Zápis z 4. jednání Výkonného výboru ČNS
konaného dne 11.3.2017 (18:30-22:50 hod.) v Nymburce

Účastníci
Výkonný výbor
Generální sekretář
Dozorčí rada
Hosté
Omluveni

Kamil Kleník, Vlastimil Stehlík, Michal Hostinský, Vladimír Hlavatý, Ondřej Košatka, Petr
Jahoda
Vlastimil Pabián
Vladislav Friml
Tereza Doležalová, sekr.STK
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Usnášeníschopnost
Jednání se účastní nadpoloviční většina členů VV ČNS, VV je usnášeníschopný.

Kontrola plnění úkolů
-

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) – KZR zatím
neoslovila, úkol trvá
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 – neprovedeno, úkol
trvá, TMK musí zvážit příští vyhodnocení, příspěvky a přihlášky časově urychlit a směřovat na závěr
daného roku, termín podání přihlášek TCM na rok 2017 se posunuje do 31.3.2017

-

1 STK
-

-

Vydaná rozhodnutí STK : Zpráva STK 01/2017 o Rozlosování lig.soutěží
Změny specifikací utkání k 6.3.2017 – zahrnuty všechny zaslané ZSU, zamítnuty 2 (BDL SACU-CHAB
kolize s MČR dorostu jednotlivců, 1LM PRER-STAR poslední kolo, v rozporu s RDS), STK provedla
změnu u utkání Zruč-Senec (odstranění chyby v rozlosování, více zápasů doma-venku za sebou),
aktualizované Rozlosování zasláno klubům ke kontrole, pro pozdější zveřejnění Rozlosování 1.ligy žen byl
prodloužen termín bezplatného ZSU do 15.3.2017
Projednání přihlášek na pořadatelství MČR – předběžně ohlášené pořadatelství MČR ml.žáků jednotlivců
ve Žďáru n.S. (2.9.2017) a předběžně ohlášené pořadatelství MČR dvojic a trojic ml.žáků TJ AVIA
Čakovice.

2 Komise rozhodčích
-

VV ČNS bere na vědomí doplnění KR - nový člen Ondřej Pachman
Návrh na změnu Statutu Komise rozhodčích – doplnění kompetencí k udělování pokut rozhodčím a
vypuštění kompetence delegace rozhodčích na mezinárodní akce. VV Souhlasí
Hlasování VV :
Výsledek pro:proti Pro
Proti
Zdržel se
5:0
5
0
0

3 Komise mládeže
-

Pozvánka na MČR dvojic a trojic dorostu do Rychnovku 5.-6.7.2017 pro členy VV, odborné komise a další
hosty
Ohlášená náborová akce TJ Slavoj Český Brod, požadované podmínky v žádosti nejsou akceptovatelné,
vše jen v relacích schválených Projektem náborů.
P.Jahoda upozorňuje na nedostatky v regulérnosti přihlášek (podpis oprávněné osoby) – vyžadovat od
pořadatele kontrolovat formální správnost, případně i vlastní prezentace na turnajích v rámci Poháru ČNS,
znovu upozornit na povinnost platného osobního průkazu (registrační průkaz u žáků)

4 Různé
-

Schválení RMJ – žádné
Výzva k zveřejnění nového loga ČNS, včetně všech atributů. Aktuálně je na webu ČNS zveřejněn logomanuál, kde jsou k dispozici všechny schválené verze loga. KPM připraví šablony na materiály ČNS
(dopisy, směrnice, dokumenty,…).
Termín pořádání Mezinárodního kempu mládeže a žen v Chabařovicích : 24.-29.7.2017.
Po jednání s p.Vičarem, fy GALA. Ceny pro ČNS v rámci Smlouvy 750,- Kč s DPH dle rozdělovníku
schváleného na minulém jednání VV ČNS, pro oddíly registrované v ČNS 944,- Kč s DPH. Systém
prodeje pro oddíly registrované v ČNS je třeba projednat s dodavatelem a oznámit ligovým oddílům a
ostatním oddílům prostřednictvím KNS.
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-

