Český nohejbalový svaz, z.s., Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 – Břevnov
tel. 602 940 312 ° e-mail : nohejbal@cuscz.cz ° web : www.nohejbal.org

Zápis z 24. jednání Výkonného výboru ČNS
konaného v Praze dne 23.4.2019 (17:00-21:00 hod.)

Účastníci
Výkonný výbor
Generální sekretář
Dozorčí rada
Hosté
Omluveni

Kamil Kleník, Petr Jahoda, Vladimír Hlavatý, Ondřej Košatka, Michal Hostinský,
Vlastimil Pabián
bez účasti
Ivan Škoda-sekretář STK
Vlastimil Stehlík
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Usnášeníschopnost
Jednání se účastní nadpoloviční většina členů VV ČNS, VV je usnášeníschopný.

Kontrola plnění úkolů
-

-

V.Hlavatý připraví pro VV doporučení kontroly areálů z hlediska funkčnosti, formálního i věcného
naplnění dokumentů ČNS. Úkol pro stanovení podmínek dle úrovně soutěží, po zahájení ligových soutěží.
Prezident ČNS znovu vysvětlil způsoby a možnosti zpracování materiálu s předložením návrhu
k projednání na příštím jednání VV, je ve fázi konečné úpravy, úkol trvá
Zpráva o činnosti KM za rok 2017 – není dosud zpracována. Předseda KM přislíbil úkol splnit zároveň
s předložením Zprávy o činnosti KM za rok 2018. Zatím nepředloženo, úkol trvá.

1 STK
-

Rozhodnutí STK – 2019-05 Odstoupení ze soutěže (Holubice), 2019-06 Hostování hráče Zemánka
Informace o přípravě Rozhodnutí STK o kontumaci utkání 2.ligy mužů sk.B Kroměříž-Vsetín B pro
porušení počtu fluktuantů (J) v utkání.
Informace o přípravě MČR trojic mužů v Praze (propozice) a MČR jednotlivců mužů, dorostu, starších
žáků a žen v Čelákovicích (propagace, propozice, příprava soutěží v jednotlivých kategoriích)
STK zajistí v nejbližší době propozice na MČR dvojic a trojic mladších žáků v Karlových Varech, včetně
zveřejnění a rozeslání na mládežnické oddíly, řízení MČR zajistí Komise mládeže a pořadatel.
Přihlášky na pořadatelství MČR :
 MČR jednotlivců mladších žáků TK UNITOP SKP Žďár nad Sázavou v termínu dle TK
 MČR dvojic a trojic dorostu TJ Slavoj Český Brod v termínu dle TK
 MČR dvojic a trojic starších žáků TJ Peklo v termínu TK
 MČR dvojic a trojic žen Komise žen ČNS v Nymburku v termínu TK
 VV ČNS souhlasí

Hlasování VV :
Výsledek pro:proti
4:0

Pro

Proti
4

Zdržel se
0

0

2 Hospodářská komise
-

Hospodář ČNS předložil vzorové dokumenty pro vyúčtování turnaje v rámci Poháru ČNS mládeže –
Dohodu o pořadatelství, faktura pořadatele na ČNS. Ve stejném způsobu bude použito i pro vyúčtování
všech MČR, včetně dospělých. VV ČNS pověřuje Komisi mládeže zajistit naplnění zpětně pro turnaje
v rámci Poháru ČNS mládeže, které byly již odehrané.
Hlasování VV :
Výsledek pro:proti
4:0
-

-

Pro

Proti
4

Zdržel se
0

0

Stav plnění rozpočtu ČNS za I.čtvrtletí 2019 - informace o přidělení dotací MČMT – program SVAZY o
162 tis.Kč více a program REPRE o 33 tis.Kč více oproti schválenému Rozpočtu ČNS. Dle informace
V.Pabiána, Komise reprezentace bude zvýšenou dotaci programu REPRE využívat na pokrytí zvýšených
nákladů na činnost REPRE (REPRE žen v rámci reciproční akce ve Švýcarsku 24.-26.5.2019 a
v Nymburce začátkem listopadu, příp. další neplánované akce).
Užití navýšení dotace MŠMT v programu SVAZY - na návrh předsedy STK VV ČNS souhlasí
s navýšením odměny za činnost sekretáře STK o 1.000 Kč měsíčně, ostatní prostředky z navýšené dotace
bude realizovat VV ČNS v průběhu roku operativně podle aktuální potřeby.
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Hlasování VV :
Výsledek pro:proti
4:0

