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 18. jednání Výkonného výboru ČNS
konaného v Praze dne 10.9.2018 (17:15-20:45 hod.)

Účastníci
Výkonný výbor
Generální sekretář
Dozorčí rada
Hosté
Omluveni

Kamil Kleník, Vlastimil Stehlík, Petr Jahoda, Michal Hostinský, Ondřej Košatka, Vladimír
Hlavatý
Vlastimil Pabián
bez účasti
Ivan Škoda, sekretář STK, Iva Šimečková a Vlaďka Voithová, Komise žen
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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,
úkol nadále trvá.
Zpráva o činnosti KM za rok 2017 – není dosud zpracována, Úkol trvá.
KPM – Vytvoření certifikátu pro držitele licence B trenéra nohejbalu. Úkol trvá.

1 Komise žen
- VV projednal se zástupci Komise žen nedostatky při řízení Poháru ČNS žen. Do seriálu Poháru se
přihlásilo družstvo NK Andělská Hora a toto družstvo se zúčastnilo 3 turnajů. Bylo zjištěno, že družstvo
nemá dosud platnou soupisku a řídící Komise žen neprovedla před turnaji kontrolu. Tím družstvo NK
Andělská Hora startovalo na turnajích Poháru neoprávněně. Komise žen se za nedostatky při řízení
Poháru ČNS omluvila a provede příslušná opatření pro zlepšení stavu. STK spolu s Komisí žen vyřazuje
družstvo NK Andělská Hora ze seriálu Poháru ČNS žen a jejich výsledky anuluje (Komise žen již na
webu ČNS provedla změnu). VV ČNS doporučuje Komisi žen důsledně kontrolovat na každém turnaji
Poháru soupisky i další podmínky startu družstev a do Rozpisu Poháru ČNS žen více specifikovat
podmínky startu družstev v seriálu.
Hlasování VV :
Výsledek pro:proti Pro
Proti
Zdržel se
4:0
4
0
0
- Diskuze k navrhované struktuře soutěží – třídopadová verze, použití odlehčených míčů. Komise žen
provede další průzkum názorů družstev 1.ligy a Poháru ČNS žen vzhledem k avizované možnosti
ukončení startu v 1.lize 1 – 2 družstev.

2 STK
-

-

Vydaná rozhodnutí STK : nejsou žádné
STK podala informaci o probíhajících soutěží ČNS. Dokončení utkání BDL o umístění na 9.-12.místě
v Čelákovicích, ukončení dlouhodobých soutěží žen a extraligy mužů, start play-off 1. a 2.ligy mužů.
Projednání možné situace při postupu B družstev do play-off – po diskuzi k problému pověřuje VV ČNS
STK k popisu možných řešení (utkání, postup/sestup mezi Extraligou a 1.ligou mužů).
Dosud pořadateli neobsazené MČR jednotlivců, dvojic a trojic starších žáků – informace M.Hostinského o
předběžném zájmu o pořadatelství MČR dvojic a trojic st.žáků v Semilech v termínu 15.-16.12.2018. MČR
jednotlivců bude Komise mládeže řešit.
Druhé kolo projednání návrhu R.Beneše – reorganizace ligových soutěží. VV ČNS konstatuje nevýhodné
řešení brzkého začátku i pozdního ukončení soutěží (rozšíření hry v halách v době probíhajících soutěží
jiných halových sportů), nevhodné sloučení MČR mužů dvojic a trojic do 1 víkendu, prázdninové termíny
jednorázových soutěží mládeže. Návrh na 10 družstev Extraligy a 1.ligy mužů, v současném stavu by
zůstalo 9 družstev pro 2 skupiny 2.ligy. STK navrhuje uspořádat Ligový seminář 27.10.2018 v Nymburce,
k tomu vyzve skupinu R.Beneše k předložení konečného návrhu struktury soutěží a STK a VV ČNS
připraví znovu variantu podle které se již na Ligovém semináři v prosinci 2017 navrhnul systém avizovaný
v Rozpisu dlouhodobých soutěží 2018 pro rok 2019. Termín předložení obou materiálů ke zveřejnění
ligovým oddílům do 30.9.2018.
VV ČNS svolává na sobotu 27.10.2018 Ligový seminář oddílů mužských soutěží ČNS. Delegování
účastníka Ligového semináře na nečlena oddílu s právem hlasování může statutární zástupce oddílu jen
s úředně ověřenými podpisy delegáta a statutára.
Podle posledních informací bude začínat přímý přenos Superfinále Extraligy mužů v 17:00 hodin, takže se
stanovuje začátek Superfinále žen na 9:00 hodin a Superfinále BOTAS Dorostenecké ligy ve 13:00 hodin.
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-

-

P.Jahoda zpracoval zásady pro bezplatné přidělování a placených vstupenek na Superfinále. Materiál bude
v nejbližší době zveřejněn na webu ČNS a zaslán především na odborné komise a KNS. Zásadní změnou
je zálohové objednání vstupenek pro mládežnické oddíly (BDL, účastníci MČR, Poháru ČNS a krajských
mládežnických oddílů, bez duplikace), když z navrženého bezplatného přídělu dostanou mládežnické
oddíly tolik vstupenek, kolik jich předem zaplatí vratnou zálohou. Za nevyzvednuté vstupenky nebude
záloha vrácena. Jde o opatření ze zkušenosti minulých let, kdy si mládežnické oddíly vyžádaly celou
přidělenou kvótu vstupenek a ve skutečnosti jich bylo využito velmi málo.
Informace o zabezpečení Superfinále 1.ligy žen, BDL a Extraligy mužů – pořadatelská služba, reklamní
plochy, sponzoři, TV přenos, propagace (viz dále).