Informace V.Hlavatého o postupu zjišťování stavu činnosti KNS – zatím nedošlo nic z Lib KNS, Olm
KNS, MorSl KNS a Prb KNS. S ostatními KNS je v kontaktu.
- Informace o zjišťovací činnosti J.Doubravy otázek pojištění – sdružené úrazové pojištění a pojištění
odpovědnosti trenérů, vedoucích a doprovodu je nově uzavřeno pod ČUS. Informace na webu ČNS. Další
pojištění odpovědnosti pořadatelů akcí ČNS, včetně odpovědnosti osob a pověřených osob. Další pojištění
odpovědnosti statutárů – včetně VV, odb.komisí, placených i neplacených funkcionářů. Hospodářská
komise ve spolupráci s legislativní radou připraví s poskytovatelem pojištění návrh smluv. VV souhlasí
s přípravou takové smlouvy.
Hlasování VV :
Výsledek pro:proti Pro
Proti
Zdržel se
6:0
6
0
0
-

Hospodářská komise informuje o odmítnutí proplacení nákladů za roční dálniční známku v souvislosti
s vyúčtováním cestovného členů Dozorčí rady B.Pilbauera a J.Matyáška – důvodem je, že roční dálniční
známka je nepřenosná a použití pro soukromé vozidlo odporuje principu hospodárnosti a jednoznačného
využití, není součástí Hospodářské směrnice a její přílohy. VV ČNS souhlasí s postupem HK.
Hlasování VV :
Výsledek pro:proti Pro
Proti
Zdržel se
6:0
6
0
0
-

Projednání zápisu z jednání Dozorčí rady s přílohou obsahující doporučení k úpravám evidence a
hospodaření ČNS za rok 2016.
o DR 1/2016, bod 1. DR požaduje měsíčně předkládat uzávěrku, včetně výsledovky, analytické
evidence, uzavřených smluv a dohod, knih vydaných a došlých faktur, bankovních výpisů, pokladní
knihy, vždy do 25. následujícího měsíce od ledna do prosince. Dle každoročního Plánu činnosti
Hospodářské komise se provádí měsíční účetní uzávěrka vždy do 25. následujícího měsíce s výjimkou
uzávěrky za leden a únor z důvodu nedokončení uzávěrky minulého roku (až po schválení Konferencí),
povinností vyúčtování dotací a příspěvků a relativně menšího počtu účetních operací – V.Friml za DR
prohlašuje, že DR od návrhu upouští
o DR 1/2016, bod 2. DR bude za čtvrtletí požadovat uzavřené smlouvy, dohody, plány práce odborných
komisí a zprávy o činnosti v písemné formě, DR bude provádět namátkové kontroly. Na základě
předloženého soupisu si DR vyžádá konkrétní materiál v elektronické podobě, který poskytne HK
o DR 1/2016, bod 3. DR požaduje po schválení účetní uzávěrky r. 2016 Konferencí detailní hospodaření
ČNS za rok 2016 včetně odborných komisí a jejich rozpočtů, dále rozpočet ČNS a odborných komisí
na rok 2017. DR bude pravidelně kontrolovat naplňování rozpočtu ČNS a odborných komisí - vše již
součástí materiálů pro Konferenci.
o DR 1/2016, bod 4. Daňové přiznání a vyúčtování účelových dotací od státní správy bude vždy
podrobeno verifikaci nezávislého auditu odbornou firmou. V zápisu DR 1/2017 už je tento bod již jen
doporučením. P. Jahoda upozorňuje, že státní správa sama provádí prakticky audit vyúčtovaných
dotací a příspěvků s kontrolou jejich užití dle stanovených pravidel a pokynů. Z důvodu
nehospodárnosti a duplicity takové kontroly návrh DR VV neakceptuje.
o DR 1/2017, bod 2. DR nemůže nést odpovědnost za správnost zaúčtování dokladů (z dotačních
programů) a to včetně event. dopadů z př. kontroly ze strany MŠMT. Odpovědnost nese především
statutár, případně následně účetní firma, hospodář atd. DR není odpovědná ani vůči Konferenci nebo
Valné hromadě, to je mylný výklad statutu DR daný Stanovami ČNS.
o DR 1/2017, bod 5. DR doporučuje prezenční listiny s podpisy přítomných jednání VV a zveřejňovat
jako přílohu Zápisu z jednání VV. Od 3. jednání VV ČNS 28. 2. 2017 je tento návrh realizován.
o DR 1/2017, bod 6. DR doporučuje revokovat usnesení VV k poskytnutí finanční náhrady oddílu NK
Vsetín. VV ČNS již mezitím dne 28. 2. 2017 projednal na základě doručených dokumentů a vydal
nové rozhodnutí.
o DR 1/2017, bod 8. a bod 9. DR doporučuje přiřazovat k účetním dokladům vždy kopie podpisové
listiny zúčastněných (uvedené v příloze) na akcích ČNS, zejména v případě čerpání finanční
prostředků. Dle VV v doporučeních DR schází podle jakých zákonů a jiných dokumentů (s uvedením
paragrafu, článku, odstavce), včetně vnitřních dokumentů ČNS se doporučení DR opírá, jinak je to jen
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o