Pro

Proti
4

Zdržel se
0

0

3 Komise mládeže
-

VV ČNS upozorňuje Komisi mládeže na naprostý chaos a nedostatky zveřejňování dokumentů a výsledků
turnajů v rámci Poháru ČNS mládeže a žádá KM o okamžitou nápravu
- Turnaje Poháru ČNS mládeže jsou odehrány dle Rozpisu, další 25.5.2019 v Praze (Nebušice), dále jsou
součástí MČR.
- Partnerské kempy mládeže – přihlášky TJ Sokol Modřice 2 kempy, LIAPOR Karlovy Vary a UNITOP
Žďár n.S. VV ČNS registruje přihlášky a zařazuje přihlášené kempy do Patnerských kempů pro rok 2019
s tím, že jsou možné další přihlášky vzhledem k termínu uzávěrky přihlášek 31.5.2019.
Hlasování VV :
Výsledek pro:proti
5:0

Pro

Proti
5

Zdržel se
0

0

4 Komise propagace a marketingu
-

V.Pabián navrhuje KPM vytvořit univerzální plakát na utkání pro potřeby oddílů
Komise reprezentace upozorňuje, že dosud nejsou k dispozici žádné propagační předměty pro mezinárodní
a jiné akce (vlaječky …).
- Sekretář ČNS byl vyzván firmou Pokorný-sítě k aktualizaci propagace firmy v našich mediích – Ročenka,
Nohecmagazín, web ČNS …). KPM zajistí ve spolupráci a firmou.
- V rámci Smlouvy o rozšíření služeb Z.Musila je třeba se pokusit o nabídku pro další média na využití
reportáží „Dohráno“.
- Nové směry a postupy ve správě webu ČNS ve spolupráci s Nohecmagazínem, Doplňování informací o
klubech (vzorově zatím MNK Modřice), upoutávky před nadcházejícím soutěžním kolem,
- KNS mají možnost přes svůj přístup na webu ČNS zajistit informace o činnosti KNS a o soutěžích,
vzorová stránka KNS UL.
- Smlouva s externím spolupracovníkem Jakubem Kraifem v oblasti správy sociálních sítí ČNS v rámci
rozpočtu KPM. VV souhlasí s podpisem Smlouvy
Hlasování VV :
Výsledek pro:proti Pro
Proti
Zdržel se
5:0
5
0
0
-

Na návrh O.Košatky VV souhlasí s dodatečnou úhradou neproplacených faktur za externí práci
A.Řibřidové na základě již doručených faktur (období 08-11/2018).
Hlasování VV :
Výsledek pro:proti
4:0
-

-

Pro

Proti
4

Zdržel se
0

1

Na základě kontaktu s J.Krestou byl svaz vyzván k participaci na Akademických sportovních hrách,
nohejbalové části v Pardubicích. KPM projedná a navrhne spoluúčast.
Informace o schůzce s aktivistkou firmy v oblasti monitoringu médií. Jde o monitoring regionálního i
celostátního tisku zabývající se nohejbalem a jejími soutěžemi. Pro propagaci je důležité, aby se kluby
prezentovaly v regionálním tisku, ale jde spíše o vlastní činnost těchto klubů v rámci jejich potřeb
prezentace.
připravované akci v roce 2020 – Olympijské parky. Na základě předběžného jednání bude ještě osobní
jednání v místech těchto akcí – Ostrava, Brno a nově i Praha. KPM předloží návrh na prezentaci nohejbalu
v rámci některého z těchto Olympijských parků se zapojením místních klubů.
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-

pro současné i potencionální partnery připravuje L.Rosenberk, k další činnosti se bude snažit KPM zajistit
profesionálního poskytovatele služeb v této oblasti především s výhledem na významné akce tohoto a
příštího roku. Termín pro předložení návrhu do 15.6.2019. K.Kleník v této souvislosti předběžně navrhuje
poskytnutí provize ze sjednání sponzorského daru nebo realizace reklamy a propagace firmy.

