Český nohejbalový svaz, z.s., Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 – Břevnov
tel. 602 940 312 ° e-mail : nohejbal@cuscz.cz ° web : www.nohejbal.org

Zápis z 11. jednání Výkonného výboru ČNS
konaného dne 19.1.2018 (19:15-22:30 hod.) a 20.1.2018 (9:00-12:30) v Nymburku

Účastníci
Výkonný výbor
Generální sekretář
Dozorčí rada
Hosté
Omluveni

Kamil Kleník – prezident a předseda STK, Vlastimil Stehlík – předseda KZR, Vladimír
Hlavatý, Michal Hostinský – předseda KM, Petr Jahoda – viceprezident (pouze 20.1.)
Vlastimil Pabián – hospodář, místopředseda KRe
bez účasti
19.+ 20.1. - Ivan Škoda, sekretář STK a místopředseda KR, V.Pavlík, předseda TMK
20.1. - Martin Ton, sekretář KPM, R.Řeháková místopředsedkyně KŽ, M.Maršálek,
předseda KTR
O.Košatka – člen VV a předseda KPM, M.Sachl – předseda KR (zastoupen I.Škodou –
(místopředsedou), L.Kratochvíl – předseda DK a odb. poradce pro legislativu,
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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. Úkol pro stanovení podmínek dle úrovně soutěží, po zahájení ligových soutěží
provede spolu s expertní skupinou kontrolu areálů ligových družstev.

1 STK
-

Vydaná rozhodnutí STK : Rozhodnutí STK 11/2017 – pokuty za neúčast na MČR, STK 12/2017 – převod
soutěže a STK 13/2017 – pokuta za neúčast trenéra BDL. Zprávy STK za rok 2018 – JS a DS, předloženy
- T.Doležalová ukončila svoji činnost sekretáře STK, sekretářem STK byl ustanoven Ivan Škoda od
1.1.2018.
- Návrh R.Beneše na reorganizaci soutěží – příloha Zápisu VV, návrhy v obecné rovině, nebyly projednány
na Ligovém semináři, autor bude pozván na některé další jednání VV.
- Plán činnosti a rozpočet 2018 ve stejné výši 2017
- Přihláška na pořadatelství MČR TJ Slavoj Český Brod – D23 a M2 v termínech daných Termínovým
kalendářem ČNS. VV ČNS souhlasí.
Hlasování VV :
Výsledek pro:proti Pro
Proti
Zdržel se
4:0
4
0
0

2 Hospodář ČNS
-

Příspěvky KNS za rok 2017 – diskuze o plnění podmínek pro uznání příspěvků. Návrh M.Hostinského
uznat jako splněnou podmínku dodání výsledků KP mužů a mládeže u KNS Praha – VV nebyl přijat
Hlasování VV :
Výsledek pro:proti Pro
Proti
Zdržel se
1:1
1
1
2
-

navržené příspěvky KNS doplněné o informace KM a V.Hlavatého (zaslané výsledky KP mužů a
mládeže). VV souhlasí.
Hlasování VV :
Výsledek pro:proti
3:0
-

-

Pro

Proti
3

Zdržel se
0

1

Na základě dopisu z MŠMT je patrné, že se připravuje závazný společný registr sportovců a funkcionářů.
Dle zákonného opatření má být registr vytvořen k 30.6.2018, MŠMT k tomu vydalo časový harmonogram,
kde km 30.6. registr bude spuštěn, ale bez datového naplnění. To bude postupně probíhat nejdříve
v testovacím provozu, pak v reálném naplňování svazy a kluby. Nejsou ještě přesné informace o
závaznosti, vztahu k dotacím, rozsahu dat, kontroly na státní matriky apod.
Informace o přípravě Rozpočtu ČNS 2018 – výchozí stav v oblasti příjmů dle skutečnosti v r.2017
s doplněním o dotaci v pr.II Talentovaná mládež (po odstranění podmínky pro kterou ČNS neobdržel
žádnou dotaci v progr. II. v r.2017). Před jednáním VV nebyly hospodáři předloženy Plány činnosti
s návrhem rozpočtu některých odborných komisí, dále budou ještě doúčtovány některé účetní závěrkové
operace a časová rozlišení, proto návrh rozpočtu nebyl dosud předložen k posouzení VV. Pro rok 2018
dochází ke změnám obsahového členění Rozpočtu, když bude ukončeno proúčtování některých projektů
mládeže z darů loterijních společností prostřednictvím ČOV a přesunuto do gesce příslušných odborných
komisí.
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-

M.Hostinský vznesl dotaz, proč nebyl Mezinárodní kemp mládeže a žen (MKM) v Chabařovicích
posuzován stejně jako ostatní partnerské kempy mládeže, když na MKM nebyl žádný zahraniční účastník.
V.Pabián podal informaci v této oblasti s tím, že podmínky MKM jsou diametrálně odlišné a neúčast
zahraničních hráčů a hráček je spíše výjimkou (poprvé v osmileté historii) a padá na vrub nedostatečné
práci Komise zahraničního rozvoje, UNIF a EFTA. Prezident ČNS v této věci přislíbil razantní podporu a
již se projevuje zájem o účast na MKM 2018. Termín 9.ročníku MKM je stanoven na 23.-28.7.2018.