o

obecný názor z vlastních zkušeností či jiné povědomosti nepodložené konkrétním předpisem. VV
návrh DR nepřijímá.
DR 1/2017, bod 10. DR doporučuje VV provést zpětnou kontrolu všech dohod uzavřených v r. 2016,
zda mají všeobecné náležitosti právních dokladů (podpisy, např. u INT-31/2016) dle Zákoníku práce,
např. datum uzavření dohody. Opět VV konstatuje, že je citován zákon jen obecně, nikoliv konkrétně
podle paragrafu, článku či odstavce. Při hledání v celém ZP nebyl shledán podobný předpis, v par.75 je
uvedena jen podmínka uvedení doby na kterou se DPP sjednává. VV zpětnou kontrolu považuje za
nadbytečnou, ale pro rok 2017 je připravena nová úprava DPP dle vzoru ČUS.
Příloha zápisu DR 1/2017
 program I. DPP Gulda – chybí jasná identifikace plátce a příjemce, chybí datum podpisu. Viz
předchozí bod tohoto zápisu. Plátce uveden na každé DPP (Organizace), příjemce uveden na
každé DPP (druhý účastník dohody). Datum podpisu není nikde uveden jako nutná součást
DPP. Chyba nebyla identifikována
 soustředění muži – absence podpisové listiny. Viz předchozí bod Zápisu
 program II. Chybí dodací list k faktuře GALA. Není povinná, na faktuře uveden položkově
obsah dodávky.
 Šmejkal vyúčtování cest.repre 3.900 Kč – chybí cestovní příkaz. Není jasné co je to „cestovní
příkaz“. Souhrnné vyúčtování cestovného se provádí formou registrovaného formuláře pro
účely hromadných cest např. reprezentace (nájezdy na soustředění, turnaje , MS/ME), dále pro
účely vyúčtování cestovného mládeže na MČR. Podpis a odpovědnost za vyúčtování má právě
1 vedoucí této skupiny, který je také podepsán. Hospodář stvrzuje oprávněnost platby
cestovného. Kontrola užití dotací MŠMT za roky 2012-2013 na tomto způsobu vyúčtování
hromadného cestovného neshledala žádné závady – zápis z kontroly je k dispozici na webu
ČNS.
 DPP Doucek – podpis na dohodě neznámý, neidentifikovaný, chybí výkaz práce. Podpis za
ČNS Pabián Vlastimil, k podpisu oprávněn rozhodnutím VV ČNS – viz zápis z jednání VV
dne 17.4.2013, přítomen za DR J.Matyášek. Výkaz práce není přiložen, protože se jedná o
paušální odměnu schválenou Konferencí Rozpočtem ČNS. Trenér juniorů pracuje celoročně
zcela různými způsoby (sledování, informace na webu, konzultace s trenéry …) a nelze
z takové činnosti provádět záznam konkrétní odvedené práce. V tomto režimu jsou dohody
např. u všech trenérů repre, u sekretáře STK, členů Komise rozhodčích atd. V režimu přímé
mzdy za odvedenou práci podle odpracovaných hodin je např. sekretář Komise mládeže a
sekretář Komise propagace a marketingu.
 program V. Chybí podpis převzetí faktury Licence Up – VV konstatuje konkrétní předpis,
který toto doporučení podporuje a účel při naplňování, prozatím není důvod doporučení
akceptovat.
 Chybí faktura na úhradu členských příspěvků UNIF/EFTA – na poplatky se nevydávají
