek obou
dodavatelů.

Exekutiva se seznámila s návrhem uspořádání kvalifikačního utkání v aréně
v Ostravě. V hale je odpovídající zázemí dle požadavků EHF vč. ubytování a
stravování. Je předběžně přislíbena podpora Moravskoslezského kraje i města
Ostravy.
Marketingová komise má zájem v souvislosti s touto akcí připravit celodenní event
(„akci roku“) a klást důraz na propagaci akce.
Trenérská komise má zájem uskutečnit seminář pro trenéry se zaměřením na
vrcholovou házenou.
V diskusi bylo konstatováno, že v ČR chybí sportovní hala (kromě krátkodobě
přestavěných zimních stadionů) vyhovující parametrům EHF jak kvalifikace, tak pro
případně pořádání významnějších házenkářských akcí.
Usnesení: Exekutiva ČSH schvaluje navržené místo konání červnového
kvalifikačního utkání mužů proti Bosně a Hercegovině ve sportovní hale Ostravar
Arena. Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Na příštím jednání bude předložen písemný materiál se návrhem konceptu celé
akce – v tomto duchu bude upraven úkol č.18/063

Projednávaná
problematika
Závěr

Hodnocení mistrovství Evropy žen

Projednávaná
problematika
Závěr

GDPR

P. Adámek představil dokumenty hodnocení mistrovství Evropy žen ve Francii od
trenéra reprezentačního družstva žen p. Bašného.
K materiálu se všichni členové Exekutivy vyjádřili a vzali na vědomí jednotlivá
navrhovaná opatření ke zlepšení situace do budoucna.
Usnesení: Exekutiva ČSH bere na vědomí zprávu hodnocení mistrovství Evropy
žen 2018 ve Francii a předseda reprezentační komise prodiskutuje závěry
Exekutivy ČSH s reprezentačním trenérem, především k jeho vyjadřování se do
médií. Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

Exekutiva se seznámila s průběhem řešení problematiky GDPR. Generální
sekretářka informovala o dosavadním postupu a doplnila informaci o potřebných
opatřeních.
Český svaz házené celou problematiku bude řešit s pomocí externí firmy. Součástí
práce firmy zajišťující kompletní opatření GDPR pro ČSH bude i manuál pro kluby.

Projednávaná
problematika
Závěr

Jednání se SZH

Projednávaná
problematika
Závěr

Výběrové řízení na dodávku sportovního vybavení ČSH

Pan Chvalný informoval o uskutečněné schůzce se zástupci SZH dne 14. 1. v Brně,
které, kde byla projednávána tato témata:
 uzavření smlouva WHIL včetně textace – bylo konstatováno, že oba nejvyšší
výkonné orgány projednají text smlouvy na nejbližším jednání. Text
navržené smlouvy není v rozporu se deklarovanými podmínkami na
posledním jednání s kluby WHIL v Brně
 vyhodnocení konání prezidentského pohárů mužů – bylo dohodnuto, že
pohár ve stávajícím modelu a termínu nebude pokračovat, obě strany se
budou snažit nahradit. Prezidentský pohár dorostu bude pokračovat.
Na téma spolupráce se SZH následně proběhla diskuse.
Usnesení: Exekutiva ČSH schvaluje na návrh předsedy SK ČSH Smlouvu o společné
soutěži WHIL na období 2019-2024 a pověřuje prezidenta ČSH jejím podpisem za
ČSH. Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Úkol č.19/001 Podepsat smlouvu o společné soutěži WHIL na období 2019-2024 se SZH
v návaznosti na usnesení.
Zodpovídá: p. Chvalný
Termín: 28.2.2019

