
 

 

Zápis z 14. jednání Exekutivy ČSH 

Praha, 31. 3. 2017 

 
Přítomni: Radek Bendl, Liběna Šrámková, Tomáš Augustýn (od 14:30), Vladimír 

Haber, Daniel Novotný (od 18:00), Jiří Žďárský 

 

Hosté: R. Miček, J. Sviták, J. Konečný (od 15:00), M. Barda (17:00 – 17:20) 
 
Omluveni:   M. Duda, V. Simu, J. Bělka 
 

Místo konání:       ČSH, nová zasedací místnost 
 

 

Trvání jednání: Zahájení v 14:00 hod. – ukončení 19:30 hod. 

 

 

Program jednání:  

1) Program jednání       (RBE) 

2) Zápis – korespondenční jednání – odvolání člena KR (RBE, VSI) 

3) Kontrola plnění úkolů      (RBE) 

4) Projekt TCM/RHC – stav + plán dalších kroků (VHA,TAU, RBE) 

5) Aktuální přehled a stav dotačních programů   RBE) 

6) Společná ČS Extraliga - postup    (RBE,JSV) 

7) Informace z jednotlivých komisí    (všichni) 

8) Důležité informace prezidenta ČSH    (RBE) 

9) Různé  

 

 

 

 



 

1.) Program jednání 

Prezident ČSH seznámil členy Exekutivy s jednotlivými body jednání a shrnul přehled 

trvajících úkolů, které byly k dnešnímu dni splněny.  

 

2.) Korespondenční jednání – odvolání člena KR 

Na základě požadavku předsedy Komise rozhodčích V. Simu, ze dne 27. 2. 2017, proběhlo 

korespondenční hlasování o odvolání člena KR p. Petra Směji z pozice člena této komise.  

Závěr 

V souladu s čl. VIII Zásad jednání Exekutivy a se Statutem Komise 

rozhodčích, čl. I bod 3, prohlásil prezident ČSH projednání usnesení formou 

per-rollam za projednané a schválené. Exekutiva ČSH, na základě požadavku 

předsedy Komise rozhodčích, odvolává s okamžitou platností pana Petra 

Směju z pozice člena této komise. 

Návrh byl přijat v počtu 7 hlasů PRO návrh. Hlasování se v požadovaném 

čase nezúčastnili M. Duda a T. Augustýn. 

  

3.) Přehled trvajících úkolů 

úkol 

č. 22 

Příprava zprávy o činnosti komisí za rok 2016 – podklady budou sloužit pro 
Výroční zprávu ČSH za rok 2016 
 

 

Odpovídá: všichni za své komise 

Podklady byly zaslány. Úkol byl splněn. 

 

 

4.) Projekt TCM/RHC – aktuální stav a plán dalších kroků  

Prezident ČSH informoval členy Exekutivy o aktuálním stavu a dalších krocích v projektu RHC 

& TCM.  

Projekt RHC & TCM byl úspěšně rozběhnut. Komplexní informace byly zveřejněny v polovině 

března, po zapracování připomínek bylo 17.3 vyhlášeno výběrové řízení s termínem zaslání 

žádostí uchazečů do 7. 4. V plánovaném termínu dalšího jednání Exekutivy dne 27. 4. bude 

výběrové řízení uzavřeno a vyhlášeny výsledky VŘ s přidělením center k 1.7.   

Výběrová komise pro TCM byla rozšířena o zástupce WHIL, a to p. V. Procházku z Veselí nad 

Moravou.  Za extraligové kluby nebyl nikdo nominován.  

Informace prezidenta o zcela nevhodných a ve vztahu k probíhajícím VŘ na RHC a TCM 

tendenčních veřejných vyjádřeních trenéra reprezentačního týmu juniorek p. O. Václavka na 

promo videu DHK Baníku Most a pana L. Kavky, předsedy SKP Frýdek-Místek, na webových 

klubových stránkách.   

 



 

Závěr 
Předseda komise mládeže T. Augustýn a předseda reprezentační komise  

V. Haber budou definovat náplň práce vedoucích trenérů TCM.  

 

 

5.) Aktuální přehled a stav dotačních programů 
 

Prezident ČSH informoval  Exekutivu o dosavadně došlých žádostech na podporu sportovních 

akcí mládeže jednotlivých klubů (uzávěrka žádostí k 31.3), kdy na základě jednoduchého 

formuláře mohly všechny kluby o podporu akcí zažádat.  

