Zápis z 9. jednání Výkonného výboru ČNS
konaného dne 10.11.2017 (19:00-23:00 hod.) v Nymburku

Účastníci
Výkonný výbor
Generální sekretář
Dozorčí rada
Hosté
Omluveni

Kamil Kleník, Vlastimil Stehlík, Vladimír Hlavatý, Michal Hostinský, Ondřej Košatka
Vlastimil Pabián
bez účasti
Petr Jahoda
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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. Předloženo jen ústní vyjádření bez konkretizace podmínek. V.Hlavatý
připraví písemný materiál pro jednání Ligového semináře.
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 !!! Úkol nebyl opět
dodržen – viz Zápis níže.
VV vytýká předsedovi KM (M.Hostinský) nesplnění termínu pro rozhodnutí o rozdělení finančních
prostředků z vyhlášeného grantu „Letní nohejbalové kempy ČNS“. Dle vyhlášených podmínek mělo být
toto rozhodnutí učiněno nejpozději do 1 měsíce od doručení zprávy pořadatele kempu.

1 STK
-

Vydaná rozhodnutí STK : Zpráva STK 19-24/2017, Rozhodnutí STK 09/2017 – Změna specifikace utkání
BDL, Rozhodnutí STK 10-2017 – Kvalifikace o 2.ligu 2018.
- Informace k průběhu dlouhodobých soutěží ČNS – STK připraví celkové vyhodnocení, STK připraví
Rozhodnutí o udělených pokutách za neúčasti v jednorázových soutěžích.
- Ligového semináře v sobotu 2.12.2017 od 10:00 hod. VV ČNS projednal návrhy k projednání na Ligovém
semináři – návrhy změn RDS a RJS pro rok 2018, TV COM / YOUTUBE, reorganizace DS mužů a
přechodné období, postupy a pravidla kvalifikace pro soutěže 2019 ve všech kategoriích. Účast na
Ligovém semináři jen oprávněná osoba za oddíl nebo jím pověřená osoba (po předložení zplnomocnění).
VV ČNS projednal postihy za neúčast zástupců ligových klubů – návrh postihu 2.000 Kč nebyl schválen :
Hlasování VV :
Výsledek pro:proti Pro
Proti
Zdržel se
2:3
2
3
0
- návrh postihu 3.000 Kč byl schválen :
Hlasování VV :
Výsledek pro:proti Pro
3:2
3

Proti

Zdržel se
2

0

2 Komise propagace a marketingu ČNS
-

-

-

Neplnění některých základních činností KPM dle Plánu činnosti na rok 2017, dle požadavků vyplývajících
z jednání VV ČNS a ve vztahu k potřebám ČNS při zajišťování vrcholných nohejbalových akcích. Dosud
přes několikeré výzvy nebyly předloženy některé ujednocené vzorové dokumenty, vzory pro e-mailovou
korespondenci a další nové návrhy diplomů po odmítnutí dosud předložených návrhů.
Úloha KPM není naplňována především z důvodu nenaplnění vlastní Komise výkonnými spolupracovníky,
velký rozsah těchto úkolů to přímo vyžaduje.
O.Košatka vysvětlil vytýkané nedostatky především neporozuměním vlastní práce a náplně Komise a
nedostatkem vlastního času potřebného k řízení a činnosti KPM. 2 návrhy diplomů pro ocenění
dlouhodobých a jednorázových soutěží od spolupracovníků nepovažuje O.Košatka za nevhodné k použití a
účelu.
Žádost předsedy KPM O.Košatky na úhradu nutných grafických prací v rámci propagace – po projednání
VV ČNS souhlasí s navrženou částkou s proplacením v listopadu 2017 formou příležitostné činnosti.
VV ČNS vyzývá předsedu KPM k sebereflexi na podkladě projednaných výtek a poukazovaných
nedostatků a doporučuje předložit na příštím jednání VV ČNS představu další činnosti KPM.
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-

Prezident K.Kleník informoval o nových možnostech záznamů a přímých přenosů významných akcí a
soutěží ČNS pod správou a odbornou spoluúčastí Z.Musila (Dynamo Č.Budějovice) v systému
YOUTUBE. Po zkušenostech a ohlasech přenosů z několika významných akcí (Superfinále, MČR singlů
mužů) je reálná dohoda k přechodu od způsobu dosud užívaného systému TV COM. VV ČNS doporučuje
projednat další podmínky a navrhnout uzavření Smlouvy o poskytování této služby, případně asistence při
přenosech a záznamech akcí pořadatelům.