3 Komise mládeže
-

-

-

Informace k předloženým materiálům vyhodnocení soutěžní sezóny v oblasti mládeže – plnění kreditního
systému s návrhem na úhradu příspěvků, vyhodnocení turnajů KNS KP mládeže s návrhem na úhradu
příspěvků, vyhodnocení výsledků Poháru ČNS mládeže s návrhem odměn za umístění
Předložen Plán činnosti KM za rok 2017 a návrh rozpočtu 2018. Požadavky na navýšení příspěvku za
pořadatelství turnajů KNS KP mládeže o 100% zatím nebylo akceptováno vzhledem k nejasné situaci
v příjmech dotací MŠMT a může být řešeno až při případné vyšší dotaci než bude v návrhu Rozpočtu ČNS
pro Konferenci.
Připomínka V.Hlavatého - pořadatelé Poháru ČNS mládeže nedokázali zajistit zveřejnění oficiálních
výsledků některých turnajů v příslušné sekci oficiálního webu ČNS. Odpověděl M.Hostinský - to není
primárně chyba pořadatelů, nýbrž kombinace úprav v oprávnění editace webu a samotné činnosti komise
mládeže.
Nebyla dosud předložena Zpráva o činnosti KM za rok 2017

4 Komise propagace a marketingu
-

V den jednání VV byla doručena Zpráva o činnosti KPM za rok 2017 a Plán činnosti s návrhem rozpočtu
2018. Nepřítomnost předsedy KPM na tomto jednání je z hlediska poskytnutí dostatečně odpovědných
informací k předloženým dokumentům velmi omezující.
Oznámení M.Tona o ukončení činnosti sekretáře a člena KPM, pro přechodné období bude ještě
nápomocen pro činnost KPM.
Sekretář ČNS navrhuje uspořádat seminář k užívání webu ČNS z hlediska náplně, jednotnosti formátů,
přístupů a postupů. Semináře by se měli zúčastnit pod vedením programového technika správce webu
eSports sekretáři a funkcionáři odborných komisí a dalších orgánů ČNS

5 Komise žen
-

Předložena Zpráva o činnosti KŽ za rok 2017 a Plán činnosti s návrhem rozpočtu na rok 2018. Mírné
zvýšení rozpočtu KŽ bude při tvorbě návrhu Rozpočtu akceptováno.
Předseda STK upozorňuje na potřebu rychlého zpracování Rozlosování po uzavření přihlášek do 1.ligy
žen, nejpozději do 15.2.2018.
Informace o probíhajícím Zimním turnaji ČNS žen 2017-2018

6 Komise zahraničního rozvoje
-

Předložena Zpráva o činnosti KZR za rok 2017 a Plán činnosti s návrhem rozpočtu na rok 2018 bez
výrazného navýšení
Předseda KZR oznámil rozšíření obsazení KZR – J.Doubrava, T.Doležalová (bude ještě projednáno)
Výzva pro V.Stehlíka více provádět překlady článků Nohec Magazínu do angličtiny, stejně tak překlad
Metodiky nohejbalu (DVD 1.díl) a na popud K.Kleníka i překlad video materiálu vytvořeného
jihokorejskou asociací o tréninku a účasti na MS mužů a juniorů. (příp. české a anglické titulky).
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7 Trenérsko metodická komise
-

Předložena Zpráva o činnosti TMK za rok 2017 a Plán činnosti s návrhem rozpočtu na rok 2018. Mírné
zvýšení rozpočtu TKM bude při tvorbě návrhu Rozpočtu akceptováno
- Předložen návrh Směrnice vzdělávání trenérů se změnami oproti stávající Směrnici. VV ČNS souhlasí.
Hlasování VV :
Výsledek pro:proti
5:0
-

Pro

Proti
5

Zdržel se
0

0

Na žádost ČNS byla MŠMT prodloužena akreditace k provádění kvalifikace pro odbornou způsobilost
Trenér nohejbalu lic.B do 13.12.2020.
Na základě požadavku absolventů školení trenérské licence B je požadavek zpracování a doručení
Certifikátu TR B pro případnou možnost předložení k žádosti o živnostenské oprávnění. Návrh grafického
zpracování předloží sekretariát ČNS.
Výzva KM k návrhu témat z nohejbalové problematiky pro tvorbu diplomních prací na Vysokých školách
s možností následného použití pro nohejbal.
Bude předložena Zpráva o činnosti Tréninkových center mládeže s návrhem příspěvků po jednání TKM
s představiteli TCM hned po jednání VV ČNS.
Připravují se doškolení a školení trenérů lic. C a D a doškolení, školení a semináře rozhodčích lic. C a D.
Informace budou včas zveřejněny na webu ČNS

