Zápis z 3. jednání Výkonného výboru ČNS
konaného dne 28.2.2017 (17:00-22:15 hod.) v Praze

Účastníci
Výkonný výbor
Generální sekretář
Dozorčí rada
Hosté
Omluveni

Kamil Kleník, Vlastimil Stehlík, Michal Hostinský, Vladimír Hlavatý, Ondřej Košatka (do
19:50 hod.)
Vlastimil Pabián
omluveni
Tereza Doležalová, sekr.STK, Martin Ton, sekr.KPM, Vladimír Pavlík, předs. TMK
Petr Jahoda
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Usnášeníschopnost
Jednání se účastní nadpoloviční většina členů VV ČNS, VV je usnášeníschopný.

Kontrola plnění úkolů
-

Plzeňský KNS upozornil VV ČNS na nesoulad počtu delegátů na Konferenci ČNS 2017 dle zaslaného
seznamu (výpočet dle předložených zpráv o činnosti jednotlivých KNS). Legislativní rada k tématu vydala
posouzení a návrh na opatření, které bude předloženo delegátům Konference za KNS.

1 STK
-

Vydaná rozhodnutí STK : Rozhodnutí STK 01/2017 o zrušení oddílu SK Jenštejn, Rozhodnutí STK
02/2017 – rozdělení 2.ligy mužů do skupin, Rozhodnutí STK 03/2017 – přestupy, Rozhodnutí STK
04/2017 – Rozlosování lig.soutěží.
- Projednání přihlášek na pořadatelství MČR – MČR starších žáků dvojic a trojic, přihláška na pořadatelství
TJ Spartak Čelákovice, MČR mladších žáků dvojic a trojic, přihláška na pořadatelství TJ AVIA Čakovice.
Hlasování VV :
Výsledek pro:proti
5:0

Pro

Proti
5

Zdržel se
0

0

-

Projednání dodatku č.1 Termínového kalendáře 2017 – úpravy termínů BDL a 1.ligy žen po uzavření
přihlášek, známé termíny a pořadatelé MČR, závěrečná ustanovení. VV ČNS souhlasí.
Hlasování VV :
Výsledek pro:proti Pro
Proti
Zdržel se
5:0
5
0
0
-

Projednání dodatku č.1 Rozpisu dlouhodobých soutěží 2017
o STK navrhuje úpravu podmínek hostování a přestupů při předehrávání utkání po 1.8.. VV ČNS
nesouhlasí s návrhem a projevuje souhlas s úpravou RDS na možnost předehrávky předposledního
kola
Hlasování VV :
Výsledek pro:proti Pro
Proti
Zdržel se
4:0
4
0
1
Projednání žádosti oddílu TJ Spartak Čelákovice o výjimku z ustanovení Rozpisu dlouhodobých
soutěží o nemožnosti předehrávky posledního kola základní části 2.ligy mužů sk.A Čelákovice „B“ –
Holubice z důvodu programu korejské delegace. VV ČNS po diskuzi souhlasí s udělením výjimky.
Hlasování VV :
o

Výsledek pro:proti
4:1

Pro

Proti
4

Zdržel se
1

0

Návrh STK a KR na zasílání výsledků utkání SMS – do povinností rozhodčích (kromě případu
neúčasti ani jednoho delegovaného rozhodčího). VV ČNS souhlasí s návrhem.
Hlasování VV :
o

Výsledek pro:proti
4:0

Pro

Proti
4

Zdržel se
0

1

Úprava rozpisu BDL – kritéria pořadí po dlouhodobé části v případě nerovnosti počtu družstev ve
skupinách. Návrh STK na poměrný výpočet úspěšnosti (%). VV ČNS souhlasí s návrhem.
Hlasování VV :
o

Výsledek pro:proti
5:0

Pro

Proti
5

Zdržel se
0
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0

o Po projednání a úpravách VV ČNS souhlasí s dodatkem č.1 Rozpisu dlouhodobých soutěží 2017
Hlasování VV :
Výsledek pro:proti
5:0

Pro

Proti
5

Zdržel se
0

0

2 Komise mládeže
- Vyhlášení Grantového řízení na letní partnerské kempy. Po projednání VV ČNS souhlasí
Hlasování VV :
Výsledek pro:proti Pro
Proti
Zdržel se
4:0
4
0
0
-

