Zápis z 8. jednání Výkonného výboru ČNS
konaného dne 15.9.2017 (18:30-20:30 hod.) v Nymburku

Účastníci
Výkonný výbor
Generální sekretář
Dozorčí rada
Hosté
Omluveni

Kamil Kleník, Vlastimil Stehlík, Vladimír Hlavatý, Petr Jahoda
Vlastimil Pabián
bez účasti
Tereza Doležalová, sekretář STK
Michal Hostinský, Ondřej Košatka
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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. V.Hlavatý předložil návrh na vytvoření expertní skupiny, která připraví návrh
podmínek pro soutěže typu A (Extraliga mužů) a soutěže typu B (ostatní ligové soutěže). Termín
předložení návrhu do 31.10.2017.
VV opětovně vyslovuje nespokojenost s nedodržováním termínů a postupů Komise propagace a
marketingu. VV opět vyzývá KPM k dokončení jednotných dokumentů a podpisových vzorů pro emailovou korespondenci, přístupů odborných komisí do administrace na webu ČNS, předložení dalších cca
5 návrhů na grafickou podobu diplomů, termín do 15.9.2017 – nový termín 30.9.2017 !!!

-

1 STK
-

Vydaná rozhodnutí STK : Zpráva STK 16-18/2017, Rozhodnutí STK 08/2017 – Změna specifikace utkání.
Projednání přihlášek na pořadatelství MČR – dosud není pořadatel pro MČR st.žáků jednotlivců.
V.Hlavatý prověří možnost uspořádání v Karlových Varech (dostupnost haly). Termín určený
Termínovým kalendářem nebude možný v tomto případě uplatnit.
- Návrh na ceny vstupného Superfinále (29.10.2017 v Praze) – převodem do 23.10.2017 100,- Kč, na
pokladně 150,- Kč, senioři nad 65 let 50%, děti do 120cm zdarma, volné vstupenky – 30 ks pro účastníky
SF, 10 ks poraženým semifinalistům ELM, po 2 ks činným členům VV a odb.komisí, po 2 ks aktivním
KNS, po 10 ks mládežnickým klubům (účastníci BDL,PČNS) - závazné rezervace do 16.10.2017.
- STK odsouhlasila změnu termínů play-out ELM, začátek o týden dříve. BDL termínově koliduje s play-off
1.ligy mužů, STK bude operativně řešit s účastníky 1.semifinále BDL. 1.liga žen dohrána, superfinále mezi
TJ Slavoj Český Brod a TJ Sokol Praha – Vršovice II bude v neděli 29.10.2017 od 9:00 hodin v aréně
SPARTA v Praze.
- STK předložila návrh na termín Ligového semináře k projednání soutěžního ročníku 2018 a další případné
otázky reorganizace soutěží. Návrh na sobotu 2.12.2017 dopoledne v Nymburku, neúčast pozvaných
ligových klubů bude s postihem, který bude součástí Pozvánky.
Hlasování VV :
Výsledek pro:proti Pro
Proti
Zdržel se
4:0
4
0
0

2 Hospodář ČNS
-

Informaci o plnění rozpočtu ČNS za 01-08/2017. Stav plnění rozpočtu je ovlivněn čerstvým přidělení
dotace MŠMT pr.V.
Generální sekretář ČNS se z pověření prezidenta ČNS zúčastní setkání Českého olympijského výboru
s představiteli sportovních svazů v pondělí 18.9.2017 od 14:00 hodin v Praze. Hlavním tématem setkání je
financování sportovních svazů a spolků v roce 2017 a především stav příprav vyhlášení dotačních
programů na rok 2018.

3 MS žen a juniorů U21
-

Organizační výbor MS : K.Kleník – předseda OV, J.Jašek – hl.pořadatel, P.Jahoda – vstupenky, V.Stehlík
– UNIF soutěže, M.Vale – propagace, komunikace (projedná s ním V.Hlavatý).
předběžně 11 zemí JUN a 8 zemí žen, včetně Iráku, Indie, Jižní Koreje (jen JUN), dále v jednání Kanada.
Návrh na ceny vstupného MS JaŽ, vstupenky na všechny 3 dny – převodem do 6.11.2017 200,- Kč, na
pokladně 250,- Kč, senioři nad 65 let 50%, děti do 120cm zdarma, volné vstupenky – po 2 ks pro
realizační tým, po 2 ks činným členům VV a odb.komisí, po 2 ks aktivním KNS, po 10 ks mládežnickým
klubům (účastníci BDL,PČNS) - závazné rezervace do 6.11.2017.

