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 21. jednání Výkonného výboru ČNS
konaného v Praze dne 20.1.2019 (10:00-16:00 hod.)

Účastníci
Výkonný výbor
Generální sekretář
Dozorčí rada
Hosté

Kamil Kleník, Michal Hostinský, Petr Jahoda, Ondřej Košatka, Vladimír Hlavatý, Vlastimil
Stehlík
Vlastimil Pabián
bez účasti
Ivan Škoda-sekretář STK, Jiří Šmejkal-KRe, Vlaďka Voithová-KŽ, Vladimír Pavlík-TMK,
Martin Maršálek-KTR, Miroslav Sachl-KR

Omluveni
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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, není na programu jednání VV, přesunuje se na příští jednání
- 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. Zatím nepředloženo, úkol trvá.
- 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. Splněno dle textu.
- 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. Nesplněno,
předložený návrh projednal VV a souhlasí.
Hlasování VV :
Výsledek pro:proti Pro
Proti
Zdržel se
6:0
6
0
0

1 STK
-

Vydaná rozhodnutí STK : Rozhodnutí STK 2018-16 – pokuty za neúčast na MČR. Pokuty uhrazeny kromě
pokuty 500,- Kč ZŠ Proseč. Sekretář znovu oddíl vyzve k úhradě.
- Komise mládeže vydá Rozhodnutí k doplacení poplatků za chybějící kredity dle Zápisu z jednání KM. VV
projednal návrh KM na odpuštění 1 chybějícího kreditu R.U.M. NK Holubice dle Zápisu z jednání KM.
VV návrh nepodpořil a navrhuje zamítnutí. Návrh byl VV zamítnut..
Hlasování VV :
Výsledek pro:proti Pro
Proti
Zdržel se
3:2
3
2
1
- VV projednal návrh rozpočtu STK. VV souhlasí a pověřuje hospodáře ČNS k zahrnutí do rozpočtu ČNS.
Hlasování VV :
Výsledek pro:proti Pro
Proti
Zdržel se
6:0
6
0
0

2 Jednání se zástupci odborných komisí
-

Trenérsko metodická komise (TMK) :
o VV ČNS bere na vědomí předloženou Zprávu o činnosti komise v r.2018
o Předložený Plán činnosti komise a návrh rozpočtu na rok 2019 byl na jednání projednán. VV po
diskuzi souhlasí s návrhem rozpočtu TMK a pověřuje hospodáře ČNS k zahrnutí do rozpočtu ČNS.
Hlasování VV :
Výsledek pro:proti
6:0

-

Pro

Proti
6

Zdržel se
0

0

o TMK svolává na 16.2.2019 do Nymburku setkání zástupců TCM a mládežnických klubů se
zájmem o TCM. VV pověřuje gen.sekretáře k rozeslání pozvánek.
Komise žen (KŽ) :
o VV ČNS bere na vědomí předloženou Zprávu o činnosti komise v r.2018
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o Předložený Plán činnosti komise a návrh rozpočtu na rok 2019 byl na jednání projednán. VV po
diskuzi souhlasí s návrhem rozpočtu KŽ a pověřuje hospodáře ČNS k zahrnutí do rozpočtu ČNS.
Hlasování VV :
Výsledek pro:proti Pro
Proti
Zdržel se
6:0
6
0
0
o V.Voithová informuje o možném počtu družstev 1.ligy žen v ročníku 2019. Po projednání se
zástupci družstva TJ Litohlavy se jeví stejný počet 8 družstev jako v roce 2018.
o K.Kleník a J.Šmejkal navrhuje KŽ projednat možnost přechodu z dvoudopadové na trojdopadové
hry i v 1.lize žen.
- Komise reprezentace (KRe) :
o VV ČNS bere na vědomí předloženou Zprávu o činnosti komise v r.2018
o Předložený Plán činnosti komise a návrh rozpočtu na rok 2019 (v pátek 15.1.) byl na jednání
projednán. VV po diskuzi souhlasí s návrhem rozpočtu KRe a pověřuje hospodáře ČNS k zahrnutí
do rozpočtu ČNS.
Hlasování VV :
Výsledek pro:proti
6:0

