
 

Zápis z jednání Exekutivy ČSH č. 5 

Praha, 10.6.2016 

 

Přítomni:  Radek Bendl, Liběna Šrámková, Vladimír Haber, 

Miroslav Duda (do 20:30), Tomáš Augustýn, Vangelis 

Simu, Jiří Žďárský,  

Hosté: Róbert Miček, Jan Sviták 

Omluveni:  Luboš Hübner, Michal Barda 

 

Trvání: Zahájení jednání:     18:30 

 Ukončení jednání:   01:30 

 

1. Program jednání 
 

1. Schválení programu jednání       (RBE) 

2. Kontrola plnění úkolů                                           (RBE) 

3. Marketingová strategie          (DNO, všichni) 

4. Příprava - jednání Rady ČSH dne 11.6.    (RBE) 

5. Informace jednotlivých komisí      (všichni) 

6. Prezident ČSH – aktivity pro informaci    (RBE) 

7. Různé  

 

 

 



 

2. Kontrola plnění úkolů 

 

Splněné úkoly 

 

 
Úkol 
č. 13 

Prezentace hlavních výstupů činnosti a návrh dalších kroků v oblasti Marketingu 
viz. bod č.3 programu jednání 

 

Trvající úkoly 

 

 
Úkol 
č. 5 

Navrhnout personální složení a úpravy Statutu svých komisí 

Odpovídá: V. Haber 
Termín: nově 21.7.2016 

 
 

Úkol 
č. 11 

Předložení návrhu na monitoring dotačních příležitostí 
Odpovídá: D. Novotný 

Termín: nově 21.7.2016 

 

Úkol 
č. 16 

Dodat existující odborné zdůvodnění k opatření „48 hodin“ (spolupráce 
TMK, M.Duda) do materiálu, který bude použit v komunikaci klubům 
Odpovídá: V. Haber, T. Augustýn, M. Barda 

Termín: 30.6. 2016 

 

 
Úkol 
č. 17 

Formulovat priority a strategické cíle jednotlivých komisí pro zapracování do 

marketingové strategie ČSH 

Odpovídají: všichni 
Termín: nově 18.7.2016 

 

 

 

 



 

Projednávaná témata 

 

2. Kontrola plnění úkolů 
2.1 Úkol č. 5: Navrhnout personální složení a úpravy Statutu svých komisí.         

V. Haber uvedl, že úkol je dokončen, pouze je třeba upravit Statut 

v závislosti na administrativní změny na ČSH – pracovní smlouvy atd.            

R. Bendl zajistí aktualizaci informací o složení komisí a Statutů na webových 

stránkách ČSH. 

Úkol č. 11 - termín se posunuje z důvodu omluvy z jednání D. Novotného. 

Úkol č. 13  - marketingová strategie, prezentace je součástí programu 

jednání jako bod číslo 4.  

Úkol č. 16 – pravidlo 48 hodin. M. Duda sděluje, že odeslal profesorovi 

Kolářovi, z časového důvodu jeho vytíženosti není zatím předloženo. Téma 

bude diskutováno i na Radě ČSH dne 11.6. 

Úkol č. 17 – formulace priorit a strategické cíle jednotlivých komisí pro 

zpracování do marketingové strategie ČSH. Přítomní předsedové komisí byli 

vyzvání, aby své vstupy doplnili D. Novotnému do 18.7. Tématu bude, 

vzhledem k obsáhlosti a důležitosti, věnována podstatná část příští 

Exekutivy nebo řešeno formou separátní schůzky se všemi členy Exekutivy. 

D.Novotný pošle všem členům draft materiálu. 

 
 

 
3. Marketingová strategie 
3.1 R.Bendl představil výstupy marketingové komise, koncepční základ nové 

marketingové strategie, včetně zpracování.  

 
 



 

4. Příprava - jednání Rady ČSH dne 11.6.2016 
4.1 R.Bendl a R. Miček seznámili s programem jednání Rady ČSH, která se koná 

11.6. ve Zlíně a požádal, vzhledem k aktuálním tématům, o co nejvyšší 
účast členů Exekutivy. 