K 31. 3. 2017 podalo žádost o podporu přibližně 70 klubů. K 18. 4. budou komunikovány 

výsledky na webových stránkách ČSH.   

 

Dále prezident ČSH detailně informoval Exekutivu o projektu podpory ženských klubů ČSH 

v roce 2017 - jedná se o dvě nejvyšší seniorské soutěže (WHIL, 1. liga) a nejvyšší soutěž 

starších dorostenek. 

Zdůraznil, že se jedná o samostatný projekt 6 olympijských kolektivních ženských sportů, 

který je plně financován MŠMT.  

Na základě přihlášek těchto klubů do soutěží na další soutěžní ročník (k 31.5) proběhne 

komunikace a následná alokace finančních prostředků 

 

Informace o obrovském nárůstu administrace dotačních programů, spojených s nárůstem 

dotačních prostředků i se změnou podmínek čerpání a vyúčtování ze strany MŠMT.  

Prezident dále informoval o stanovené výši finančních limitů.  

 

Exekutiva schválila podporu Jihočeskému krajskému svazu házené ve výši 10.000,- Kč.  

 

6.) Společná ČS Extraliga 

 
Prezident ČSH detailně informoval členy Exekutivy o dalším vývoji v projektu Česko -  

Slovenské Extraligy (ČSE) od poslední Exekutivy. 

J. Konečný, jako zástupce soutěžního úseku, předložil členům Exekutivy návrh modelu 

extraligy mužů na ročník 2017/2018.   

Vzhledem ke skutečnosti, že většina extraligových klubů odmítla účast ve smluvně potvrzené 

a technicky plně připravené společné česko - slovenské soutěži, soutěžní úsek  přípravu 

společné soutěže ke dni 3. 3. 2017 uzavřel (ředitel Extraligy obdržel písemné odmítnutí účasti 

od 10 klubů). 

 

Dále J. Konečný informoval o nezbytnosti definovat nejvyšší soutěž mužů pro příští ročník při 
maximálním respektování platných předpisů, především stanovených pravidel postupů a 
sestupů. 
K tomuto bodu prezentoval R. Bendl materiál zpracovaný zástupci Reprezentační komise, 
který analyzuje v číslech aktuální stav (počty reprezentantů z jednotlivých klubů 



 

v jednotlivých kategoriích, srovnání soutěží v ostatních evropských zemích, porovnání 
deklarovaných záměrů a výsledků od zrušení společné soutěže HIL v roce 2005 do 
současnosti). 
K tomuto tématu jsou, v případě zájmu EL klubů, zástupci reprezentační komise připraveni 

tyto argumenty společně diskutovat.   

Soutěžní úsek navrhl zřídit pro ročník 2017-18, jako náhradu za zrušenou společnou soutěž, 
extraligu mužů, ve které získá právo účasti 10 družstev způsobem přesně popsaným 
v článcích 3 a 5 platného Rozpisu Extraligy, resp. článku 6.1. Rozpisu soutěží ČSH. 
1.liga a další nižší soutěže mužů budou v ročníku 2017-18 zřízeny přesně v souladu s platnou 
legislativou beze změn počtu účastníků. 
 

Závěr 

V pondělí 3. 4. budou o závěrech ohledně ČSE informovány všechny kluby 

ČSH interní komunikací.  

V úterý 4. 4. bude informována o tomto veřejnost prostřednictvím médií. 

 

Exekutiva schválila návrh soutěžního úseku zřídit pro ročník 2017-18, jako 
náhradu za zrušenou společnou soutěž, extraligu mužů, ve které získá právo 
účasti 10 družstev způsobem přesně popsaným v článcích 3 a 5 Rozpisu 
Extraligy mužů, resp. článku 6.1. Rozpisu soutěží v házené. 
 

Návrh byl přijat v počtu 4 hlasů PRO a 1 hlasu PROTI návrhu.  

 

 

  

7.) Informace z jednotlivých komisí 
Komise mládeže (T. Augustýn) 
Předseda komise mládež T. Augustýn informoval členy Exekutivy o jednání Komise mládeže 

ČSH konané dne 3. 3. 2017 v Olomouci. Komise se zabývala připomínkami zaslanými na 

základě výzvy z webových stránek a vznesených na Radě ČSH k projektu RHC. Na jejich 

základě přijala Komise mládeže ČSH konkrétní opatření, která byla zapracována do podmínek 

VŘ. Dále informoval o projednání a schválení úpravy pravidel žákovských soutěží Radou ČSH. 