potvrzení či faktury, jsou dané předpisem nebo směrnicí (zde zápisem z Kongresu)
 Chybějící prezenční listina s podpisy na školení trenérů – v archivu ČNS jsou dokumenty ke
každému školení nebo semináře, kde každý účastník vyplňuje účastnickou kartu a podepisuje
ji. Na vyžádání DR na konkrétní akci je možné předložit
 Chybí podpis na závěrečné zprávě delegáta STK z MČR – zprávy zveřejněny na webu ČNS,
zpráva se vyplňuje do předepsaného formuláře a elektronicky se zasílá na sekretariát ČNS,
podpis delegáta STK není a VV ČNS se nedomnívá, že takový dokument nemá potřebné
náležitosti, aby hospodář nemohl uhradit příspěvek na pořadatelství MČR.
 M.Maršálek, vysvětlit účelovost pracovních cest – VV doporučuje DR si vyžádat informace
přímo od předsedy KTR
 program VI. Zálohová faktura Hotel Vista nemá náležitosti dle zákona o účetnictví – VV
požaduje od DR specifikovat co odporuje zákonu o účetnictví a podle jakého paragrafu.
 Faktura Hotel Vista, chybí soupis ubytovaných – soupis je v archivu organizačního výboru
MS, je možné DR předložit. Příjem faktury a následná úhrada je vždy podpořeno akceptací
prezidenta ČNS, příp. jím pověřené osoby.
 Faktury Styl Profi, chybí výkaz protiplnění dle smlouvy – VV tomuto nálezu nerozumí, výkaz
práce v tomto případě dodavatelského plnění objednané služby není vyžadován
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U Trávníčků, jednání OV MS, chybí účel a prezenční listina – všechna jednání organizačního
výboru byla na různých místech ČR dle potřeby, jednání měla jediný společný účel, přípravu
pořadatelství MS.
 Faktura DPmB, chybí objednávka, výkaz – VV může předložit objednávku k nahlédnutí,
objednávky nejsou povinnou přílohou k faktuře, ČNS nemá v tomto ohledu žádný vnitřní
předpis
 Faktura ČČK, chybí objednávka a výkaz práce – viz předchozí bod
 ve vazbě na provedenou kontrolu provést audit odbornou firmou bude kontrolovat měsíčně
- VV souhlasí s předchozími závěry k doporučením a závěrům kontroly DR.
Hlasování VV :
Výsledek pro:proti Pro
Proti
Zdržel se
6:0
6
0
0
-

T.Doležalová upozornila na chybějící výsledky jednotlivých turnajů a celkové pořadí ve všech kategoriích
za rok 2016 – KM tento nedostatek eviduje a zjedná nápravu v nejbližší době.
- VV souhlasí s pověřením viceprezidenta ČNS P.Jahody k podpisům DPP pro předsedu STK K.Kleníka.
Hlasování VV :
Výsledek pro:proti Pro
Proti
Zdržel se
6:0
6
0
0
-

V.Hlavatý doporučuje provést kontroly oddílových areálů extraligy a 1.ligy mužů. STK vyšle delegáty do
těchto areálů s úkolem popsat celý areál z hlediska funkčnosti, formálního i věcného naplnění dokumentů
ČNS.

Další jednání VV

5
-

-

Navržený termín: duben 2017.
Navržené místo: bude určeno
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