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 20. jednání Výkonného výboru ČNS
konaného v Praze dne 9.12.2018 (10:00-13:45 hod.)

Účastníci
Výkonný výbor
Generální sekretář
Dozorčí rada
Hosté
Omluveni

Kamil Kleník, Michal Hostinský, Petr Jahoda, Ondřej Košatka, Vladimír Hlavatý
Vlastimil Pabián
Bronislav Pilbauer
Ivan Škoda, sekretář STK
Vlastimil 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.
Prezident ČNS znovu vysvětlil způsoby a možnosti zpracování materiálu s předložením návrhu
k projednání na příštím jednání VV.
Zpráva o činnosti KM za rok 2017 – není dosud zpracována. Předseda KM přislíbil úkol splnit zároveň
s předložením Zprávy o činnosti KM za rok 2018.
KPM – Vytvoření certifikátu pro držitele licence B trenéra nohejbalu. O.Košatka souhlasí s použitím
původního návrhu V.Pabiána. VV pověřuje sekretáře ČNS vytvořit certifikáty pro trenéry licence B a
doručit jim je.
Předseda KPM O.Košatka připraví návrh na odměny oddílům zajišťujících přenosy nohejbal.tv. ve výši
cca 21 tis.Kč – návrh nebyl předložen, úkol trvá. Rozhodnutí formou RMJ do 21.12.2018

1 STK
-

Vydaná rozhodnutí STK : Rozhodnutí STK 2018-15 – pokuty za porušení povinnosti účasti trenérů na
ligových utkáních ELM, BDL a 1LM.
- VV pověřuje STK připravit návrh na dodatek č.1 Rozpisu dlouhodobých soutěží v souvislosti s možnou
účastí „B“ družstev v play-off za předpokladu nemožnosti postupu do soutěže, kde je „A“ družstvo
stejného oddílu.
- VV projednal návrh O.Košatky na pořádání MČR mužů dvojic a trojic s dvouletou periodicitou. Po diskuzi
schválil VV ČNS pro rok 2019 MČR trojic mužů, v dalším roce MČR dvojic.
Hlasování VV :
Výsledek pro:proti Pro
Proti
Zdržel se
4:0
4
0
1
-

MČR STŽ23 v Semilech 15.-16.12.2018 – protože nebyl pořadatel v termínu TK 2018, ani později se
pořadatel nepřihlásil, bylo na žádost Komise mládeže rozhodnuto o pořadatelství v tomto pozdním
termínu. K.Kleník přesto konstatoval pozdní zaslání přihlášky na pořadatelství a návrh propozic od
pořadatelského oddílu TJ Sokol Semily. Opožděné přihlášky TJ Dynama České Budějovice (o 3 dny
později) a TJ Pankrác (o 5 dní později). STK rozhodla přijmout jen opožděné přihlášky TJ Dynama České
Budějovice, z kapacitních důvodů byly odmítnuty opožděné přihlášky TJ Pankrác.
- VV ČNS projednal návrh STK na Termínový kalendář ČNS pro rok 2019. Předběžný zájem o uspořádání
MČR trojic mužů (Praha-Balkán) soukromou společností a MČR jednotlivců všech kategorií (TJ Spartak
Čelákovice) – prezident ČNS je pověřen k projednání podrobností přípravy těchto MČR a předložení
návrhu na příštím jednání VV. Po diskuzi a úpravách pramenících z návrhů členů VV byl Termínový
kalendář ČNS na rok 2019 schválen.
Hlasování VV :
Výsledek pro:proti Pro
Proti
Zdržel se
5:0
5
0
0

2 Jednání se členy Dozorčí rady
-

Na jednání VV ČNS se dostavil předseda DR.
K.Kleník konstatuje, že nebylo možné sjednat termíny společné schůzky DR a VV.
Dotaz B.Pilbauera na Legislativní radu ČUS k otázkám zveřejňování výsledků hospodaření v plném
rozsahu účetnictví. Odpověď měla dost jednoznačný obsah, když LR ČUS konstatovala plnou
zodpovědnost svazů danou vnitřními dokumenty ke zveřejňování průběžných ekonomických výsledků
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-

