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 19. jednání Výkonného výboru ČNS
konaného v Praze dne 9.11.2018 (18:45-21:00 hod.)

Účastníci
Výkonný výbor
Generální sekretář
Dozorčí rada
Hosté
Omluveni

Kamil Kleník, Vlastimil Stehlík, Petr Jahoda, Ondřej Košatka, Vladimír Hlavatý
Vlastimil Pabián
bez účasti
Jiří Šmejkal, Komise reprezentace
Michal Hostinský
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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 Jednání se členy Dozorčí rady
- na jednání VV ČNS se všichni členové DR omluvili, jednání se členy DR se odkládá.
- prezident ČNS je pověřen VV ČNS k jednání s předsedou DR o způsobu a rozsahu předávání
ekonomických podkladů pro kontroly DR v rozsahu, jak je předkládáno členům VV ČNS s tím, že DR
nebude detailní účetní data dále zveřejňovat, případně zasílat jiným osobám nebo orgánům v rámci ČNS
nebo mimo ČNS.
Hlasování VV :
Výsledek pro:proti
4:0

Pro

Proti
4

Zdržel se
0

0

2 STK
-

Vydaná rozhodnutí STK : Rozhodnutí STK 2018-12 – vyloučení NK Andělská Hora z Poháru ČNS žen
2018, Rozhodnutí STK 2018-13 – zrušení trestu udělení žluté karty
- STK podala informaci o dokončení dlouhodobých soutěží ČNS.
- Průběh jednání Ligového semináře 27.10.2018 – po diskuzi VV ČNS akceptuje závěry Ligového semináře
a tyto závěry jsou součástí návrhu Rozpisu dlouhodobých soutěží ČNS na rok 2019.
- VV ČNS projednal návrh STK na Rozpis dlouhodobých soutěží ČNS 2019. Po diskuzi a úpravách
pramenících z návrhů členů VV byl Rozpis dlouhodobých soutěží ČNS na rok 2019 schválen.
Hlasování VV :
Výsledek pro:proti Pro
Proti
Zdržel se
4:0
4
0
1
-

MČR jednotlivců starších žáků – pořadatel ČNS, Komise mládeže v Brandýse n.L. (2 hřiště) 24.11.2018,
dvojice a trojice starších žáků – zájem o pořadatelství MČR v Semilech v termínu 15.-16.12.2018, ČNS
dosud neobdržel přihlášku na pořadatelství, bude řešit Komise mládeže.
Otázky pořadatelství jednorázových soutěží v příštích letech – povinnosti zajištění odpovídající haly s více
hřišti (V.Hlavatý), snižování počtu pořádaných MČR v daném roce (O.Košatka), sloučení žákovské
kategorie (V.Stehlík), rozšířit střídavého pořadatelství KNS nebo oddílů s TCM naplánovaných
s několikaletým předstihem, u mládeže zvážit možnost zvýšení příspěvků pro pořadatele (K.Kleník).

3 Komise reprezentace
-

Informace Komise reprezentace (J.Šmejkal) k přípravě reprezentace mužů na MS, nominace kádru o 7
hráčích (oznámení konečné nominace v neděli 11.11.) a realizačního týmu, sparing J.Doubravy a
Z.Kalouse na 2.soustředění, nové dresy po 6 letech
Nedostatečná příprava hráčů v oddílech na mezinárodní pravidla (1 dopad, dvojice na zkrácené hřiště),
kromě singlů se tak reprezentace připravuje jen na 2 soustředěních před MS
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-

Ekonomické zajištění reprezentačního úseku, předpokládaný rozpočet účasti na MS, návrh na případné
ocenění při výrazném úspěchu (min. 2 zlaté) podle momentálního stavu plnění rozpočtu ČNS k 30.11.2018
s ohledem na krytí závazného rozpočtu dotace MŠMT(od r.2008 nebyly odměny vypláceny)
Informace o odjezdech autobusů (1. autobus hráči, realizační tým, rozhodčí F.Buddeus, D.Moc, řídící za
UNIF K.Kleník, V.Stehlík, I.Škoda, D.Němec, TV komentátor a kameraman, 2. autobus diváci – plně
obsazen) do neděle 11.11.).