Hovořil o návrhu podmínek grantu na zahraniční stáže pro trenéry mládeže – prezident 

k materiálu podal několik připomínek, které budou projednány KM. 

Legislativně-právní komise (L. Šrámková) 
L. Šrámková informovala a předala členům Exekutivy odsouhlasené smlouvy o výkonu funkce 

a dodatek ke smlouvě o výkonu funkce prezidenta.  

Seznámila členy Exekutivy s přípravou nových smluv pro členy reprezentačních družstev a 

členů realizačních týmů a v souvislosti s tím i o aktualizaci a změnách v Zásadách činnosti 

reprezentací ČSH. 

  

Reprezentační komise (V. Haber) 



 

V. Haber seznámil Exekutivu o závěrech kvalifikace juniorek na ME Hodoníně. 

Informoval o termínech specializovaných kempů a minikempů talentovaných hráčů, které 

jsou velmi kladně hodnoceny. 

Informoval Exekutivu o plánované schůzce reprezentační komise, která bude svolána i na 

základě zaslané rezignace asistenta trenéra reprezentačního družstev juniorek p. R. 

Pernického. Tým CZE skončil ve skupině na 4. místě a na ME juniorek se nekvalifikoval.  

Seznámil Exekutivu s výsledky jednání reprezentační komise mužské složky, které proběhlo 

13.2 a následně 14. 2. proběhlo jednání reprezentační komise ženské složky.  

 

Informoval o návštěvě reprezentačního utkání družstva žen v Jindřichově Hradci.  

  

Komise rozhodčích (V. Simu) 

V  zastoupení předsedy komise informoval J. Konečný členy Exekutivy o zpracované analýze 

počtu rozhodčích v klubech soutěží CSH k 31. 1. 2017 a plnění povinného počtu rozhodčích 

v jednotlivých klubech ČSH. Rozhodnutí o dalším postupu přijme Exekutiva až současně 

s návrhem rozdělení vybraných sankčních poplatků. 

 

Soutěžní komise (J. Žďárský, J. Konečný), disciplinární komise 

J. Konečný informoval o žádosti nového klubu DDM Strážnice do řad ČSH.  

Členové Exekutivy jednomyslně schválili přijetí tohoto klubu do ČSH.  

 

Následně informoval o aktuální situaci v soutěžích řízených ČSH. Upozornil na problém startu 

hráček na cizí registrační průkazy, což se objevilo mi. v nejvyšší dorostenecké soutěži za 

přímé účasti člena realizačního týmu reprezentačního družstva. Došlo také k několika 

případům napadení rozhodčích a k nedohrání utkání pro svévolný odchod družstva ze hřiště. 

Prakticky v každém týdnu některé družstvo nepřijede k ligovému utkání (mi v 1.lize dorostu), 

soutěžní úsek se snaží všechny případy řešit dohráním utkání v náhradním termínu. 

Česko – Slovenský pohár mladších i starších dorostenek se připravuje v termínu 26. až 28.5. 

ve Zlíně; ČSH žádá město Zlín o dotaci.  

 

DK ČSH udělila funkcionáři SK Velká Bystřice p. Jaroslavu Lounovi trest „návrh vyloučení 

z ČSH“ za fyzické napadení rozhodčí po utkání a předala případ Exekutivě ČSH k rozhodnutí o 

vyloučení. Protože p.Loun mezitím podal odvolání k Odvolací a kontrolní komisi (OKK), 

nebude Exekutiva do případu až do rozhodnutí OKK zasahovat.   

 

Marketing D. Novotný 
D. Novotný prezentoval členům Exekutivy propagační video, které by mělo být součástí 

komunikačního balíčku prezentace značky Česká házená – Czech Handball. 

Dále detailně seznámil Exekutivu s náklady spojenými se zaváděním a tvorbou značky Česká 

házená – Czech Handball a náklady spojenými s vytvořením Strategie rozvoje Házené 

v období 2016-2020. Rovněž členy Exekutivy ČSH informoval i o nákladech spojených 

s dokončováním prací na novém webu ČSH. Zároveň navrhnul, aby na příští Exekutivě ČSH 



 

byla iniciována diskuze o jednotlivých strategických cílech, které jsou na základě jím 

předloženého materiálu Strategie rozvoje házené 2016-2020 detailně popsány.  