P. Kolář podal informaci o podmínkách výběrového řízení. Exekutiva ČSH, že již
nelze dále odkládat přípravu výběrového řízení, včetně všech nezbytných a
souvisejících kroků:
 ihned – ukončit formálně spolupráci s Levelsportkoncept,
 do konce února - připravit a vypsat výběrové řízení,
 do konce března - získat nabídky od dodavatelů,
 do konce dubna - rozhodnout o dodavateli sportovního vybavení.
Reprezentačním týmy budou informovány, že budou čerpat do 30. 6. 2019 pouze
nejnutnější sportovní dovybavení. Reprezentační komise zpracují podklad pro
výběrové řízení – objem a strukturu potřebného sportovního materiálu pro
reprezentační týmy. Celé výběrové řízení připraví generální sekretář
Úkol č.19/002 Zpracovat podklad pro výběrové řízení – obsahovou a objemovou strukturu
materiálu pro všechny reprezentační týmy
Zodpovídá: p. Adámek, p. Čurda
Termín: 20.2.2019
Úkol č.19/003 Ukončit dohodou smlouvu s dodavatelem sportovního vybavení Levelsportkncept.
Zodpovídá: p. Srba
Termín: 20.2.2019

Projednávaná
problematika
Závěr

Zprávy z jednání Rady ČSH

Projednávaná
problematika
Závěr

Výsledek hospodaření ČSH za 2018 a rozpočet na rok 2019

Projednávaná
problematika
Závěr

Složení reprezentační komise

Projednávaná
problematika
Závěr

Program mladých rozhodčích

Ve dnech 18. a 19. 1. proběhlo jednání Rady ČSH v Olomouci. P. Chvalný seznámil
ostatní členy Exekutivy s projednávanými tématy. P. Bochnia doplnil další
informace.
Hlavním tématem byla diskuse k zamýšleným úpravám stanov (struktura a
kompetence statutárních a výkonných orgánů, členství fyzických a právnických osob
v ČSH, postavení kontrolní a odvolací komise, postavení krajských svazů)
Na základě diskuse na jednání Rady ČSH a v Exekutivě bude předloženo zadání
právníkovi ke zpracování návrhu změn stanov.

P. Chvalný představil předběžný výsledek hospodaření za rok 2018 za všechny
složky. Tento muže ještě doznat drobných úprav (např. není vyjádřena daňová
povinnost)
Výsledek hospodaření ČSH (bez regionů) za rok 2018 činí + 5,2 mil. Kč, výsledek
hospodaření regionů činí + 0,8 mil. Kč, celkový výsledek ČS činí + 6,0 mil. Kč
Výsledek hospodaření CS Handball za rok 2018 činí – 1,5 mil. Kč.
Exekutiva se seznámila také s první verzí rozpočtu na rok 2019. K datu jednání
nebyla známa výše dotací, které jsou pro výdajovou stránku rozpočtu určující.
Usnesení: Exekutiva ČSH bere na vědomí předběžný výsledek hospodaření ČSH i
CS Handball za rok 2018 a první verzi návrhu rozpočtu na rok 2019, na kterém se
bude nadále pracovat v rámci jednotlivých komisí. Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel
se 0.

P. Adámek předložil návrh na změnu ve složení reprezentační komise mužů. Po
rezignaci p. Aleše Kořínka je nově členem p. Jiří Hynek.
Usnesení: Exekutiva ČSH schvaluje navrženou změnu složení reprezentační
komise mužů. Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Dále p. Adámek předložil návrh na zařazení nového člena p. Radka Hovorky do
reprezentační komise žen.
Usnesení: Exekutiva ČSH schvaluje navrženou změnu složení reprezentační
komise žen. Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1.

P. Novák přednesl návrh nominace rozhodčích do projektu mladých rozhodčích
EHF.
Usnesení: Exekutiva ČSH nominuje do projektu EHF Young Referee Programme
dvojice rozhodčích Tomáš Deml - Michal Dvořáček a Marek Bareš - Jakub Uhlíř.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1.

Projednávaná
problematika
Závěr

Československý pohár ml. a st. dorostenek

Projednávaná
problematika
Závěr

Úpravy Řádů ČSH

Projednávaná
problematika
Závěr

Marketingová a obchodní spolupráce s dodavateli míčů

P. Novák informoval o pořadatelství ČS poháru ml. a st. dorostenek v letošním roce.
P. Chvalný podal doplňující informace ze schůzky se SZH k tomuto tématu. Na téma
podmínek pořádání a financování akce proběhla diskuse. Možnost pořadatelství se
nabídne klubům cestou výběrového řízení s podmínkami, které určí Exekutiva ČSH
na svém příštím jednání.