3 MS žen a juniorů U21
-

Informace Organizačního výboru MS : účasti zemí, losování v přímém přenosu v neděli 12.11.2017 od
12:00 hodin, řízení a systém soutěží, časový harmonogram, nominace rozhodčích, stav propagace, prodej a
rezervace vstupenek, materiální zabezpečení.
Informace Komise reprezentace o uzavřených nominacích na MS – ženy : Lenka Cibulková, Lucie
Vokáčová, Lucie Bálková, Kateřina Červenková, Martina Chuchlová, Veronika Tymichová (všechny TJ
Slavoj Český Brod), Růžena Vrtišková a Aneta Fojtíková (obě TJ Sokol Praha-Vršovice II), - junioři :
Lukáš Souček (TJ Spartak Čelákovice), David Višváder (TJ Dynamo České Budějovice), Tomáš Gulda,
Jan Hanus (oba MNK Modřice), Jakub Ftačník, Jan Matkulčík (oba TJ. Sokol I Prostějov), Jiří a Zdeněk
Kalousovi (oba TJ AVIA Čakovice).

4 Různé
-

Schválení RMJ : nejsou žádné
Projednání závěrečných zpráv z Partnerských kempů – Komise mládeže předložila návrh vyhodnocení –
celkové příspěvky 67.000 Kč s odečtením věcného plnění. VV ČNS souhlasí s návrhem KM.
Hlasování VV :
Výsledek pro:proti Pro
Proti
Zdržel se
5:0
5
0
0
-

Předseda Komise mládeže M.Hostinský předložil návrh na vyhlášení Grantového řízení pro zimní
partnerské kempy mládeže. Po diskuzi VV ČNS s návrhem vyhlášení Grant.řízení nesouhlasí.
Hlasování VV :
Výsledek pro:proti Pro
Proti
Zdržel se
2:3
2
3
0
-

Předseda Komise mládeže M.Hostinský upozornil na neplnění dřívějšího požadavku o posouzení možnosti
hry s odlehčeným míčem GALA LIGHT i v kategorii starších žáků (dosud jen u kategorie mladších žáků)
Trenérsko metodickou komisí. Dosud nebyl předložen žádný materiál od TMK.
- Projednání závěrečných zpráv z náborových akcí v roce 2017 – Komise mládeže předložila návrh
vyhodnocení – akce v Českém Brodě a Karlových Varech. Celkové příspěvky 10.858 Kč. VV ČNS
souhlasí s návrhem KM
Hlasování VV :
Výsledek pro:proti Pro
Proti
Zdržel se
5:0
5
0
0
-

-

V.Hlavatý zhodnotil nohejbalové soutěže v krajích. Byly předloženy výsledky z KNS tam, kde jsou hrané
oficiální soutěže mužů (soutěže mládeže eviduje Komise mládeže). Je důležité také podchytit soutěže na
okresní úrovni, kde není KP mužů – Strakonice, Moravskoslezský kraj, Pardubický kraj. Začlenění do
struktury soutěží ČNS pod určitými podmínkami (změny Soutěžního řádu) bude jedním z bodů jednání
Ligového semináře a následně jednání s KNS.
Hospodář ČNS informoval o jednáních ČOV a ČUS s tématy financování sportu. Významnou změnou při
vyúčtování dotací je naplnění stanoveného rozpočtu každého programu MŠMT nejméně na 90% v každé
podrobné položce rozpočtu. Všeobecná nedůvěra sportovního prostředí vedení MŠMT a jejím úředníkům
v oblasti stanovení podmínek dotací jednotlivých programů, chaosu při vyhodnocení a přidělení dotací,
nepřijatelných termínů úhrad dotací sportovním svazům v roce 2017 a opět značné zpoždění vypsání
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nových programů na rok 2018 – dosud není naděje, že by byly programy vypsány a realizovány
v termínech jak je naplánováno MŠMT.

Další jednání VV

5
-

Navržený termín: 1.12.2017.
Navržené místo: Nymburk
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