Zátopkova 100/2, poštovní schránka 40, 160 17 Praha 6, IČ: 539929
telefon a fax 242429249, telefon (GSM brána) 603646441, mobil 721820755, sekretář:

Svaz národní házené
e-mail: narodnihazena@cstv.cz http://www.svaznarodnihazene.cz

Dobrý den Vážení sportovní přátelé a příznivci národní házené.
VV SNH v těchto dnech uzavírá sponzorské smlouvy s firmami zaměřenými mimo jiné i na náš
Svaz. Vzhledem k celkové finanční situaci, která již delší dobu zužuje náš svaz ( ale i další sportovní
svazy) jsme se rozhodli využít spolupráce s uvedenými firmami. O tom jaké výhody z toho plynou pro
celé naše hnutí, zejména pak pro samostatné oddíly bude popsáno níže. Je jasné, že nikdo nám nedá
nic zadarmo, je třeba spolupráce všech oddílů národní házené a to na všech úrovních od ligy
počínaje , oblastmi konče.
VV se snažil při osobním jednání vyjednat pro samostatné oddíly co nejvýhodnější podmínky. Je
však nutno říci, že uvedené firmy nám jako sportu s letitou tradicí, vyšly maximálně vstříct a to
v rámci svých možností. Vycházíme se situace, kdy pro náš sport je třeba centrálně spolupracovat a
tím se nám podařilo spolupráci dotahnou do úspěšného jednání.

TeamSport - partner pro sportovní kluby a organizace:
e-mail: kamil.martinek@hzh.cz
tel.: +420 734 796 922

VV SNH je ochoten odpovědět na všechny Vaše dotazy ohledně níže uvedené spolupráce a to na
mailu: holyjar@seznam.cz, nebo na telefon: 603932406.

Zde jsou uvedeny ve zkratce výhody, které plynou pro klub.
1/ garance ceny pro všechny oddíly sdružené ve SNH (-40% z ceny) na nákup
sportovního oblečení a obuvi
2/ slevové karty pro členy klubů, rodiče dětí a hráče, které budou moci být využívány na
veškerý sortiment adidas, např. nákupem v e-shopu (25%)
3/ ligové a druholigové kluby budou moci podepsat obratový dodatek k rámcové
smlouvě zpětný bonus různých úrovní pro dodatečný odběr zboží adidas zdarma.
4/ pro klubové účely může být odebíráno zboží i z klasické konfekce a katalogů, např.
klubové mikiny, trika, čepice, soupravy mimo katalog teamsport, ale i doplňky jako jsou
ručníky, pantofle, batohy, sportovní tašky atd.
5/ společnost HZH přislíbila v případě úspěšné spolupráce i finanční podporu SNH
7/ HZH bude garantovat i jednotnou distribuci míčů GALA NH na kluby, což po nás Gala
požaduje. Cena míčů by byla garantována, jednotná pro všechny oddíly. A
samozřejmě v co nejnižší možné ceně. SNH by se především podílel na vývoji,
testování a certifikaci míčů pro NH.
8/ HZH se zavazuje vybudovat speciální modul svého e-shopu pro NH, tzn. Svazový
e-shop. Zde budou moci nakupovat kluby sportovní oblečení, míče,sítě na brány, ale
třeba i diplomy za garantované ceny a nejlepší na trhu.

PSC KONTRAKT se SNH

PODMÍNKY PRO VŠECHNY ODDÍLY SNH
•

Všechny oddíly SNH mají zajištěné jednotné a výhodné podmínky nákupu sportovního
oblečení, obuvi a doplňků značky adidas u společnosti HZH Sport
SLEVA VE VÝŠÍ 40% z MOC

PODMÍNKY PRO SNH

•

Zpětné bonusy jsou realizovány formou odběru zboží dle výběru a požadavku SNH (v cenách
MOC zboží)

•

SNH pro své účely, centrální nákupy sportovního vybavení (například oblečení pro rozhodčí)
využívá rovněž SLEVY VE VÝŠÍ 40% z MOC

DODATKY S ODDÍLY SNH
•

HZH nabídne navíc ligovým a vybraným oddílům podepsání dodatku o „exklusivitě“

•

Dodatek bude zajišťovat pro oddíl zpětný bonus za plnění ve výši:
•

3% při objednávkách do 30.000 Kč za kalendářní rok

•

5% nad 30.000 Kč za kalendářní rok

•

10% nad 100.000 Kč za kalendářní rok

•

při plnění nad 500.000 Kč dle individuální dohody

•

Zpětné bonusy jsou realizovány formou odběru zboží dle výběru a požadavku oddílu (v
cenách MOC zboží)

•

HZH nabídne oddílům „klubové karty“ pro své členy (30 a více kusů na každý oddíl) se slevou
25% pro nákup na prodejnách HZH v e-shopu www.hzhsport.cz

•

Obrat klubových karet se nezapočítává do plnění klubu.