-

-

v omezeném rozsahu. Naopak obecně nedoporučuje zveřejňovat výsledky hospodaření v plném účetním
rozsahu.
B.Pilbauer vysvětlil své názory na poskytování průběžných výsledků hospodaření v rozsahu nákladových a
výnosových účtů transparentně celé členské základně prostřednictvím dostupných e-mailových adres.
Konstatoval, že členská základna na základě zaslaného e-mailu vůbec nereagovala, čímž dala najevo, že
ekonomika a způsob hospodaření s prostředky ČNS z velké části z dotací státních orgánů členskou
základnu nezajímá. Dále vysvětlil jakou formou by měla probíhat činnost DR pod jeho vedením, tj.
zlepšením kontrolní činnosti oproti předcházejícím Dozorčím radám ČNS. Doporučuje zpracovat směrnici
nebo prováděcí dokument ke způsobu a rozsahu zveřejňování.
K.Kleník tento způsob zveřejňování podrobných hospodářských výsledků odmítnul za celý VV a
doporučuje přímo slovní formou sdělovat v zápisech z jednání DR a kontrolní činnosti hodnotit způsob
vedení účetnictví, hospodárnost užití prostředků ČNS a provázanost se schváleným rozpočtem ČNS.
K tomu i sdělit VV ČNS poznatky a návrhy na opatření či zlepšení činnosti na úseku ekonomiky svazu.
Dále odmítnul kritiku předchozích DR s poukazem na členství v DR 2 současných členů DR v minulém
volebním období a navíc některý z členů DR byl z drtivé většině přítomen na jednáních VV ČNS, což dalo
i možnost DR posuzovat operativně jak činnost VV, tak i za přítomnosti hospodáře ČNS sledovat
hospodářské výsledky.
Hospodář ČNS V.Pabián potvrdil vyjádření K.Kleníka ve vztahu k poskytování detailních účetních
případů členské základně a doporučuje DR přijmout svoji plnou zastupitelnost členské základny, danou
zvolením DR na Valné hromadě. Konstatováním ve svých zprávách z kontrolní činnosti, z jednání DR a
v závěrečné zprávě DR za příslušný rok stavu a způsobu hospodaření s prostředky ČNS. Možná ve stejném
stylu jako jsou prováděny audity povinných organizací a podniků – hodnocení jednotlivých ekonomických
i věcných ukazatelů s doporučením vedoucím k jejich zlepšení a zkvalitnění, na závěr pak je tzv. Výrok
auditora, kde se stručně konstatuje „bez výhrad“ nebo „s výhradou“ v případě závažných porušení
konkrétních ukazatelů.

3 Komise propagace
-

-

Propagace při MS 2018 – převzaté přenosy rumunské televize prostřednictvím youtube a s českým
komentářem byly kvalitní a v dostatečném rozsahu. Záznam ČT SPORT nebyl v očekávaném formátu, jen
kopíroval závěrečné zápasy MS bez dalšího vložení rozhovorů, atmosféry na soustředění a v šatně, názory
dalších zemí atd.
Zlepšení v náhledu webu ČNS k významným akcím ČNS i mezinárodního dění.
Není dostatek propagačních předmětů, včetně vlaječek, retro dresů, triček, samolepek atd.
Předseda KPM O.Košatka připraví návrh na odměny oddílům zajišťujících přenosy nohejbal.tv. ve výši
cca 21 tis.Kč
Akce vyhodnocení ankety Nohejbalista roku – K.Kleník konstatuje mizivou účast KPM na této akci.
O.Košatka se omluvil a přislíbil nápravu.

