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 26. jednání Výkonného výboru ČNS
konaného v Praze dne 3.9.2019 (17:00 – 20:00 hod.)

Účastníci
Výkonný výbor
Generální sekretář
Dozorčí rada
Hosté
Omluveni

Kamil Kleník, Michal Hostinský, Vlastimil Stehlík, Ondřej Košatka
Soňa Fáberová
bez účasti
Ivan Škoda – sekretář STK, Vlastimil Pabián – hospodář
Petr Jahoda, Vladimír Hlavatý

Jednání se účastní nadpoloviční většina členů VV ČNS, VV je usnášeníschopný.
Program jednání:
1. Projednání úkolů z posledního jednání

17,00 – 17,10

2. Sportovně technická komise
- Vydaná rozhodnutí, jsou-li
- Informace k ligovým soutěžím 2019
- Informace k MČR 2019
- Různé

17,10 – 17,30

3. Komise mládeže
- Informace k Poháru mládeže ČNS 2019
- Informace k MČR 2019 mládežnických kategorií
- Výstupy z partnerských kempů ČNS, návrh úhrady grantů
- Různé

17,30 – 18,00

4. Komise propagace
- Stav příprav propagačních předmětů ČNS
- Web ČNS, sociální sítě
- Superfinále 2019

18,00 – 18,30

5. Ostatní
-

18,30 – 19,30
Schválení RMJ, jsou-li
Informace KRe k nákladům účasti na MS žen a mužů U21 v Michalovcích
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Informace prezidenta k MS mužů 2020 v Praze
Informace hospodáře ČNS k plnění rozpočtu 2019
Různé, diskuze

Ad 1) Projednání úkolů z posledního jednání
Zpráva o činnosti Komise mládeže 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. Termín plnění podzim 2019.
V souvislosti s Dodatkem č. 1 k vydané Směrnici o organizačním řádu ČNS je třeba aktualizovat členskou
základnu, upravit evidenční karty dle nových Stanov a řádně informovat všechny členy o úpravách, ke kterým
došlo.
Vlajky ČNS v nákladu 200 ks objedná Ondřej Košatka obratem. Vlastimil Pabián zaktualizuje již předložený
rozpočet účasti reprezentační výpravy žen a juniorů na MS 2019 v Michalovcích z důvodu zjištění nových
skutečností ohledně ubytování a počtu členů výpravy.
Usnesení:
VV navrhuje odpuštění pokuty ve výši 1 000 Kč za nefunkční video záznam při extraligovém utkání SK Šacung
Benešov 1947 a SK Start Praha. Bylo zjištěno, že pochybení je na straně technického poskytovatele záznamu a
nikoliv klubu.
Výsledek pro:proti
4:0

Pro

Zdržel se

Proti
4

0

0

VV doporučuje Komisi rozhodčích zabývat se odměňováním rozhodčích a žádá o zpracování návrhu možného
navýšení odměn.

Ad 2) Sportovně-technická komise
Ivan Škoda informoval přítomné o rozhodnutí STK č. 2019-09 o přestupech, stavu přípravy zprávy STK a také o
skončení základní části dlouhodobých soutěží. Diskuze se dále týkala rozlosování play off a blížících se posledních
MČR 2019 jednotlivců ml. žáků ve Žďáru nad Sázavou a dvojic a trojic žen v Nymburce.
VV doporučuje předat k posouzení Disciplinární komisi neoprávněné skrečování zápasů ve 2. lize Karlovy Vary
„B“ a v Extralize MNK Modřice, zda tímto jednáním nedošlo k naplnění podmínek odst. 4.9. Disciplinárního řádu
ČNS.

Ad 3) Komise mládeže
Stav soutěží v mládežnických kategorií komentoval Michal Hostinský, který byl současně VV vyzván k nápravě
včasného dodání podkladů odehraných turnajů od pořadatelů, úpravě sekce Pohár mládeže na webu a ke zpracování
vyhodnocení partnerských kempů a to v termínu do 20.9.2019.

Ad 4) Komise propagace
V návaznosti na úkoly z předešlého jednání VV je finalizována poptávka propagačních předmětů ČNS, předběžný
rozpočet bude předložen VV k úpravě a ke schválení do 25.9.2019. Ondřej Košatka seznámil členy výboru
s průběhem grafické přípravy bannerů a plakátů na Superfinále 2019. Přípravou prezentace partnerů, fotogalerií
popř. video upoutávek k využití na velkoplošných obrazovkách v hale Areny Sparta na Podvinném mlýně byl
pověřen Ondřej Košatka.
Prezident výboru doloží na příštím jednání výboru smlouvu z 23.4.2019 o zajištění online přenosů ze sportovních
akcí.
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Probíhala diskuze o současném stavu oficiálního webu ČNS a o možnostech jeho rozšíření o registry a také o
budoucím využívání funkcionality elektronických zápisů.

Ad 5) Ostatní
Prezident detailně informoval přítomné členy výboru o realizaci kroků vedoucích k zajištění MS v nohejbalu mužů
2020 v Praze z pohledu ekonomického i technického. V souvislosti s tím byla předložena smlouva o rezervaci
termínu haly O2 universum pro MS 2020.
Usnesení:
VV souhlasí s uzavřením smlouvy o rezervaci termínu haly O2 universum v době 27. – 29.11.2020 pro účely
konání MS v nohejbalu mužů 2020.
Výsledek pro:proti
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Další jednání VV
Termín: říjen 2019
Místo: neurčeno

Kamil Kleník, v.r.
prezident ČNS
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