 

5. Informace jednotlivých komisí 
5.1 Legislativně-právní komise: Projednán návrh zásad registrace hráčských 

smluv a zásad členství včetně příloh. Exekutiva současně s předložením 

návrhů těchto předpisů navrhne na jednání dne 11.6.2016 Radě zrušení 

Registračního řádu. Exekutiva poté na příštím jednání přijme konečnou 

podobu uvedených předpisů. Všichni členové exekutivy hlasují pro.  

5.2 Reprezentační komise: Návrh odměn ve výši 199.600,- Kč členům ženského 

reprezentačního družstva za postup na ME 2016 předložil V. Haber. 

Exekutiva schvaluje předložený materiál (7 pro).  

5.3  Reprezentační komise: Návrh změny Zásad RHC – čl. III odst. 6 tak, že: 

„Trenér RHC musí být v době jmenování držitelem trenérské licence A 

nebo držitelem licence B studujícím licenci A.“ ( 6 pro, 1 proti )  

- odpověď klubu TJ Jiskra Havlíčkův Brod ohledně souhlasu s navrhovaným 

postupem ohledně krácení plnění trenérovi RHC HB Pavlovi Hladíkovi ve výši 

4.760Kč 

5.4 Soutěžní komise:  Na návrh Soutěžní komise Exekutiva rozhodla o, resp. 

vzala na vědomí informace o: 

-  přijetí termínové listiny na nový soutěžní ročník ( 7 pro ) 

- přijetí nového klubu HL Bystřice pod Hostýnem ( 7 pro ) 

- strukturu soutěží pro nový soutěžní ročník ( 7 pro ) 

- jmenování Miloše Noska v pozici předsedy DK do konce volebního období 

současné Exekutivy a zároveň prodlužuje mandát současné DK na stejné 

období ( 6 pro, 1 se zdržel )  



 

- Úkol č. 18 – předložit Exekutivě případný návrh na doplnění, resp. změny 

složení DK – odpovědnost M. Nosek, termín 31.8. 2016 

- 7 českých klubů do soutěže WHIL na příští ročník  

- výsledky soutěží uplynulého soutěžního ročníku 2015/16 

5.5 Komise mládeže: Předložen návrh 5 změn v oblasti soutěží mládeže 
Materiál bude diskutován na Radě ČSH i vzhledem k tomu, že se jedná o 
případnou změnu Soutěžního řádu. Na základě výstupů z jednání Rady bude 
připraveno znění pro změnu SŘ.  

 

6. Prezident ČSH – informace o aktuálních aktivitách 
 

6.1 
 
Jednání s WHIL a EL kluby o marketingových aktivitách a podpoře klubů od 
nové sezóny 

 
6.2 

 
Příprava účasti ČSH na LOP/Letní olympijské parky – jednotná komunikace 
v jednotlivých městech, podpis Memoranda s ČOV – finanční podpora ČOV  

 
6.3 

 
Příprava časopisu Handball+ - tištěná verze vyjde na přelomu srpna/září 

 

7. Různé 
 

7.1 
Diskuze o možnosti provést zaškolování (nových) komentátorů tak, aby 

rozuměli pravidlům. Diskuze všech členů vede k zadání této 

problematiky do  úkolů pro D. Novotného.  

 
7.2 

Exekutiva schvaluje Změnu Organizační směrnice, článek 3, spočívající 
v jeho zrušení. Důvodem bylo upozornění na duplicitu článku se 
stanovami ČSH. 
 

7.3 Informace KR – informační plakát pro nábor rozhodčích, informační leták 

k „fair play“ a úprava webového rozhraní Rozhodčí. 

 



 

 
 

8. Příští jednání Exekutivy 
 

8.1 
 
Termín příštího jednání Exekutivy – 21.7.2016 v 13:00  hodin v sídle ČSH.  

 

 
Zapsala: 
Schválil: 
Datum: 

 
L. Šrámková, M. Duda 
R. Bendl 
7.7.2016 

 