4 Komise mládeže
-

Průběžné výsledky Poháru ČNS mládeže – proběhlo závěrečné kolo Poháru ČNS dorostu v Holicích,
včetně vyhodnocení.
KM doporučuje posílit rozpočet pořádání Poháru ČNS mládeže v příspěvcích pořadatelům.
M.Hostinský požaduje navýšení rozpočtu KM ještě za rok 2018 v souvislosti s rozhodnutím Konference
ČNS. Změna se měla týkat nabídky odlehčených míčů barevně upravených. K.Kleník však vysvětlil, že
tyto míče zatím není výrobce schopen dodávat. Hospodář ČNS upozornil, že KM do této doby nepředložila
návrh navýšení rozpočtu, přestože byla KM vyzvána již na dubnovém jednání VV ČNS k předložení
návrhů navýšení rozpočtu do příštího jednání VV. Případné pobídky mládežnickým oddílům
prostřednictvím nové verze odlehčených míčů by měly být součástí rozpočtu KM 2019.

5 Komise tuzemského rozvoje
-

M.Maršálek se zúčastnil semináře MŠMT k jednotnému rejstříku sportovců, trenérů, oddílů a pasportu
majetku. Dle informací z tohoto semináře je pro svazy povinné naplnit rejstříky do konce tohoto roku.
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-

MŠMT vysvětlil strukturu souboru kterým lze naplňovat rejstřík MŠMT z dosud naplňovaných rejstříků –
rejstřík sportovců, trenérů a oddílů v rámci svazů. Není zatím jisté jakým způsobem bude realizován
převod sportovců a oddílů z rejstříků ČUS. Podmínka MŠMT naplnění rejstříku do konce tohoto roku není
tedy pro žádný svaz reálná.
M.Maršálek podal informaci o aktuálním plnění plánu činnosti KTR v roce 2018 ve všech jejich částech.
M.Maršálek nastínil základní koncept připravované nové soutěže s mezinárodní účastí – určitá forma
zimního poháru. Projekt připravuje s dalšími členy i nečleny ČNS zásadně s významnou finanční podporou
sponzorů.

6 Různé
-

Prezident ČNS předložil návrh na uspořádání mimořádné Valné hromady (místo pořádání Konference)
v souvislosti s předloženými návrhy na úpravu Stanov ČNS Legislativní komisí ČNS. VV ČNS tímto
stanovuje konání mimořádné Valné hromady ČNS v neděli 3.3.2019 v Nymburku. Pozvánka s programem
VH a Jednací řád VH je součástí příloh tohoto Zápisu.
Hlasování VV :
Výsledek pro:proti Pro
Proti
Zdržel se
5:0
5
0
0
-

VV ČNS pověřil sekretáře k oslovení všech odborných komisí na zpracování a doručení Zprávy o činnosti,
Plánu činnosti a návrhu rozpočtu na rok 2019.
- Na návrh hospodáře ČNS dle předběžných výsledků hospodaření za rok 2018 projednal VV odměny pro
úspěšnou reprezentaci mužů na MS 2018 – historicky poprvé všechny 3 zlaté medaile a vítězství v Poháru
národů. VV ČNS souhlasí s výplatou odměn ve výši 71 tis.Kč dle rozdělení Komise reprezentace.
Hlasování VV :
Výsledek pro:proti
5:0

Pro

Proti
5

Zdržel se
0

0

-

Hospodář ČNS předložil návrh příspěvků KNS za rok 2018 dle doručených materiálů, včetně podílů KNS
za poplatky z přestupů a hostování v rámci KNS – viz příloha k Zápisu. VV ČNS souhlasí s úhradou
příspěvků pro jednotlivé KNS dle této přílohy.
Hlasování VV :
Výsledek pro:proti
5:0

Pro

Proti
5

Zdržel se
0

Další jednání VV
-

Navržený termín: leden 2019
Navržené místo: bude určeno
Kamil Kleník, v.r.
prezident ČNS
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