
 

 

Zápis z 11. jednání Exekutivy ČSH 

Praha, 20. 1. 2017 

 
Přítomni: Radek Bendl, Liběna Šrámková, Tomáš Augustýn, Vladimír Haber, 

Daniel Novotný, Vangelis Simu, Jiří Žďárský, Miroslav Duda 

 

Hosté:  Róbert Miček, Jan Sviták, Jiří Konečný 

 

Místo konání:        ČSH, zasedací místnost 

 

Trvání jednání: Zahájení 14:00 hod.  – ukončení 20:00 hod. 

 

 

Program jednání:  

1) Program jednání     (RBE) 

2) Kontrola plnění úkolů    (RBE) 

3) Marketingová strategie    (DNO, všichni) 

4) Projekt TCM/RHC – aktuální stav a plán dalších kroků   
                                                                             (VHA,TAU) 

5) Společná ČS Extraliga    (RBE, JSV) 

6) Kooptace J. Bělky    (LS) 

7) Informace z jednotlivých komisí               (všichni)  

8) Organizační struktura ČSH     (RBE, LŠR) 

9) První draft rozpočtu 2017    (RBE) 

10) Důležité informace prezidenta ČSH  (RBE) 

11) Příprava – jednání Rady 21.1. 

12) Různé 

 

 

 

 



 

 
 

1.)  Program jednání 

Prezident ČSH seznámil členy  Exekutivy s jednotlivými body jednání  s tím, že Exekutiva 

projedná prioritně navržené body č. 4, 5 a 9.  

 

2.) Kontrola plnění úkolů - trvající úkoly: 

úkol 

č. 18 

Zjistit zájem jednotlivých KSH o konání náhradního turnaje LODM chlapců.  
Odpovídá: R. Miček 

Netrvá na nutnosti konání turnaje LODM chlapců v Plzni. 

 Nutné zjistit finanční spoluúčast krajů dle předložených finančních parametrů s cílem 

zahrnout tuto akci do projektu Handball Day v červnu v Praze 

 
 

3.) Marketingová strategie 

D. Novotný informoval Exekutivu ČSH o zpracování analýzy vnitřního prostředí ČSH, na které 

participovaly KSH a Rada ČSH. Sumární výstup z této analýzy bude zaslán e - mailem všem 

členům Exe ČSH. 
 

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

T. Augustýn seznámil Exekutivu s projektem RHC.  

- Předpokládaný počet  center je maximálně 20 (konečný počet je závislý na výši 

dotačních prostředků z MŠMT). 

- Garantem RHC bude vybraný klub ČSH,  který doloží spolupráci alespoň se 7 kluby 

ČSH (doloženo smlouvou). 

- Vybraným klubům bude garantováno plnění od ČSH na dobu od 1. 7. 2017 do 30. 6. 

2020. 

- RHC budou vedena odpovědným pracovníkem ČSH, a to vedoucím  trenérem RHC, 

kterým byla na období 1.1.2017 – 30. 6. 2017jmenována Petra Vozobulová, která 

bude v této funkci podřízena prezidentu ČSH a předsedovi KM.  

- Změní se některé paramentry vyhodnocené z minulého období, RHC budou pouze 

jednotrenérská, věkově od 6 – 15 ti let. 

- Do každého RHC budou zařazeny všechny oddíly bez rozdílu (chlapci, dívky).  

- Trenérská licence musí mít minimální úroveň B (konečný požadavek na trenérskou 

licenci bude stanoven v závislosti na znění dotačních podmínek MŠMT), do 12 

měsíců je nutné zahájit studia licence A, povinnou součástí projektu musí být také 

následný plán dalšího vzdělávání trenérů.  

- Trenér bude povinen účastnit se svazových akcí, spolupracovat s trenéry TCM. 

- Pro přidělení RHC musí klub odpovídajícím způsobem naplňovat i další podmínky 



 

např.: hala, dobré zázemí, dostupnost atd. 

- Kluby obdrží  paušální částku ve výši 100.000,- Kč, kterou mohou použít na 

pronájem haly, cestovní výdaje, tréninkové vybavení atd. 

- Předpokládaná spoluúčast klubu na provoz RHC je ve výši 138 000 Kč. 

- Materiál bude před vyhlášením výběrového řízení ( 2.polovina února) diskutován 

na jednání Rady 21.1. a následně zveřejněn pro všechny kluby ČSH. 

