Zápis z 6. jednání Výkonného výboru ČNS
konaného dne 10.6.2017 (9:00-11:30 hod.) v Karlových Varech

Účastníci
Výkonný výbor
Generální sekretář
Dozorčí rada
Hosté
Omluveni

Kamil Kleník, Vlastimil Stehlík, Vladimír Hlavatý, Petr Jahoda, Ondřej Košatka
Vlastimil Pabián
Jiří Matyášek
Michal Hostinský
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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, STK následně stanoví instruktory, kteří v rámci ligového utkání provedou
kontrolu. Po novém projednání VV souhlasí s návrhem V.Hlavatého připravit pro Rozpis dlouhodobých
soutěží 2018 podmínky formálního a věcného naplňování platných dokumentů ČNS a podle úrovně soutěží
nastavit požadavky pro areály ligových oddílů. Následně pak budou prováděny kontroly areálů na začátku
soutěžního ročníku 2018.

1 STK
-

Vydaná rozhodnutí STK : Zpráva STK 05-09/2017, Rozhodnutí STK 05,06/2017 – zrušení oddílů TJ
Sokol Ohranice a TJ Sokol Mladějov.
- Nezapočítané -2 body oddílu AC Zruč-Senec v tabulce 1.ligy mužů 2017 dle Rozhodnutí DK z 6.2.2017.
KPM osloví správce webu ČNS k provedení úpravy.
- Projednání přihlášek na pořadatelství MČR – dosud není pořadatel pro MČR st.žáků jednotlivců a mužů.
- Přihlášku na MČR dvojic a trojic žen zaslal TJ Sokol Břve (v termínu TK, v hale). VV souhlasí.
Hlasování VV :
Výsledek pro:proti Pro
Proti
Zdržel se
5:0
5
0
0
-

Řízení MČR : MČR dvojic a trojic mladších žáků v Čakovicích 17.-18.6.2017 I.Škoda a členové domácího
oddílu, MČR dvojic mužů 1.7.2017 v K.Varech V.Stehlík a D.Němec, MČR dvojic a trojic dorostu 5.6.7.2017 v Rychnovku J.Šmejkal, technická podpora D.Němec a M.Hostinský.
Informace o žlutých kartách (pokuta 1.000 Kč dle DŘ) a o probíhajícím disc.řízení s hráčem Kysilkou
(Žďár n.S.) za udělenou červenou kartu.
Stanovisko Komise rozhodčích k Rozhodnutí Disciplinární komise (kontumace 5 ligových utkání za
překročení počtu fluktuantů v utkání F+J). VV připraví na příští VH úpravu Pravidel ČNS v části
povinností rozhodčích.
Komise rozhodčích doručila VV statut hlavního rozhodčího na MČR – povinnosti a způsob řízení.

2 Komise propagace a marketingu
-

KPM předložila vzory pro tisk vizitek členům VV, předsedům komisí a sekretářům. VV doporučil po
výběru vzoru počty vizitek, doplněny obsahové podklady, termín do konce června.
VV opět vyzývá KPM k dokončení jednotných dokumentů a podpisových vzorů pro e-mailovou
korespondenci, termín do konce června.
Informace KPM o připravených propagačních akcích v rámci MS JaŽ - exhibiční utkání Čechy – Morava
(na UNIF Cupu v K.Varech, Superfinále, weby ČNS, Facebook, Nohecmagazín …)
KPM připraví postupy, přístupy a odpovědnosti jednotlivých odb.komisí pro zveřejňování zpráv a
dokumentů na webu ČNS, včetně sjednocení způsobů a vzhledu zveřejňovaných zpráv – úkol trvá.