Pro

Proti
6

Zdržel se
0

0

o J.Šmejkal požádal K.Kleníka, aby prostřednictvím UNIF co nejdříve zjistil pořadatele a termín
konání MS Juniorů U21 a žen v tomto roce, aby bylo možné dostatečně předem určit a projednat
soustředění. K.Kleník upozorňuje, že cena za pobyt a sportoviště v SC Nymburk se pro rok 2019
zvýšila z 915,- Kč na 950,- Kč za den.
o Předseda KRe oznámil, že vlastní činností zajistil pro rok 2019 cca 60 tis.Kč od sponzorů.
Připomíná, že ČNS stále nemá generálního sponzora a kromě specifického sponzorského daru
formou sportovního vybavení (míče GALA, boty BOTAS) nejsou zajištěny další sponzoři, což by
měla být hlavní činnost Komise propagace a marketingu. Dále poděkoval VV za odměny
trojnásobným vítězům na MS 2018.
- Komise mládeže (KM) :
o VV ČNS konstatuje, že nebyly předloženy Zprávy o činnosti komise za rok 2017 a 2018
o Předložený Plán činnosti komise a návrh rozpočtu na rok 2019 (v pátek 15.1.) byl na jednání
projednán. Nárůst oproti r.2018 činí 15 tis.Kč. VV po diskuzi souhlasí s návrhem rozpočtu KM a
pověřuje hospodáře ČNS k zahrnutí do rozpočtu ČNS, pokud k tomu budou dostatečné prostředky
v rámci celého Rozpočtu ČNS 2019.
Hlasování VV :
Výsledek pro:proti
6:0