 

Změny RHC trenérů: 
 

-          DHC Slavia Praha– P. Vítková vystřídá M. Červenku – změna byla Exekutivou 
schválena, smlouvy budou podepsány s platností od 18. ledna 2017; 
-          SKP Frýdek – Místek – D. Valo místo M. Bartoně – změna byla  schválena, 
smlouvy budou podepsány s platností od 1.ledna 2017; 
-          Jiskra Havlíčkův Brod – I. Kupková za H. Kubalu – změna byla Exekutivou 
schválena, smlouvy budou podepsány v závislosti na zápisu živnostenského oprávnění 
trenéra pro poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti házené; 

-          HC Zubří – P. Hrachovec vystřídá A. Kořínka – změna byla Exekutivou schválena 

s podmínkou úspěšného absolvování pohovoru s předsedou Komise mládeže T. Augustýnem, 

smlouvy budou podepsány také v závislosti na zápisu živnostenského oprávnění trenéra pro 

poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti házené 

- HC Zlín – O. Dvořák za H.  Kolářovou - změna nebyla Exekutivou schválena 

 

Exekutiva vzala na vědomí material předložený V. Haberem týkající se fungování TCM. 

 

- Předpokládaný počet center je 2 – 6. 

- Budou specializována na ženskou nebo mužskou složku. 

- TCM budou vedena odpovědným pracovníkem ČSH, a to vedoucím trenérem TCM, 

který bude podřízen prezidentovi ČSH a předsedovi RK.  

- TCM jsou koncipována pro 2 samostatně výdělečně činné trenéry - hlavní trenér 

s licencí A, druhý trenér s licencí B 

- Trenér nemusí být registrován v klubu, kterému bude TCM přiřazeno.  

- Stejně jako u fungování RHC, tak i u TCM jsou nutností vyhovující podmínky např.: 

hala, dobré zázemí, dostupnost atd. 

- Spoluúčast klubu na provoz TCM bude ve výši 340 – 400 000 Kč ( dle výše čerpání 

alokované paušální částky ze strany ČSH) 

- Materiál bude před vyhlášeným VŘ ( 2.polovina února) diskutován na jednání Rady 

21.1. a následně zveřejněn pro všechny kluby. 

 

Závěr 
Exekutiva vzala na vědomí nutnost aktualizace webových stránek v 

souvislosti s tímto projektem. Návrh předloží DN, TA, VH.   

 

 

 



 

5.) Společná ČS Extraliga 

 
Prezident  ČSH detailně informoval členy Exekutivy o aktuální situaci projektu Česko -  

Slovenské Extraligy(ČSE), zejména po proběhlé komunikaci se všemi kluby současné Extraligy 

ČSH. 

Po obsáhlé diskuzi přijala Exekutiva ČSH následující usnesení: 

 

- Exekutiva konstatuje, že společná mezinárodní soutěž - Česko-Slovenská Extraliga je 

připravena. 

- Na základě jednání se slovenskou stranou Exekutiva schvaluje společný název této 

soutěže, který bude znít: „Česko-Slovenská Extraliga“. 

- Exekutiva dále konstatuje, že znění aktuálního Soutěžního řádu ČSH a Rozpisu extraligy 

ČSH mužů pro soutěžní ročník 2016/2017, zejména také článek 22 odst. 6 Soutěžního 

řádu, podle kterého družstvo, které opakovaně odmítne nárok na postup do vyšší soutěže, 

může řídící orgán přeřadit do soutěže nižší, zůstává plně v platnosti.  

- Družstva, která se do soutěže Česko-Slovenská Extraliga nepřihlásí, budou přeřazena 

do druhé nejvyšší soutěže. 

- Z důvodu mezinárodního rozsahu a marketingové náročnosti soutěže stanovuje 

Exekutiva termín pro přihlášení českých účastníků do společné mezinárodní 

soutěže „Česko-Slovenská Extraliga“ pro ročník 2017/2018 na 31. ledna 2017. 

Přihláška je vedle splnění soutěžních předpokladů jednou z podmínek účasti v soutěži 

„Česko-Slovenská Extraliga“. 

Závěr 
Prezident ČSH poskytne extraligovým klubům doplňující informace k ČSE, 

vyplývající ze stanoviska Exekutivy k této soutěži. 

 

6.) Kooptace Jana Bělky 

 
Exekutiva na návrh R. Bendla jednohlasně schválila kooptaci Jana Bělky za člena Exekutivy 

ČSH a současně J.Bělku jmenovala předsedou Trenérsko-metodické komise ČSH. 

  

7.) Informace z jednotlivých komisí 

 
T. Augustýn podal návrh na specifickou změnu pravidel pro soutěže v kategoriích minižactva,  

mladšího žactva a staršího žactva a zahrnutí těchto změn do příslušných předpisů a rozpisů 

příslušných soutěží od ročníku 2017-18 

Závěr 
Exekutiva jednohlasně odhlasovala tento návrh s tím, že bude změna předložena ke 

schválení Radě na jejím jednání dne 21. ledna 2017. 