8 Komise rozhodčích
-

Předložena Zpráva o činnosti KR za rok 2017 a Plán činnosti s návrhem rozpočtu na rok 2018. Mírné
zvýšení rozpočtu KR bude při tvorbě návrhu Rozpočtu akceptováno
KR připraví nové podmínky pro nasazování rozhodčích na mistrovská utkání dlouhodobých soutěží a
MČR, které předloží ke schválení VV ještě před konáním seminářů rozhodčích
Návrh M.Hostinského na zapojení mladistvých jako pomocných rozhodčích při jednorázových akcích
mládeže (PČNS, MŠR). KR a TMK s návrhem nesouhlasí a považuje rozhodující věk 18 let jako hraniční.
Komise rozhodčích ve spolupráci s K.Kleníkem připravují zhotovení a nákup nových souprav pro rozhodčí
s 50% spoluúčastí rozhodčích. Nabídky cca 5 firem, zatím přes nejdražší nabídku se jeví nejlepší od firmy
ALEA, protože tato firma zaručuje časovou udržitelnost po několik let (dodatečné objednávky ve stejné
verzi). Jedná se o komplet - souprava, tričko, krátké kalhoty – v hodnotě cca 3.000 Kč.

9 Komise tuzemského rozvoje
-

-

V den před jednáním VV byla předložena Zpráva o činnosti TMK za rok 2017 a Plán činnosti s návrhem
rozpočtu na rok 2018. Zvýšení rozpočtu TKM oproti skutečným nákladům KTR za rok 2017 nebude při
tvorbě návrhu Rozpočtu ČNS zatím akceptováno a bude řešeno až podle skutečném příjmu dotací MŠMT.
Obnovenou činností v oblasti školských sportovních klubů pod tzv. Bílou knihou s úhradou základního
ročního poplatku se chce KTR pokusit navázat na dřívější činnost za předpokladu pozitivního dopadu do
rozvoje mládežnického nohejbalu.
M.Maršálek informoval o plánu vydání již 3.dílu Osadních toulek v červnu t.r.
Přítomnost předsedy KTR současně jako redaktora Nohec Magazínu byla využita ke kritice objektivnosti a
vyváženosti článků a rozhovorů ve věci hodnocení závěrů Ligového semináře 2.12.2017. M.Maršálek
kritiku nepřijal a hájil se standardními postupy novináře z pohledu běžné novinářské praxe v jiných
periodikách.
KTR předložila návrh na způsob hlasování a závaznost závěrů Ligového semináře. VV ČNS odkládá
rozhodnutí o návrhu na některé další jednání VV

10 Různé
-

Schválení RMJ : nejsou žádné
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Předepsané formuláře s novým logem – rozšíření pro ostatní odborné komise a orgány ČNS, zajistí
gen.sekretář
- VV ČNS schválil termín jednání Konference ČNS – v neděli 4.3.2018 od 10:00 v Nymburce. Program
jednání bude včas zveřejněn a zaslán spolu s dalšími materiály delegátům Konference.
- Odborný poradce pro legislativu předložil návrh Směrnice určující činnost KNS/RNS v rámci ČNS dle
Stanov ČNS a dalších závazných dokumentů. VV ČNS po diskuzi Směrnici schvaluje.
Hlasování VV :
Výsledek pro:proti
4:0

Pro

Proti
4

Zdržel se
0

0

-

Žádost SK BALKAP o poskytnutí příspěvku na pořádání akcí tohoto oddílu (turnaje mládeže a dospělých).
VV ČNS nemůže poskytnout příspěvek ze svého rozpočtu, protože SK BALKAP přes svoji záslužnou
činnost pro děti a mládež není registrovaným členem ČNS.
- Prezident ČNS po jednání s novým poskytovatelem přenosů a záznamů v režimu YOUTUBE (Zdeněk
Musil) vypověděl smlouvu se společností zajišťující tuto funkci přes internetové rozhraní TVCOM.
Následně bude jednat STK a vedení ČNS o podmínkách s představitelem rozhraní YOUTUB. VV ČNS
souhlasí a pověřuje K.Kleníka k dalšímu jednání.
Hlasování VV :
Výsledek pro:proti
4:0

Pro

Proti
4

Další jednání VV
-

Zdržel se
0

Navržený termín: 16. února 2018.
Navržené místo: Nymburk
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