3 Různé
-

Schválení RMJ : nejsou žádné
Informace hospodáře o probíhajících jednáních a závěrech ve financování sportovních svazů po zahájení
vyšetřování Policie ČR ohledně ovlivňování dotací MŠMT, především investičních. MŠMT nejdříve
15.2.2017 oznámilo schválené dotační programy se zveřejněním konkrétních částek dotací dle jednotlivých
programů s termínem úhrady do 31.3.2017. V tomto termínu však došlo k úhradě jen dotace pr.I. Další
dotace po zahájení vyšetřování byly pozastaveny, na základě tlaku sportovního prostředí bylo přislíbeno
vyplatit 50% do konce května. Ani to nebylo splněno a 2.6.2017 zrušila ministryně program V. a byl
otevřen program V-2. ale v jiných podmínkách a s jinými zásadami čerpání. Porada MŠMT s představiteli
svazů nepřinesla kromě ústních slibů nic zásadně pozitivního a proto následující jednání představitelů
sportovních svazů (svolával ČOV) bylo s výstupem dopisu premiérovi a členům vlády ČR s tím, že
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přítomné svazy nebudou předkládat nové žádosti programu V-2. Po konzultaci s prezidentem ČNS jsme
nepodali novou žádost také. Nyní očekáváme další vývoj a hlavně termín částečné nebo kompletní úhrady
dotací na rok 2017. Na účtu ČNS je v této chvíli cca 5 tis.Kč, na spec.účtu cca 850 tis.Kč (vázané
prostředky z darů loterijních společností pod správou ČOV). Hospodář ČNS je pověřen jednáním s ČOV o
použití přechodného prostředků ze spec.účtu pro provoz našeho svazu až do doby obdržení dotačních
finančních prostředků na běžný účet.
- Informace o přidělení dotace Magistrátu Hl.m.Praha 100.000 Kč na uspořádání Superfinále 2017.
- Stížnost Roberta Šatoplecha na jednání KNS Praha ohledně nedodržování Rozpisu soutěží KNS Praha.
Sekretář z pověření VV vyzve KNS Pha k předložení Rozpisu soutěží 2017 k dalšímu projednání stížnosti.
- Informace o stavu dodatku Smlouvy ČUS s Kooperativou o zařazení ČNS do této Smlouvy na pojištění
odpovědnosti orgánů, funkcionářů, pořadatelů, trenérů a vedoucích na riziko při pořádání akcí ČNS. VV
souhlasí s podpisem dodatku Smlouvy.
Hlasování VV :
Výsledek pro:proti Pro
Proti
Zdržel se
5:0
5
0
0
-

Smlouva s vydavatelem Nohecmagazínu – zahrnutí zvýšení rozpočtu dle závěrů Konference ČNS, další
úpravy dle společného jednání. VV souhlasí s podpisem Smlouvy.
Hlasování VV :
Výsledek pro:proti
5:0

Pro

Proti
5

Zdržel se
0

0

-

Informace prezidenta ČNS o výsledku soudního sporu TJ Spartak Čelákovice vs. ČNS a z něho vyplývající
povinné kroky. Sekretář dle Usnesení Městského soudu v Praze zveřejní Usnesení na webu ČNS a webu
Nohecmagazínu, dále zajistí tisk Prohlášení v regionálním tisku Nymburska – Nymburském deníku.
- Opakovaný požadavek Dozorčí rady na skenování a e-mailovém doručení vybraných dokumentů a
účetních dokladů pro kontrolní činnost DR. VV 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 byl DR odmítnut
pro zaneprázdnění předsedy DR. VV ČNS i nadále nesouhlasí s postupem navrhovaným DR
Hlasování VV :
Výsledek pro:proti Pro
Proti
Zdržel se
5:0
5
0
0
-

Autorizace dokumentů podpisem (vyúčtování cest.příkazů apod.) členů orgánů ČNS, např. členů VV,
předsedů odb.komisí, sekretářů komisí atd. – dle zaběhnutého systému (VV schváleno v předchozích
letech) stačí zaslat zúčtovací dokument e-mailem z ofic.adresy xxxx@nohejbal.org příjemce. Tím bude
potvrzen dokument bez potřeby vlastního podpisu a skenování dokumentu.

Další jednání VV

4
-

-

Navržený termín: červenec 2017.
Navržené místo: bude určeno
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