-

Pro

Proti
6

Zdržel se
0

0

o M.Hostinský požádal hospodáře o zajištění vyúčtování náboru mládeže pořádané oddílem TJ
Slavoj Český Brod a spolu s Markem Vedralem dokončit vyúčtování a úhradu (v účetnictví za rok
2018).
o M.Hostinský požádal VV o doplatek pro TJ Radomyšl 2.000 Kč – chyba ve výpočtu. VV bere na
vědomí, hospodář doplatí oddílu.
o KM na základě Zápisu ze svého jednání uvažuje o zahrnutí do Rozpisu jednorázových soutěží
nebo do Rozpisu dlouhodobých soutěží Žákovskou ligu. VV bere na vědomí s tím, že KM musí do
konce února předložit návrh. Pro rok 2019 by pravděpodobně KM realizovala v rámci Poháru ČNS
mládeže 1-2 turnaje, které by byly jako soutěž družstev.
Komise propagace a marketingu (KPM) :
o VV ČNS bere na vědomí předloženou Zprávu o činnosti komise v r.2018
o Předložený Plán činnosti komise a návrh rozpočtu na rok 2019 byl na jednání projednán. Výrazné
navýšené rozpočtu navrhuje KPM z důvodu podstatného rozšíření činnosti KPM v oblasti
digitalizace registru a zřízení vlastního E-shopu. VV navrhuje pro činnost E-shopu vyrovnaný
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rozpočet (příjem-výdaje) s výhledem ziskového výsledku). V oblasti digitalizace registru VV
nesouhlasí s touto činností v roce 2019 vzhledem k rozpracovanému a nejasnému registru hráčů,
trenérů a oddílů pod MŠMT a nejasnému propojení TJ/SK registru ČUS s registrem MŠMT. VV
po diskuzi a úpravě rozpočtu KPM souhlasí s návrhem rozpočtu KPM a pověřuje hospodáře ČNS
k zahrnutí do rozpočtu ČNS.
Hlasování VV :
Výsledek pro:proti Pro
Proti
Zdržel se
6:0
6
0
0
o O.Košatka vysvětluje návrh Plánu činnosti KPM v oblasti propojení soutěžního registru ČNS
(propagace a rozvojové projekty), v oblasti diskuzního fóra, v oblasti postupného zlepšení
průhlednosti a přehlednosti.
o VV požaduje po KPM podstatné rozšíření činnosti v oblasti propagačního materiálu, repliky dresů,
vlaječek, dárkových, prezentačních a reklamních předmětů a brožur - použití v E-shopu i v oblasti
prezentace v zahraničním i domácím styku při soutěžích doma i v zahraničí Doporučuje v této
činnosti okamžitě začít a do konce dubna realizovat co největší část..
o KPM chce dále více propojovat Nohecmagazín a web ČNS a zjistit potřeby tištěné Ročenky a
počtu tisku Ročenky.
o STK navrhuje lepší propojení soutěžního registru webu ČNS a webu registry.nohejbal.org. KPM
ve výhledu chce toto propojení realizovat, pokud to umožní jednotlivé programové aplikace. KPM
chce toto propojení spojit s hlášením výsledků jednotlivých zápasů a jednorázových akcí.
- Komise tuzemského rozvoje (KTR) :
o VV ČNS bere na vědomí předloženou Zprávu o činnosti komise v r.2018
o Předložený Plán činnosti komise a návrh rozpočtu na rok 2019 byl na jednání projednán. VV po
diskuzi souhlasí s návrhem rozpočtu KTR a pověřuje hospodáře ČNS k zahrnutí do rozpočtu ČNS.
Hlasování VV :
Výsledek pro:proti Pro
Proti
Zdržel se
6:0
6
0
0
o M.Maršálek informuje VV o snaze zapojení nohejbalu do školských soutěží v rámci Asociace
školských sportovních klubů (ASŠK).
o KTR bude pokračovat v digitalizaci archivu ČNS pro její zachování pro budoucí generace – KTR
potřebuje pro tuto činnost zakoupit kvalitní skener.
o KTR navrhuje upravit postupy a termíny zpracování návrhů
o KTR doporučuje doplnit do jednacího řádu VV nebo přímo do Stanov ČNS ochranné prvky pro
realizaci schváleného rozpočtu
o KTR poukazuje na chybějící Odvolací komisi, která byla schválena na VH 2016. Návrhy úprav
Stanov tuto chybějící komisi nahrazuje.
- Komise rozhodčích (KR) :
o VV ČNS bere na vědomí předloženou Zprávu o činnosti komise v r.2018
o Předložený Plán činnosti komise a návrh rozpočtu na rok 2019 byl na jednání projednán. VV po
diskuzi souhlasí s návrhem rozpočtu KR a pověřuje hospodáře ČNS k zahrnutí do rozpočtu ČNS.
Hlasování VV :
Výsledek pro:proti Pro
Proti
Zdržel se
5:0
5
0
0
o M.Sachl informuje o porovnání navrhovaného rozpočtu r.2019 KR na skutečnost a rozpočet 2018.
o Odměny v rozpočtu KR jsou na řízení KR a provádění delegací na všechny soutěže řízené VV.
o KR v roce 2018 nakoupila nové oblečení a všechny přidělila rozhodčím. Podíl 50% zaplatili
všichni rozhodčí, kromě T.Veselého, který ale v současné době nekomunikuje a KR situaci řeší.
KR doporučuje dále rozšířit toto oblečení doobjednáním u výrobce ALEA.
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o VV doporučuje korekci metodiky nasazování rozhodčích, KR bude řešit na svém jednání v Plzni
za 14 dní.
- Komise zahraničního rozvoje (KZR) :
o VV ČNS bere na vědomí předloženou Zprávu o činnosti komise v r.2018
o Předložený Plán činnosti komise a návrh rozpočtu na rok 2019 byl na jednání projednán. VV po
diskuzi souhlasí s návrhem rozpočtu KZR a pověřuje hospodáře ČNS k zahrnutí do rozpočtu ČNS.
Hlasování VV :
Výsledek pro:proti
4:0

Pro

Proti
4

Zdržel se
0

0

o Rozšíření komise o Terezu Doležalovou a Jiřího Doubravu.
o 10.ročník Mezinárodního kempu mládeže a žen v Chabařovicích bude v termínu 22.-27.7.2019.
VV požaduje po KZR vyvinout úsilí k zabezpečení mezinárodní účasti na tomto kempu.
o Totéž žádá KM, aby se Poháru ČNS mládeže zúčastnili zahraniční hráči.