Závěr Do 28. 2. 2017 předloží všichni členové Exekutivy zprávu o činnosti komisí – 

podklady budou sloužit pro Výroční zprávu ČSH za rok 2016. 



 

Legislativně-právní komise (L. Šrámková) 

Seznámila Exekutivu s dalším postupem v komunikaci s p. Lubošem Hübnerem ohledně akce 
Prague Open Handball. 

Marketing (D. Novotný) 

Informoval Exekutivu o dalším postupu jednání k možnostem uplatnění světelných reklam při 

utkáních v házené (m.j. s firmou Robe). Po prvotním nasazení je oblast regulována 

rozhodnutím SK ČSH, které omezuje použití laserové a jiné světelné reklamy třemi 

podmínkami. 

Exekutiva doporučuje užití a rozvoj této technologie jako jedné z možností zvýšení atraktivity 

házené. Za předpokladu potvrzení zdravotní nezávadnosti a používání výhradně mimo hrací 

dobu resp. při přerušení hrací doby utkání není nutné vylučovat krátkodobé osvícení 

účastníků utkání.  

Závěr SK ČSH upraví své rozhodnutí ve věci používání světelných reklam. 

 

8.) Organizační struktura ČSH 

Organizační sruktura ČSH bude projednána na dalším zasedání Exekutivy, a to 2. února 2017. 

 

9.) Rozpočet  2017 – 1. Draft 

Prezident ČSH seznámil Exekutivu s návrhem první verze rozpočtu na rok 2017. 

- Rozpočet byl nastaven jako  vyrovnaný / přebytkový. 

- Návrh rozpočtu 2017 byl  porovnán s rokem 2016 

- Prezident ČSH informoval Exekutivu   o některých detailech procesu vyúčtování dotací za 

rok 2016. 

- Prezident ČSH seznámil Exekutivu s termínem, kdy navrhuje předkládat rozpočet ke 

schválení, a s hlavními parametry rozpočtu na rok 2017. 

- Prezident ČSH předložil hlavní priority roku 2017, kterými jsou: mládež (RHC/TCM), 

vzdělávání členů ČSH, reprezentace, kluby/kraje. 

- Exekutiva vzala na vědomí a pověřila prezidenta ČSH a jednatele společnosti CS Handball, 

aby na základě provedeného auditu z roku 2016 a podepsané smlouvy o převodu 

reklamních práv mezi společnostmi, s platností od 20.1.2017, připravili návrh korektního 

řešení oprávněných a smysluplných finančních toků mezi společnostmi.  

 

Závěr Exekutiva jednohlasně schválila první návrh rozpočtu na rok 2017.  

  

 

 
 
 
 
 
 



 

10.)  Důležité informace prezidenta ČSH  

 

- 21.6. 201 7, k  příležitosti 50ti letého výročí získání zlaté medaile na MS v házené a dalších 

významných házenkářských výročí proběhne velká oslava házené pod názven Handball 

Day spojená s exhibicí světových hráčů. Konkrétní místo konání v Praze je v řešení ( Letná 

nebo Štvanice) 

- Prezident ČSH informoval o pozvánkách na krajské volební konference. 

- Prezident ČSH informoval o změně pojišťovny od 1.1.2017 – úrazové pojištění členů ČSH a 

pojištění odpovědnosti za činnost trenérů, včetně dopravy na místo konání akce, bylo ČOV 

uzavřeno se spol. Kooperativa, a.s. – materiály budou zveřejněny na stránkach 

www.olympic.cz a rovněž budou zaslány do jednotlivých klubů, až budou k dispozici. 
 

 

11.)  Příprava – jednání Rady 21.1. 
 

Jednání Rady svolal její předseda na sobotu 21.ledna, uskuteční se v nové školicí místnosti ČSH 

v Bolzanově ulici.  Za Exekutivu se jednání Rady, k jednotlivým bodům agendy, zúčastní 

R.Bendl, L. Šrámková, T. Augustýn, V. Haber a V. Simu. 

  
 

 

12.)  Různé 

 
Návrhy termínů  zasedání Exekutivy: 24. 2., 31.3., 28. 4 nebo 5. 5. , 9.6. 

Příští setkání členů Exekutivy - 2. února ve  14:00, zasedačka ČSH. 

 
 

 

Zapsala:  Martina Mrkvičková, v Praze dne 21. ledna 201 

Schválil: Radek Bendl 

 

 

 

http://www.olympic.cz/