V případě úspěšné spolupráce se po dohodě SNH a HZH mohou distribuovat „klubové karty“
i na oddíly, které nemají podepsaný dodatek s HZH

HZH ZAJISTÍ
•

Propojení HZH stránek a SNH na teamwear katalog + doplňky

•

Plně funkční e-shop hzhsport.cz pro využití klubových karet

•

Výrobu banerů pro umístění na ligová hřiště a místa akcí pořádaných SNH

•

Vstup do e-shop teamwear pro oddíly SNH a jejich rozlišení

•

Výroba baneru pro umístění na stránky SNH pro vstup do e-shop teamwear

•

Reklamní logo pro umístění na stránky jednotlivých klubů pro vstup na e-shop hzhsport.cz

•

Zajištění slevových kartiček v minimálním počtu 30 ks na klub

•

Kontaktní osobu pro SNH a oddíly, které budou mít podepsaný dodatek S HZH

•

Podepsání dodatků s vybranými oddíly do stanoveného termínu

•

Dohodu o spolupráci se společností Gala ohledně centrální distribuce míčů
pro národní házenou (cena bude jednotná pro všechny oddíly SNH)

SNH ZAJISTITÍ
•

Propojení internetových stránek SNH na stránky HZH teamwear katalog + doplňky

•

Informovanost všech oddílů SNH v dohodnuté struktuře, termínu a četnosti

•

Propagace značky adidas, HZH a vzájemné spolupráce ve svých tiskových materiálech a všech
komunikacích směrem k oddílům SNH

•

Zajištění umístění reklamních banerů adidas a HZH na všech akcích pořádaných SNH

•

Seznam všech akcí pořádaných SNH včetně termínu a lokace

•

Průběžnou fotodokumentaci z pořádaných akcí, ze které bude zřejmé plnění PSC kontraktu

•

Účast zástupce společnosti HZH na pořádaných akcích pro oddíly (např. ligové semináře,
valné hromady apod.)

•

Koordinaci a spolupráci s HZH a Gala ohledně centrální distribuce míčů, zejména pak
materiálový vývoj a cenotvorba.

Marketingový plán Sport Protection – SNH

• Projekt Sport Protection je zaměřen na ochranu zdraví sportovců všech
úrovní.
• V rámci tohoto projektu se snažíme navázat spolupráci s členy SNH a
tímto způsobem je oslovit a zaujmout.
• Jsme schopni nabídnout členům SNH velmi výhodné úrazové
připojištění a s tím spojený tzv. sportovní balíček, který obsahuje slevy
do sportovních center, na sportovní výživu a mnoho dalšího.
• Nabízíme sportovní úrazové připojištění v hodnotách od 500 do 1000
Kč.
• Díky tomuto úrazovému připojištění člen získá pojistnou ochranu jak při
sportu tak v běžném občanském životě.

Výhody a pojistné krytí pro dospělého jedince. Pojištění obsahuje trvalé
následky až na 3.000.000 Kč, pobyt v nemocnici z jakékoliv příčiny na 1000 Kč
a tělesné poškození úrazem na 400.000 Kč. Jeho cena se pohybuje okolo 1000
Kč.
Výhody a pojistné krytí pro jedince mladšího 18 let. Pojištění obsahuje trvalé
následky až na 3.000.000 Kč, pobyt v nemocnici z jakékoliv příčiny na 1000 Kč
a tělesné poškození úrazem na 500.000 Kč. Jeho cena se pohybuje okolo 600
Kč.
Analýza projektu

V SNH je zaregistrováno cca 8500 členů. Z toho budeme počítat že 4500 členů
aktivních v 80 oddílech.
V případě 1. a 2. ligy můžu a 1. ligy žen že se jedná přibližně o 600 členů. (48
teamů ve 4 ligách * 12 hráčů na team). V jednom kole se odehraje 24 zápasů a
průměr zranění je 10 zranění na kolo (zranění uvedená do zápisu o utkání).
Většinou je tam minimálně 2x tolik, tudíž 30 = 5% všech hrajících v jednom kole.
Průměrná částka za zranění se pohybuje kolem 20.000.
Částka vyplacená hráčům v jednom kole je tedy 600.000 Kč.
Těchto kol máme ovšem 22! To znamená 13.200.000 Kč za sezonu.
V případě že tuto částku rozpočteme mezi všechny hráče v lize, vyjde nám
částka 22.000 Kč na jednoho hráče. Po odečtení pojistného tedy 12000*600
hráčů = 7.200.000.
13.200.000 – 7.200.000 = +6.000.000 Kč, tudíž 10.000 na každého hráče.
Př.