-

KM doporučuje k projednání v Trenérsko metodické komisi možnosti používání odlehčených míčů GALA
LIGHT v soutěžích starších žáků (dosud jen u mladších žáků). V.Pavlík návrh předloží TMK k diskuzi.
Ve spolupráci s Komisí reprezentace navrhuje Komise mládeže zařadit do seriálu Poháru ČNS mládeže
reprezentační sestavy vždy kategorii výše – PČNS starších žáků obsadit repre sestavu (y) mladších žáků,
PČNS dorostu obsadit repre sestavu (y) starších žáků po dohodě předsedy KRe s trenérů dotčených oddílů
a pověřením trenéra na řízení repre sestav. Souvisí s tím posílení rozpočtu v oblasti nákladů na Kempy
nadějí.
KM doporučuje oslovit prostřednictvím Komise zahraničního rozvoje zahraniční oddíly pracující
s mládeží (v rámci UNIF/EFTA ) k účasti na turnajích Poháru ČNS mládeže (kromě MČR)

3 Trenérsko metodická komise
-

Projednání plánu činnosti a návrhu rozpočtu
Informace o přípravě trenérského školení lic. B v Karlových Varech
TMK vyzve současné oddíly Tréninkových center mládeže a další mládežnické oddíly k podání přihlášky
na zařazení do systému TCM na rok 2017 s termínem podání přihlášek do 20.3.2017
- Na návrh TMK přiděluje VV ČNS příspěvek na činnost TCM za rok 2016 (náklady r.2017 dle Rozpočtu
ČNS) rovnoměrným poměrným dílem rozpočtované částky po odečtení nákladů na TCM (cestovné a
odměny komisařů, proplacené náklady účastníkům trenérského školení lic.B obecné části) 23.088,- Kč na
každé TCM.
Hlasování VV :
Výsledek pro:proti Pro
Proti
Zdržel se
5:0
5
0
0

4 Hospodaření ČNS 2016 a Rozpočet ČNS 2017
-

Projednání návrhů rozpočtu odborných komisí (KTR, KPM, TMK, KRe). Návrh rozpočtu Dozorčí rady –
VV ČNS nesouhlasí s rozpočtovanými náklady na „poradenskou činnost“ a na nákup ročních dálničních
známek – VV ČNS se neztotožňuje s DR v otázce pořizování ročních dálničních známek pro použití
soukromými vozidly v celé šíři ČNS, včetně nižších článků.
Hlasování VV :
Výsledek pro:proti
5:0

Pro

Proti
5

Zdržel se
0

0

-

Po projednání a úpravách dle diskuze členů VV ČNS souhlasí VV ČNS s předložením konečné verze
Rozpočtu 2017 na Konferenci ČNS
Hlasování VV :
Výsledek pro:proti
5:0

Pro

Proti
5

Zdržel se
0
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0

-

VV ČNS bere na vědomí hospodaření ČNS za rok 2016 se souhlasem k předložení na jednání Konference
ČNS – výsledek hospodaření ČNS za rok 2016 : zisk před zdaněním 223 tis.Kč, zisk po zdanění 178
tis.Kč, daň z příjmu právnických osob 45.030 Kč (vedl.hosp. činnost jako daňové příjmy je ovlivněna
příjmy za reklamu a propagaci související s konáním Superfinále a MS 2016 – WITTE, SILNICE GROUP,
BANDÍ, AUTO Pokorný, …)

5 Různé
-

Schválení RMJ – žádné
Žádost NK CLIMAX Vsetín na úhradu „marně vynaložených nákladů“ při nesehraném utkání BDL o
3.místo v Chabařovicích – oddíl předložil kopie pokladních dokladů za spotřebované občerstvenístravování doložil dokument o nájmu mikrobusu ve výši 7,26 Kč/km. VV uznává nárokovanou částku na
dopravu hráčů a trenéra ze Vsetína do Chabařovic a zpět 850 km a rozdílovou částku již uhrazeného
cestovného 3,26 Kč/km, tj. 2.771,- Kč. Dále uznává částku 1.408,- Kč za společné stravování. Celkem
poskytne ČNS oddílu 4.179,- Kč z rozpočtu ČNS r.2017 po jeho schválení na Konferenci ČNS.
Hlasování VV :
Výsledek pro:proti
4:0

