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 ze 15. jednání Výkonného výboru ČNS
konaného dne 23.5.2018 (17:00-19:30 hod.)

Účastníci
Výkonný výbor
Generální sekretář
Dozorčí rada
Hosté
Omluveni

Kamil Kleník, Petr Jahoda, Vladimír Hlavatý, Ondřej Košatka (přítomen od 18,00h)
Vlastimil Pabián
bez účasti
Ivan Škoda, sekretář STK
M.Hostinský, V.Stehlík
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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.
Po diskuzi členů VV bylo upřesněno jakou formou se má tento úkol provést. Úkol nadále trvá.
Zpráva o činnosti KM za rok 2017 – není dosud zpracována, Úkol trvá.
KPM - Překlad videa z tréninků repre J.Korea v horizontu cca 1 měsíce, důležité předložení cenové
nabídky před konečnou objednávkou. Úkol splněn, KPM předá konečnou verzi videa s překladem.
KPM – Vytvoření certifikátu pro držitele licence B trenéra nohejbalu. Úkol trvá.
Možnost nohejbalové adresy …..@nohejbal.org pro nižší organizační články (KNS, ONS) zajistí
O.Košatka ve spolupráci s P.Fajglem (správcem naší domény) – zatím pouze pro zájemce. Úkol trvá.

1 STK
Vydaná rozhodnutí STK : nejsou žádná
Porušení hosp.směrnice při účtování cestovného rozhodčím T.Veselým při utkání extraligy MNK Modřice
– SKN Žatec 21.4.2018 na základě oznámení MNK Modřice, podle výpočtu hospodáře podle hospodářské
směrnice ČNS měla činit výše cestovného (cesta z místa trvalého bydliště, které je uvedeno v registru
rozhodčích, přes Merklín do Modřic a zpět) za 370 km x 2 x 4 Kč = 2.960 Kč, účtovaný přeplatek ve výši
440 Kč je povinen rozhodčí Tomáš Veselý na základě výzvy hospodáře ČNS uhradit na účet ČNS
(hospodář následně vyrovná s oddílem) do 15.6.2018. VV s návrhem hospodáře ČNS souhlasí.
Hlasování VV :
Výsledek pro:proti Pro
Proti
Zdržel se
3:0
3
0
1
-

Žádost zástupce TJ Pankrác o snížení pokuty za pozdní zaslání Zprávy z ligového utkání při situaci, když
byl v daném období státní svátek. VV ČNS konstatuje, že státní svátek neměl na povinnost zaslání zprávy
z ligového utkání žádný vliv, protože se jedná o dodatečnou lhůtu, která není vyjádřena dny nýbrž
hodinami bez ohledu na státní svátky. Žádost TJ Pankrác zamítá.
Hlasování VV :
-

Výsledek pro:proti
0:3

Pro

Zdržel se

Proti
0

3

1

- Termínový kalendář 2018 dodatek č.3 – VV návrh předložený STK projednal a s návrhem souhlasí.
Hlasování VV :
Výsledek pro:proti
3:0

Pro

Zdržel se

Proti
3

0

1

Rozpis jednorázových soutěží 2018 dodatek č.1 – VV návrh předložený STK projednal a s návrhem
souhlasí.
Hlasování VV :
Výsledek pro:proti Pro
Proti
Zdržel se
3:0
3
0
1
-

-

MČR st.žáků dvojic a trojic – termín 16.-17.6.2018 – dosud není pořadatel, VV vyzývá Komisi mládeže
k urychlenému projednání možného pořadatele do 27.5.2018, jinak bude oznámeno zrušení tohoto termínu
a následně VV projedná náhradní termín.
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Dosud není pořadatel na MČR dorostu jednotlivců,, dvojic a trojic žen, jednotlivců mužů a mužů trojic.
Pro MČR trojic mužů nabízí K.Kleník možnost uspořádání ve Sportovním centru Nymburk v sobotu
27.10.2018. VV ČNS předběžně souhlasí, konečné rozhodnutí na příštím jednání VV.
- MČR ml.žáků dvojic a trojic – termín 9.-10.6.2018 pořadatel MNK Modřice v Útěchově. VV souhlasí
Hlasování VV :
-

