Zápis z 5. jednání Výkonného výboru ČNS
konaného dne 2.5.2017 (17:00-20:30 hod.) v Praze

Účastníci
Výkonný výbor
Generální sekretář
Dozorčí rada
Hosté
Omluveni

Kamil Kleník, Vlastimil Stehlík, Michal Hostinský, Vladimír Hlavatý, Petr Jahoda
Vlastimil Pabián
Jiří Matyášek
Tereza Doležalová, sekr.STK, Martin Ton, sekr.KPM, Vlaďka Voithová a Růžena Řeháková
– Komise žen
Ondřej Košatka
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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 – provedeno, do
projektu TCM se přihlásilo 7 oddílů (stejně jako v r.2016) – TJ Slavoj Český Brod, SK Šacung Benešov,
TJ Dynamo České Budějovice, MNK Modřice, UNITOP Žďár nad Sázavou, SK LIAPOR Karlovy Vary a
TJ AVIA Čakovice

1 STK
-

Vydaná rozhodnutí STK : Zpráva STK 02/2017, 03/2017 a 04/2017.
Projednání přihlášek na pořadatelství MČR – dosud není pořadatel pro MČR st.žáků jednotlivců a MČR
žen dvojic a trojic.
- Žádost TJ Sokol Zbečník – z důvodu neočeávaného zrušení smluvního pronájmu areálu s antukovým
hřištěm Autokempu Dřevíč žádá pro družstvo mužů 2.ligy a družstvo dorostu BDL odehrát zbytek sezóny
2017 ve sportovní hale Hronov. VV ČNS při obdržení Změny specifikace utkání 2.ligy a BDL
s uhrazeným poplatkem po 1.000 Kč po projednání souhlasí.
Hlasování VV :
Výsledek pro:proti Pro
Proti
Zdržel se
5:0
5
0
0
-

Informace o přípravě smlouvy pronájmu sport.haly Sparta Aréna na Superfinále žen a mužů 29.10.2017.
Nabídnutou cenu VV akceptuje a pověřuje prezidenta ČNS k podpisu Smlouvy
Hlasování VV :
Výsledek pro:proti Pro
Proti
Zdržel se
5:0
5
0
0
-

STK předkládá ke schválení zápis o utkání pro 20 hráčů – zápis bude zveřejněn na webu ČNS, nebude ve
verzi propisovacích zápisů. Ligovým družstvům zašle sekretář tento zápis v elektronické podobě
s možností vytištění a s upozorněním na povinnost mít tento zápis k dispozici jako domácí družstvo
v případě, že některé ze zúčastněných družstev tuto možnost rozšíření soupisky pro utkání potřebuje využít
Hlasování VV :
Výsledek pro:proti
5:0

Pro

Proti
5

Zdržel se
0

0

- STK předkládá dodatek č.2 Rozpisu dlouhodobých soutěží – možné rozšíření na 2 rozhodčí u 1.ligy žen
Hlasování VV :
Výsledek pro:proti
5:0
-

Pro

Proti
5

Zdržel se
0

0

Návrh na doplnění Směrnice 03/2016 o registracích – žádost NK CLIMAX Vsetín o možnost zápisu
vedoucího na soupisku družstva, když není registrovaným členem oddílu. VV ČNS zatím nedoporučuje
měnit zavedený systém daný Směrnicí a pro zatím ojedinělý případ navrhuje toto řešení : NK CLIMAX
Vsetín si ručně dopíše na příslušnou soupisku dalšího vedoucího s příslušnými údaji a podpisem, soupisku
po naskenování zašle na sekretariát ČNS. Sekretář ČNS z pověřením STK soupisku potvrdí a zašle zpět
oddílu. Současně sekretář toto opatření sdělí Komisi rozhodčích, aby rozhodčí akceptovali tohoto
vedoucího pro dané utkání.
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Hlasování VV :
Výsledek pro:proti
5:0

Pro

Proti
5

Zdržel se
0

0

2 Komise žen
-

Informace o průběhu soutěží řízených Komisí žen – Zimní pohár žen 2016/2017, Pohár ČNS žen 2017
stav jednání o pořadatelství MČR žen dvojic a trojic – potencionální zájemce TJ Sokol Břve, do týdne
prověří možnost pronájmu sp.haly
Informace o připravované motivační soutěži mládeže
VV ČNS doporučuje včas po skončení ligové soutěže a Poháru ČNS prověřit možné přihlášky do 1.ligy
žen 2018 pro přípravu Rozpisu dlouhodobých soutěží 2018
K.Kleník vyzývá Komisi žen k zahájení všeobecné diskuze o zavedení trojdopadového nohejbalu do všech
soutěží žen po zavedení a vyhodnocení 3 dopadů u starších žáků. Zástupci KŽ zatím nevidí tuto možnost
za reálnou především dle současných názorů a postojů špiček ženského nohejbalu