4 Komise propagace
-

Propagace při Superfinále – K.Kleník vytknul KPM kvalitu rollapů a úroveň diváckých soutěží.
Předseda KPM O.Košatka připraví návrh na odměny oddílům zajišťujících přenosy nohejbal.tv. ve výši
cca 21 tis.Kč
Projednání průběžného plnění rozpočtu KPM a výhled do konce roku. Předpoklad celkové úspory proti
rozpočtu cca 50 tis.Kč. Nabídková cena 55 tis.Kč za odkoupení adresy „nohejbal.cz“ není pro ČNS
akceptovatelná. Informace o dalším zabezpečení propagace Superfinále.

5 Komise mládeže
-

Průběžné výsledky Poháru ČNS mládeže – chybí výsledky na webu ČNS, není uhrazen příspěvek
pořadateli PČNS v Bystřičce (MNK Modřice)
KM předložila hodnocení Partnerských kempů mládeže s návrhem odměn a materiálního plnění. VV ČNS
bere na vědomí.

6 Různé
-

Předběžná informace o nákladech a výnosech Supefinále – výnosy ze vstupného 42 tis.Kč, reklama a
propagace 53 tis.Kč, dotace Magistrátu Prahy 100 tis. Kč. Náklady zatím 206 tis.Kč (např. není faktura za
TV přenos) – pronájem haly, ostraha, doprava reklam, reklamní světelné panely, propagace, pořadatelé,
rozhodčí, poháry atd.
- Hospodář ČNS požádal VV k dodatečnému rozhodnutí o nepřeúčtování nákladů za rozhodčí na tzv.
domácí oddíl (Č.Brod za 1.ligu žen a BDL, MNK Modřice za extraligu mužů) na základě oprávněné
žádosti vedení oddílu TJ Slavoj Č.Brod. Přeúčtování nákladů na rozhodčí nebylo nikdy v minulosti při
Superfinále realizováno, oznámení o této povinnosti dostaly oddíly až v den Superfinále. Je třeba
především velmi ocenit oddíl TJ Slavoj Český Brod, když v tomto roce pořádal 5 !!! Mistrovsví ČR, z toho
2 jako krizové, když pro MČR dvojic mužů nebyl pořadatel a původní pořadatel MČR jednotlivců žen TJ
Spartak Čelákovice odhlásil pořadatelství 14 dní před jeho konáním z technických důvodů. I to je důvod
přednesení tohoto požadavku. VV ČNS návrh hospodáře odsouhlasil.
Hlasování VV :
Výsledek pro:proti
3:0

Pro

Proti
3

Zdržel se
0

2

-

Dle uzavřené Smlouvy s výrobcem nohejbalové obuvi BOTAS byly doručeny nohejbalové boty (část
ročního limitu). Hospodář ČNS navrhuje stanovit nabídkovou cenu pro mládežnické oddíly v pořadí TCM,
BDL, oddíly zúčastněné na MČR a PČNS mládeže 1.000 Kč pro boty MASTER a PREMIUM, 700 Kč pro
boty CLASSIC 66 a 08. Ostatní boty určené k prodeji registrovaným oddílům ve výši nákupní ceny dle
faktury BOTAS k převzetí na Poslední smeči po předchozí závazné objednávce.
Hlasování VV :
Výsledek pro:proti Pro
Proti
Zdržel se
5:0
5
0
0
-

Informace o činnosti Trenérsko metodické komise – po zrušení TCM v Č.Budějovicích pro neplnění
povinností trenéra B licence bylo oznámeno zrušení TCM pro rok 2018 v SK Šacung Benešov. Zatím není
spokojenost v obsazení kontrol TCM, téměř výhradně tyto kontroly prováděl v průběhu roku 2018
J.Šmejkal, což K.Kleník velmi oceňuje. Další členové TMK se k této činnosti připojili jen velmi
sporadicky.
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Další jednání VV
-

Navržený termín: 8.prosince 2018
Navržené místo: Praha – Pankrác, kancelář ČNS
Kamil Kleník, v.r.
prezident ČNS
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