3 Komise propagace
-

Organizační zabezpečení Superfinále – přenos YOUTUBE nohejbal.tv z utkání žen a dorostenců.
Nabídková cena 55 tis.Kč za odkoupení adresy „nohejbal.cz“ není pro ČNS akceptovatelná. Informace o
dalším zabezpečení propagace Superfinále.
Plnění rozpočtu Komise propagace a marketingu – projednáno průběžné plnění rozpočtu s předpokladem
dalšího plnění a naplnění konečného rozpočtu komise. Projednán požadavek Dozorčí rady na přikládání
skutečně vykonané práce v rámci předkládaných fakturací (Skála, Řibřidová atd.). O.Košatka přislíbil
naplnění tohoto požadavku.

-

4 Komise mládeže
-

Průběžné výsledky Poháru ČNS mládeže – M.Hostinský podal informace o průběhu a plánu podzimních
akcí.
Akce s odlehčenými míči - spolupráce s výrobcem GALA. Podle informace od vedení firmy GALA a.s.
byl obchodní zástupce p.Vičar odvolán ze své funkce. Prezident ČNS bude mít schůzku 24.9.2018 v Praze
s generálním ředitelem a novým obchodním zástupcem firmy.
Vyhodnocení partnerských kempů mládeže – předseda Komise mládeže připraví závěrečné vyhodnocení
na příští jednání VV.

5 Různé
-

Za vítězství v UNIF WORLD CUPu dle rozpočtu 20.000 Kč – hospodář zašle na oddíl NK CLIMAX
Vsetín. Dále faktura za propagaci za TV záznam – 50% z faktury ČT.
Hlasování VV :
Výsledek pro:proti Pro
Proti
Zdržel se
6:0
6
0
0
-

Informace o účasti reprezentace mužů ČR na pohárovém utkání v Rumunsku (Kluž) jako součást
propagace MS 31.8.-2.9.2018.
Projednání zápisu Dozorčí rady – kontrola 16.7.2018 v Praze v kanceláři ČNS Praha Pankrác. Kromě toho
byl projednán postup Dozorčí rady a následná reakce na rozhodnutí ČNS ke zveřejnění podrobných
účetních operací vedoucím ligových družstev. Předseda DR B.Pilbauer se obrátil na právní oddělení ČUS
s dotazem na zveřejňování podrobných účetních operací s výsledkem plnění rozpočtu ČNS dle
jednotlivých nákladových střediscích. Přes jasnou odpověď zcela potvrzující postup hospodáře a následně
VV ČNS, předseda DR v přeposlání odpovědi konstatoval, že se ČNS dopouští chybného postupu. Jinou
prezentaci věcného zodpovězení dotazu od ČUS předsedou DR je pro VV ČNS nepochopitelné. VV ČNS
pověřuje prezidenta ČNS k dojednání termínu společné schůzky celé Dozorčí rady – na některé další
jednání VV ČNS. Na této schůzce by byly projednány vstřícné postupy a další společné i rozporné otázky
úlohy Dozorčí rady ve vztahu k VV ČNS.
Dále byly projednány závěry kontroly z 16.7.2018 – závěry DR v oblasti DPP (evidence pracovní doby,
detailní popis činnosti, přebírání vykonané práce) jsou dle hospodářem předloženého vyjádření Státní úřad
inspekce práce mylné a dokonce doporučení by porušovalo platné zákony (neuvádět rozsah činnosti
v hodinách), požadavky vystavování objednávek na každou fakturovanou činnost není u spolků nutností a
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ani v dnešní době objednávek přes internet a e-mail možné. Stejně tak požadavek přikládání zpráv
z pracovních cest jako příloha k vyúčtování cestovních výdajů není dle VV ČNS pro náš spolek vhodné,
protože se jedná většinou o dobrovolné funkcionáře svazu a není zapotřebí je zatěžovat dalšími
zbytečnými činnostmi. Navíc většina služebních cest prezidenta a členů VV se projednává při jednání VV
ČNS s podrobnou analýzou věcného naplnění služební cesty (neobjevuje se často v zápisech, je jen
informace na vědomí). Neúčast členů DR na jednáních VV ČNS může být v tomto ohledu na překážku –
účast zástupce Dozorčí rady na jednání VV ČNS je za poslední rok (od 15.9.2017 do 10.9.2018) 9% - 1x
účast V.Frimla z 11-ti jednání VV ČNS. Zodpovědnost má vždy ten, pod kterého činnost funkcionáře
spadá, případně se zodpovídá VV nebo statutárnímu zástupci spolku a je podepřena schváleným rozpočtem
ČNS. V závěrech DR se také ve velké míře projevuje údajný nedostatek nepřipojení hlavně k fakturám
ČUS – SCN podrobné specifikace všech dodaných služeb – cofeebreak, občerstvení, pitný režim. Dle
mínění VV ČNS, ale i z běžné praxe ostatních sportovních svazů, ČUS a ČOV je jasné, že takový
požadavek by byl zcela ojedinělý a nepochopitelný. Podpis zodpovědné osoby pod skutečnou dodávkou
služeb je dostatečnou zárukou pro fakturaci a úhradu. VV ČNS svým hlasováním souhlasí s těmito závěry.
sování VV :
Výsledek pro:proti
6:0

Pro

Proti
6

Zdržel se
0

Další jednání VV
-

Navržený termín: říjen 2018
Navržené místo: bude upřesněno
Kamil Kleník, v.r.
prezident ČNS
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