Pro

Proti
4

Zdržel se
0

0

-

Žádost NK CLIMAX Vsetín na dodatečnou úhradu cestovného za účast mládeže oddílu na MČR v r.2017
– VV ČNS po projednání nesouhlasí s dodatečným proplacením nákladů na cestovné mládeže, protože by
to bylo v rozporu s platnou Směrnicí o hospodaření 1/2016. Argument oddílu, že o této možnosti nevěděl
nemůže VV uznat, protože podmínky uvedené Směrnicí o hospodaření platí již mnoho let (v minulosti
byla jen upravována výše poskytovaných příspěvků podle finanční situace ČNS). Navíc možnost využití
příspěvku na cestovné byla projednávaná vždy na Valné hromadě nebo Konferenci ČNS při schvalování
Rozpočtu ČNS na příslušný rok. Následky neúčasti zástupce oddílu na těchto jednáních po několik let je
tedy důsledkem a chybou samotného oddílu.
Hlasování VV :
Výsledek pro:proti
4:0
-

-

-

Pro

Proti
4

Zdržel se
0

0

Projednání zápisu z jednání Dozorčí rady s přílohou obsahující doporučení k úpravám evidence a
hospodaření ČNS za rok 2016. Z důvodu časové tísně a současně i neúčasti zástupce DR se projednání
odkládá na příští jednání VV ČNS
Prodej sport.materiálu pořízeného smluvním plněním od partnerů ČNS ze skladu ČNS za garantované
výhodné ceny – přednostní nabídka pro oddíly Tréninkových center mládeže (po uzávěrce přihlášek), dále
pro oddíly BDL a oddíly účastňující se jednorázových soutěží ČNS a další oddíly pracující s mládeží do
vyčerpání zásob. Ceny pro r.2017 stanovené VV ČNS – boty BOTAS classic 66: 500 Kč, boty BOTAS
classic 08: 800 Kč, boty BOTAS PREMIUM nebo MASTER: 1.200 Kč, míče GALA LIGHT: 400,- Kč,
míče GALA vzor 5022 a 5042: 750 Kč, sítě POKORNÝ vz.LIGA: 1.300 Kč.
Projednání přijatých návrhů na úpravy dokumentů ČNS na Konferenci
o Návrh Disciplinární komise na úpravu Disciplinárního řádu s vyjádřením k návrhu od Komise
tuzemského rozvoje KONFERENCE DŘ01 – VV ČNS se ztotožňuje s návrhem DK a doporučuje
návrh ke schválení Konference ČNS
o Návrh Legislativní rady na úpravu Soutěžního řádu KONFERERCE SŘ01 – KTR návrh nepodporuje
a doporučuje problematiku řešit s úpravou Stanov ČNS, VV ČNS návrhu doporučuje ke schválení
Konference ČNS
o Návrh Komise mládeže na úpravu Soutěžního řádu KONFERENCE SŘ02 – KTR návrh nedoporučuje,
VV ČNS se k návrhu nevyjadřuje a posupuje k rozhodnutí delegátů Konference ČNS.
Jmenování členů Komise propagace a marketingu - Ondřej Košatka, předseda, Martin Ton, člen. Další
obsazení KPM je v jednání
Předložen návrh Smlouvy s partnerem ČNS – GALA a.s. Smluvní ujednání shodné s minulým rokem,
rozšířena jen o dodávku sportovních kabel pro účely reprezentace a ocenění BDL. VV ČNS souhlasí
s podpisem této Smlouvy.
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Hlasování VV :
Výsledek pro:proti
4:0

Pro

Proti
4

Zdržel se
0

-

0

T.Doležalová upozorňuje na nečinnost Komise žen v oblasti účasti družstev v Poháru ČNS žen 2017, když
se projevuje nemožnost tuto soutěž vůbec vyhlásit vzhledem k nedostatku minimálního počtu družstev po
zařazení TJ Pankrác od 1.ligy žen. Dále upozorňuje na nečinnost v oblasti náboru a práci s mládeží –
dívek, kdy základna stagnuje a stárne. VV ČNS se s obavami ztotožňuje, ale vše je v kompetenci
dosavadní Komise žen, když KŽ nenavrhla žádné podstatné změny činnosti v Plánu činnosti na rok 2017.
- Projednání přihlášky ČNS na pořadatelství Mistrovství světa juniorů U21 a žen v listopadu v Nymburce.
VV ČNS souhlasí s podáním přihlášky k UNIF.
Hlasování VV :
Výsledek pro:proti Pro
Proti
Zdržel se
4:0
4
0
0

Další jednání VV

6
-

-

Navržený termín: 11.března 2017.
Navržené místo: Nymburk
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