Exekutiva ČSH diskutovala úprav Řádů ČSH, které by měly být přijaty
a) z důvodu aktuální potřeby
b) z důvodu návrhu Rady ČSH
c) v návaznosti na nově navrhované stanovy
Všichni členové Exekutivy ČSH doručí p. Novákovi náměty na změny řádů do 28. 2.
Do 31. 3. připraví p. Novák návrh paragrafového znění, poté bude rozesláno mezi
kluby do 30. dubna (společně se s novým návrhem Stanov).
V této souvislosti Exekutiva konstatovala, že ne všechny Zásady jsou na internetové
stránce umístěny v aktuálním znění.
Úkol č.19/004 Předložit návrhy na úpravy Řádů
Zodpovídá: všichni členové Exekutivy
Termín: 28. 2. 2019
Úkol č.19/005 Předložit návrhy úprav Řádů v paragrafovém znění včetně důvodové zprávy
Zodpovídá: p. Novák
Termín: 31 3. 2019
Úkol č.19/006 Umístit na internetovou stránku ČSH Zásady v aktuálně platném znění
Zodpovídá: generální sekretář
Termín: ihned

Exekutiva ČSH se seznámila se základními informacemi o marketingové a obchodní
spolupráci se dodavateli míčů.
Molten zajišťuje dodávky míčů (včetně slovenských) pro kluby WHIL - je oficiálním
míčem WHIL, dodávky míčů pro ženskou složku reprezentace a dodávky míčů pro
mládežnické projekty. Smlouva končí 30.6.2019
Select zajišťuje dodávky míčů pro kluby Extraligy – je oficiálním míčem mužské
Extraligy, dodávky míčů pro mužskou složku reprezentace. Smlouva končí
30.6.2020.
Obě strany deklarovaly zájem pokračovat ve spolupráci i v následujícím období a
zároveň projevily zájem být výhradním dodavatelem míčů pro všechny výše
uvedené složky ČSH.
Exekutiva ČSH nemá dostatek podkladů, aby posoudila, zda je lepší zůstat ve
stávajícím modelu dvou dodavatelů, či zda bude výhodnější model jednoho
dodavatele. Je třeba začít jednat s oběma dodavateli a nastínit obě varianty.
Usnesení: Exekutiva ČSH začne jednat s oběma stávajícími dodavateli míčů s tím,
že nejpozději k 30. 6. 2019 bude jasnou představu o marketingové spolupráci
s dodavateli míčů na další období. Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Úkol č.19/007 Zajistit nabídky od obou partnerů na dodávku míčů na další období.
Zodpovídá: p. Chvalný, p. Kolář, p. Srba
Termín: 31. 3. 2019

Projednávaná
problematika

Různé





Exekutiva ČSH vzala na vědomí informaci p. Bochnii o průběhu finále ČP
mužů – obě utkání vykazovala vysokou návštěvnost. Následně proběhla
diskuse zejména na téma modelu závěrečných kol soutěže, marketingového
využití soutěže
Exekutiva ČSH vzala na vědomí informaci prezidenta o nových zprávách
v řešení jednotlivých kauz.
Členové Exekutivy se seznámili podrobněji s podmínkami pořádání M18,
M20 EHF Championships 2020 a vyhodnotili její pořádání Pro ČSH jako
finančně nevýhodné. Usnesení: Exekutiva ČSH odsouhlasila nepodání
přihlášky na organizaci M18, M20 EHF Championships 2020. Hlasování:
pro 5, proti 0, zdržel se 0.

Projednávaná
problematika
Závěr

Příští jednání Exekutivy ČSH

Zapsala

Petra Korandová

Zpracoval

Petra Korandová, Jaroslav Chvalný

Datum

18. 2. 2019

Příští jednání Exekutivy ČSH se koná dne 7. 3. v novém sídle ČSH – Budějovická
779/3a, Praha 4 v 9:00.
Další jednání proběhnou 4. 4., 30. 4., 6. 6.