Následně oznámil svou rezignaci na pozici ředitele marketingu ČSH a to s účinností od 1. 4. 

2017. Nadále zůstává v pozici člena Exekutivy bez portfeje, kde se chce primárně zaměřit na 

podporu a rozvoj značky Česká Házená – Czech Handball, dále na podporu implementace 

Strategie rozvoje házené 2016-2020 a získávání nových partnerů pro CS Handball a ČSH. 

 
 

 

Trenérsko metodická komise J. Bělka 
Prezident ČSH, v zastoupení omluveného J. Bělky, informoval o připravovaném kurzu 

mezinárodní licence Master Coach a Pro–Coach, kterým byl pověřen M. Tůma. Tuto 

mezinárodní licenci budou muset mít všichni trenéři reprezentačních družstev a trenéři 

družstev hrajících Evropské poháry od 2020. Kurz bude připravován se Slovenským svazem 

házené a jeho začátek je plánován na rok 2018.   

 

Dále informoval o přípravě podkladů k metodickému videu na rozvoj rychlosti v házené ve 

spolupráci s reprezentačními trenéry mužů a žen. 

Informoval o průběhu jednání na Fakultě tělesné kultury v Olomouci ve věci inovace 

obecného základu licence A a B, který by měl být zaměřený převážně na sportovní hry.  

 

Seznámil Exekutivu s projektem MŠMT „ Hodina pohybu navíc“, a to pro oblast mateřských 

školek. Za oblast házené byli nominováni pánové Salák a Mikulčík. V rámci tohoto projektu se 

dotáčí videometodické DVD pro učitele 1. stupně.  

 

Seznámil Exekutivu s výsledky únorového setkání zástupců Trenérsko metodických komisí ve 

Vídni, kde nás reprezentoval M. Tůma a kde byl velmi vysoce hodnocen náš kreditní systém 

vzdělávání. 

 

 

 

8.) Důležité informace prezidenta ČSH  
 

- Informoval o zřízení datové schránky ČSH. 

- Informoval o jmenování J. Konečného do TRC (Technical Refereeing Committee – komise 

rozhodčích v rámci Soutěžní komise EHF) s odpovědností za project EHF YRP (rozvoj 

mladých rozhodčích).  

- Seznámil členy Exekutivy se získanou podporou projektu Žákovské ligy, na který spol. 

ČEPS poskytla finanční částku ve výši 500.000 Kč. 

- Informoval o blížícím se termínu podání přihlášky ke kandidatuře na pořádání ME 2022, a 

to k 1. 5. 2017 a o průběhu společné schůzky s maďarskými a slovenskými kolegy, 

včetně zahájení produkce korporátní identity k této společné přihlášce. 

- Informoval o průběhu projektu Handball Day, který se bude konat 21. 6. 2017 v Praze na 



 

Letné a jeho dalších krocích – komunikace akce začne první dubnový týden.  

- Informoval o dalším postupu ve společném projektu se zástupci kolektivních sportů na 

budování infrastruktury mezi kolektivními sporty a na možnosti využití investičních peněz 

z MŠMT – v této souvisloti požádal krajské svazy o součinnost. 

- Informoval o účasti na krajských konferencích. 

- Dotační titul MŠMT VIII – finance budou klubům přidělovány pravděpodobně až v létě 

nebo na podzim a to z důvodu, že celkem zhruba 350 klubů (z přibližně 2.500 

přidělených dotací v roce 2016) nepodalo doposud vyúčtování za minulý rok. 

 

 

9.)  Různé 

Pozvaný host p. M. Barda informoval členy Exekutivy o seminářích pro trenéry, organizovaných 
sekcí Trenérů ČOV i plánovaném pořádání školení trenérů licence B s žádostí o participaci ČSH.  

 

 
Zasedání Exekutivy se uskuteční dne 27. dubna 2017 v nové zasedačce 

ČSH. 

Další návrhy termínů zasedání Exekutivy: 26. 5. a 29. 6. 

Návrh termínu pro jednání Rady: 27.5. 

 

Zapsala:  Martina Mrkvičková, v Praze dne 31. března 2017 

Schválil: Radek Bendl 