3 Komise propagace a marketingu
-

KPM předložila vzory pro tisk vizitek členům VV, předsedům komisí a sekretářům. VV doporučil po
výběru vzoru počty vizitek
VV vyzývá KPM k dokončení jednotných dokumentů a podpisových vzorů pro e-mailovou korespondenci
Logo je nutné změnit také na ofic. razítkách ČNS – úkol pro sekretáře
Sekretář požaduje od KPM dodat plné verze jednotlivých druhů loga v křivkových jpg verzích
V rámci MS JaŽ se připravuje exhibiční utkání Čechy – Morava. VV vyzývá KPM k zahájení přípravy této
akce z hlediska propagace (už na UNIF Cupu v K.Varech)
KPM připraví postupy, přístupy a odpovědnosti jednotlivých odb.komisí pro zveřejňování zpráv a
dokumentů na webu ČNS, včetně sjednocení způsobů a vzhledu zveřejňovaných zpráv

4 Komise mládeže
-

Informace KM o nesplnění podmínky pro pořadatele Poháru ČNS v Semilech (žádný rozhodčí s platnou
licencí dle Rozpisu PČNS. KM vydá Rozhodnutí o udělení pokuty za nenaplnění příslušného ustanovení
Rozpisu PČNS.
- Přihlášky do Grantu na Partnerské kempy mládeže – KM registruje 2 kempy TJ Sokol Modřice a 1 kemp
SK LIAPOR K.Vary. VV ČNS souhlasí s jejich zařazením do projektu Partnerských kempů.
Hlasování VV :
Výsledek pro:proti Pro
Proti
Zdržel se
5:0
5
0
0
-

Informace KM o projektu náborů mládeže – proběhlé nábory v Karlových Varech a v Českém Brodu,
připravuje se nábor v Čelákovicích.

5 Různé
-

Schválení RMJ :
o RMJ 02/2017 – Rozpis jednorázových soutěží
Hlasování VV :
Výsledek pro:proti Pro
Proti
5:0
5
o RMJ 03/2017 – Rozpis Poháru ČNS žen 2017
Hlasování VV :
Výsledek pro:proti Pro
Proti
5:0
5
-

Informace V.Hlavatého o průběhu jednání s jednotlivými KNS
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0

Nehlasoval
1

0

Nehlasoval
1

-

Informace o přípravách UNIF Club World Cupu 10.6.2017 v Karlových Varech – přihlášky, rozlosování,
systém soutěže, úkoly pro KPM (TVCOM …)
- Informace prezidenta ČNS o výsledku soudního sporu TJ Spartak Čelákovice vs. ČNS a z něho vyplývající
kroky. Po odsouhlasení textu soudem vydat společné veřejné prohlášení o vzájemné dohodě.
- Sekretář na základě dohody s výrobcem míčů GALA informoval ligové oddíly a KNS o způsobu
objednávání míčů (stejně jako u nohejbalových sítí) a cenách garantovaných touto dohodou (870,- Kč
vč.DPH)
- Požadavek Dozorčí rady na skenování a e-mailovém doručení vybraných dokumentů a účetních dokladů
pro kontrolní činnost DR – VV ČNS nesouhlasí s tímto postupem a doporučuje DR stanovit vzájemně
dohodnuté termíny a místa 1x za čtvrtletí pro kontrolní práci DR dle Plánu činnosti DR. Hospodář ČNS na
toto jednání předloží originální dokumenty a účetní doklady (po vzájemné dohodě všechny doklady nebo
jen vybrané dle doručeného seznamu). První termín 10.6. v průběhu UNIF Club World Cup v K.Varech.
Druhý termín při MČR trojic mužů v Č.Brodě dne 26.8.2017.
Hlasování VV :
Výsledek pro:proti
5:0
-

Pro

Proti
5

-

-

0

Delegátem VH ČUS 13.5.2017 v Nymburku za ČNS pověřuje VV Vl.Hlavatého
V.Hlavatý připraví pro VV doporučení kontroly areálů z hlediska funkčnosti, formálního i věcného
naplnění dokumentů ČNS, STK následně stanoví instruktory, kteří v rámci ligového utkání provedou
kontrolu.

Další jednání VV

6

Zdržel se
0

Navržený termín: červen 2017.
Navržené místo: bude určeno
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