5 Různé
-

Prezident ČNS informoval o přípravách na pořadatelství MS JaŽ Slovenskou nohejbalovou asociací 8.10.11.2019 v Michalovcích
- K.Kleník informoval o možnosti pořadatelství MS mužů v roce 2020 – nabídka nájmu a služeb v nové hale
v areálu O2 Arény v Praze Vysočanech. Předběžně nastínil možnosti rozpočtu vzhledem k nabídkovým
cenám nájmu a služeb haly při kapacitě 4.000 diváků, dalších nákladech ČNS při nově koncipované účasti
zahraničních výprav (výpravy si hradí ubytování a stravu), možností dotací a příspěvků ze strany hl.města
Prahy, obvodu Prahy 9, MŠMT, příjmů ze vstupného a od sponzorů. VV ČNS pověřuje prezidenta ČNS
k dalšímu jednání o pořadatelství MS v r.2020 v Praze.
Hlasování VV :
Výsledek pro:proti Pro
Proti
Zdržel se
5:0
5
0
0
-

Smlouva ČT – závazná objednávka TV přenosů a záznamů s ČT MČR mužů trojic, MČR jednotlivců
v Čelákovicích a Superfinále, VV ČNS souhlasí s uzavřením Smlouvy dle této objednávky.
- Smlouva Z.Musil – navýšení finanční úhrady za služby v souvislosti s přenosy nohejbal.tv – Youtoube o
20.000 Kč vzhledem k rozšíření a zkvalitnění služeb. Prezident je pověřen k podpisu Smlouvy.
Hlasování VV :
Výsledek pro:proti
5:0

Pro

Proti
5

Zdržel se
0

0

-

Činnost JhČ Krajského nohejbalového sdružení – informace o uděleném pověření prezidentem ČNS
k uspořádání jednání VH Krajského nohejbalového svazu (pozvánka zveřejněna 14 dní před jednáním na
webu ČNS), kde byli zvoleni předseda, místopředseda a člen VV za mládež. VV pověřuje gen.sekretáře
k výzvě na předání veškeré dokumentace, práv a přístupů k bankovnímu účtu od B.Pilbauera novému
vedení KNS.
Hlasování VV :
Výsledek pro:proti
4:0

Pro

Proti
4

Zdržel se
0

0

-

Projednání Organizačního řádu ČNS – návrh předložen Legislativní radou
o vztah na registry ČNS, MŠMT a ČUS, zásadní nedostatky v dokončení platné registrace ve
spolkovém rejtříku, kde hrozí výmaz TJ a sportovních klubů těch, které od 1.1.2014 (převod
z rejstříku u Ministerstva vnitra) nedodaly platné stanovy s příslušnými zástupci spolku.
o roční registrační poplatek – stanoven termín a náhradní termín pro úhradu povinného ročního
registračního poplatku (100,- Kč spolek, 50,- Kč sdružení osob-každá osoba)
o všechny registrované oddíly v registru ČNS musí naplnit podmínky registrace ve vztahu ke
spolkovému rejstříku – IČO, vlastní spolkový bankovní účet, soulad statutárních osob
o nová registrace oddílu do registru ČNS – poplatek zůstává dle Hospodářské směrnice pro rok 2019
1.000,- Kč.
o Formulář pro žádost o registraci nového oddílu – vyhovuje současná registrační karta, její naplnění
a odeslání jako žádost o registraci oddílu.
Hlasování VV :
Výsledek pro:proti
4:0

Pro

Proti
4

Zdržel se
0
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Další jednání VV
-

Navržený termín: 18.5.2019
Navržené místo: Karlovy Vary
Kamil Kleník, v.r.
prezident ČNS
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