Výsledek pro:proti
4:0

Pro

Zdržel se

Proti
4

0

0

2 Komise propagace a marketingu
-

-

-

Dne 22.5.2018 se uskutečnilo školení na editaci webu ČNS u správce stránek firmy E-Sports. Účast –
KPM – O.Košatka, STK – I.Škoda, Komise mládeže – M.Hostinský a L.Vlach, Komise žen – R.
Řeháková, Dozorčí rada – J.Matyášek, Sekretář – V.Pabián.
Návrh na obnovení prací na e-shopu a sestavení vhodných předmětů k prodeji – po přestěhování skladů do
nové kanceláře ČNS bude KPM připravovat spuštění e-shopu ve 2.pololetí 2018.
KPM předložila konečnou verzi grafického návrhu diplomů pro jednotlivé soutěže. V.Hlavatý zajistí tisk
po 100 ks (pro 1., 2. a 3.místo v jiné barvě) tak, aby byly diplomy k dispozici hned po skončení první
soutěže, MČR dorostu dvojic a trojic.
Informace o přípravě diváckého balíčku na dopravu, ubytování a vstupné na MS mužů v Cluji (Rumunsko)
Záměr KPM nezúčastnit se nadále propagačních akcí „Sporťáček“, VV s tímto názorem souhlasí po
předchozích zkušenostech a malého výstupu ve prospěch nohejbalu.

3 Trenérsko metodická komise
Zařazení do TCM dle Zápisu TMK – kromě D.Č.Budějovice a Sp.Přerov, chybějící trenér B lic. VV
souhlasí se závěrem TMK pozastavit zatím těmto oddílům statut TCM do doby předložení přihlášky
trenéra na školení obecné části tren.lic. B na podzim 2018. Zástupce Přerova oznámil záměr přihlásit min.
1 trenéra na školení, zástupce Č.Budějovic toto odmítnul pro nedostatek vhodných kandidátů. Sekretář
zašle oznámení o rozhodnutí VV dotčeným oddílům.
- Zpracován formulář Zprávy z provedené kontroly stanovených členů TMK v TCM. VV ČNS souhlasí
Hlasování VV k materiálům TMK :
Výsledek pro:proti Pro
Proti
Zdržel se
3:1
3
0
1
-

4 Komise mládeže
Grantové řízení na Partnerské kempy ČNS 2018 – návrh Komise mládeže byl projednán RMJ, VV
s návrhem souhlasí.
Hlasování VV – RMJ 02-2018 :
Výsledek pro:proti Pro
Proti
Zdržel se
6:0
6
0
0
-

5 Různé
-

-

Sekretář ČNS informoval VV o postupném vybavení nové kanceláře ČNS ve Sportovní hale TJ Pankrác.
Byly dokoupeny 3 archivační skříně, 2 konferenční stoly, na základě Smlouvy byl nakoupen použitý
nábytek a přestěhován použitelný nábytek a zařízení ze skladu ČNS na Strahově. Zbývá dokoupit ještě
drobné zařízení a přestěhovat vybavení a materiál ze skladů na Strahově, v Nymburce a v Chabařovicích.
Pro schůzovou činnost a jako školicí a jednací místnost odb.komisí je možné použít po dohodě kancelář –
k dispozici wifi připojení, PC, vybavená a zásobená kuchyňka, WC, koupelna a cca 15 míst k sezení u
konferenčních stolů.
Informace o vydání Rozhodnutí k novému programu 7 od MŠMT, který naplňuje hlavní činnost ČNS a
k programu 2 talentovaná mládež. Celkově očekáváno navýšení oproti navrhovanému a schválenému
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Rozpočtu 2018 ve výši přes 100 tis Kč. KM připraví do příštího jednání VV svůj návrh na rozdělení těchto
finančních prostředků ve své gesci.
Další jednání VV
-

Navržený termín: červen 2018.
Navržené místo: bude určeno
Kamil Kleník, v.r.
prezident ČNS
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