- Hráč - 31 let,

Zaplatí celkem 12.000 Kč/rok
Odehraje 22 zápasů v lize
Možná zranění:
- Podvrtnutý kotník s ortézou = 20.000 Kč
- Modřina na koleni = 6.000 Kč
- Naražený prst ruky = 12.000 Kč
- Nalomení jednoho článku prstu ruky = 20.000 Kč
- Vymknuté zápěstí (léčené konzervativně) = 40.000 Kč
- Vymknutí kotníku = 40.000
Součet: 138.000 Kč
Myslíte, že je reálné aby se mu vrátilo zaplacené pojistné?

Výhody pro SNH
•

Nulové finanční závazky vůči projektu Sport Protection!

•

Uznání v očích házenkářské veřejnosti ve snaze hledání finančních prostředků pro národní
házenou a zajištění odpovídajícího krytí pro hráče, protože rámcové pojištění mezi ČSTV a
Kooperativou není zdaleka dostačující a v případě že se hráč při házené zraní, nemůže jít do
práce a ušlí příjem mu nikdo nenahradí.

•

Možnost dlouhodobé spolupráce – Sport Protection liga.

•

Jako protiúčet, za možné finanční prostředky odeslané projektem Sport Protection,
požadujeme propagaci do oddílů, marketingovou podporu, svolení k umisťování letáků,
bannerů a jiných propagačních materiálů na akce, které jsou pod hlavičkou SNH.
Výhody pro oddíly

•

Oddílu, ve kterém je zaregistrovaný hráč, který využije služeb Sport Protection, náleží

•

Za každou uzavřenou smlouvu přes projekt Sport Protection, jedno měsíční pojistné.
Dospělí : 1000.- Kč

•

Mládež: 500.-Kč

•

. Tudíž jedno měsíční pojistné z každé smlouvy. Tato částka bude oddílům vyplacena v
podobě výrobků Adidas (dresy, boty, doplňky pro házenou) nebo výrobků od firmy Gala
(míče).

•

Hráči jsou kryti proti zraněním a nemusí mít obavy, že v případě zranění při našem sportu a
pracovní neschopnosti, přijdou k finanční újmě.

•

Případně se lze domluvit na financování turnajů mládeže.

Otázky?
. U p o z o r ň u j i, aby jste při dotazu uváděli , že jednáte pro Svaz národní házené!!!

mailu: holyjar@seznam.cz, nebo na telefon: 603932406.
Vaše dotazy následně přepošlu.

Oceňovací tabulky vám též předloží, při jednání o smlouvě.

Dále bych chtěl všechny oddíly SNH informovat, že se SNH podařilo opětovně získat sponzorský
dar od firmy LM Asistent, s. r. o.
Společnost LM Asistent, s. r. o. byla založena v roce 2005.

Hlavní obchodní činnost zahrnuje

především:
mimosoudní a soudní vymáhání pohledávek
vedení účetnictví a daňové evidence
daňové poradenství
ekonomické poradenství

kontakt
LM Asistent, s.r.o.
Dřevařská 906
500 03 Hradec Králové
tel.: +420 495 581 983
e-mail: lmasistent@lmasistent.cz

Na základě tohoto sponzorského daru VV SNH opětovně zajistí na akcích mládeže pořádaných
Svazem ( M a P ČR – MLADŠÍHO ŽACTVA) ubytování hotelového typu. Bližší bude uvedeno
v příslušných propozicích soutěží.

Ještě jednou bych vás chtěl upozornit na shora uvedené sponzorské smlouvy. V případě
více dotazů, či zájmu, budou osloveny předsedové oblastí se zajištěním účasti předsedů oddílů
a osobně vám pak bude předložena prezentace spolupracujících firem.
Žádám o seznámení všech členů vašeho oddílu.!!!
S přátelským pozdravem
Předseda Svazu národní házené
H o l ý Jaroslav v.r