Strana 2 (celkem 3)

4 Různé
-

Schválení RMJ : nejsou žádné

Projednání závěrečných zpráv z Partnerských kempů – Komise mládeže dosud nepředložila návrh
vyhodnocení.
- Účast prezidenta ČNS na jednání Dozorčí rady v Benešově 9.9.2017 – K.Kleník předložil doklady a
dokumenty v originálech. Zápis zatím není doručen, takže případné závěry budou projednány na příštím
jednání VV.
o po dohodě bude skenovat a předkládat DR všechny faktury nad 50 tis.Kč kromě faktur daných
potvrzenými Smlouvami (např. TVCOM, Hecni Se!)
o Návrh DR vystavovat a evidovat objednávky – ČNS není v režimu firmy nebo samospráv, objednávky
jsou většinou písemně formou přímého styku e-mailem. Konkrétní dotaz platby za datový prostor
WEDOS 1TB pro úschovu dokumentů a souborů ČNS – na základě zápisu z jednání VV (cca 2013)
byl tento prostor objednán a prodloužení je vždy spojeno se zasláním faktury od poskytovatele.
o VV vyzývá hospodáře spolu s předsedou TMK připojit k faktuře ubytování účastníků školení trenérů
licence B jmenný soupis.
o Doporučení DR požadovat od odborných komisí min. pololetní přehled o činnosti. Prezident k tomu
vyzve předsedy odb.komisí.
o DR doporučuje a VV ČNS akceptuje prostřednictvím hospodáře požadovat označení detailních částek
vyplácených na akce reprezentací a nadějí. Dosud jsou jen souhrnné částky cestovného na akci.
- Členská základna ČNS – posílení od okresní úrovně změnou podmínek registrace oddílů, hráčů (zrušení
poplatku za registraci oddílů, nastavení pevné částky licenčních poplatků s ohledem na eliminaci
startovného do soutěží, materiální podpora). Posílení pravomocí ale i odpovědnosti KNS a ONS (zpracovat
novou směrnici o řízení nižších řídících článků). Postupně rozšiřovat členskou základnu přes registr členů
ve spojitosti s připravovaným centrálním registrem MŠMT – vazba na TJ/SK, SOKOL, OREL, evidence
nezařazených TJ/SK, atd.
- Členské karty – VV a STK připraví podmínky a harmonogram zavedení členských karet pro všechny
ligové oddíly podle přihlášek do soutěží. Pro rok 2018 budou členské karty sloužit jako oficiální doklad
(dříve registrační karty).
- Informace o nabídce. Jižní Korea připravuje dvoustranné sehrání přátelského utkání reprezentací obou
zemí, do konce r.2017 v ČR, v roce 2018 v J.Koreji. Utkání jako Den Česko-Korejského nohejbalu by
sestával z 3 dílčích zápasů dle pravidel ČNS (2 dopady dvojic a trojic, dlouhé dvojice, singl a 1 zápas dle
pravidel JOGKU. Prezident v této chvíli jedná o termínu a místu tohoto utkání ještě v tomto roce,
vzhledem k podmínkám daných partnerem (sponzorské dohody, přímý televizní přenos do J.Koreje).
- Písemná žádost SK LIAPOR WITTE Karlovy Vary o mimořádný příspěvek 20.000 Kč na úhradu nákladů
souvisejících s pořadatelstvím UNIF Cupu. Znovuprojednání žádosti – návrh prezidenta ČNS akceptovat
příspěvek ve výši 10.000 Kč. VV souhlasí.
Hlasování VV :
Výsledek pro:proti Pro
Proti
Zdržel se
3:0
3
0
1

Další jednání VV

5
-

-

Navržený termín: 10/2017.
Navržené místo: bude určeno
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