3 Projednání návrhů změn dokumentů na VH
-

VV nemá výhrady a doporučuje delegátům VH k přijetí :
o VH2019_Stanovy_OPL01
o VH2019_Stanovy_OPL02
o VH2019_Stanovy_OPL03
o VH2019_Stanovy_OPL04a
o VH2019_Stanovy_OPL04b
o VH2019_Prav_KR01
o VH2019_Prav_KR02
o VH2019_Prav_KR03
o VH2019_Prav_KR04
o VH2019_Prav_KR05
o VH2019_Prav_KR06
o VH2019_SŘ_KM02
Hlasování VV :
Výsledek pro:proti Pro
Proti
4:0
4

Zdržel se
0

0

-

VV nemá výhrady a doporučuje delegátům VH k přijetí :
o VH2019_SŘ_KM01
Hlasování VV :
Výsledek pro:proti
3:0

Pro

Proti
3

Zdržel se
0

1

-

VV má výhrady a nedoporučuje delegátům VH k přijetí :
o VH2019_SŘ_MKMO01
Hlasování VV :
Výsledek pro:proti
4:0
-

Pro

Proti
4

Zdržel se
0

0

VV konstatuje, že návrh na úpravu Pravidel VH2019_Prav_TMK01 je téměř totožný s návrhem
VH2019_Prav_KR05, který má ale lepší definici okolí hrací plochy. VV nedoporučuje delegátům VH
k přijetí :
o VH2019_Prav_TMK01
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Hlasování VV :
Výsledek pro:proti
4:0

Pro

Proti
4

Zdržel se
0

0

4 Různé
-

Hospodář navrhuje odepsat poskytnutou zálohu na budoucí plnění pojišťovny za rozbití skla na
zapůjčeném soukromém mikrobusu pro potřeby zajištění MS mužů v Brně 2016. VV souhlasí.
Hlasování VV :
Výsledek pro:proti Pro
Proti
Zdržel se
4:0
4
0
0
-

Sekretář předložil žádost MNK Modřice na souhlas s proplacením cestovného na MČR. Vyúčtování MNK
Modřice zaslal po termínu daném Hospodářskou směrnicí pro rok 2018. VV po diskuzi tuto žádost
zamítnul vzhledem ke stejnému rozhodnutí v minulosti.
Hlasování VV :
Výsledek pro:proti
0:4
-

-

Pro

Proti
0

Zdržel se
4

Sekretář informoval o zájmu některých oddílů z Jihočeského kraje převzít vedení JhČ KNS a řídit soutěže,
které v kraji chtějí nově hrát.
Rozpočet ČNS na rok 2019 – první návrh předložil hospodář ČNS. Na základě úprav projednaných na
jednání VV s odbornými komisemi připraví návrh Rozpočtu pro příští jednání VV.
Hospodář informoval VV, že podal na MŠMT v daném termínu žádosti na dotace programů REPRE,
TALENT a SVAZY. MŠMT v určité míře garantuje dotace odpovídající skutečnosti roku 2018. U dotace
programu SVAZY jsou podmínky a počty, které upravují bodování v rozsahu 0 – 25 % (nárůsty počtů
hráčů, trenérů, rozhodčích, oddílů, školení trenérů, orgánů svazu a dostupnost Výročních zpráv).
Předpoklad při splnění 4 podmínek, tj. po 2 bodech 8 bodů, což představuje 8% vypočítaného základu
(ČNS má vypočtený základ 2.733.300 Kč, což je o 116.860 Kč méně než v r.2018. Při plném bodovém
zisku 25 bodů (asi neproveditelné), tj. 25% ze základu by to představovalo nárůst o 683.325 Kč oproti r.
2018. Skutečné přidělení dotace v tomto programu je tedy v rukou úředníků MŠMT.
Jednání s možnými pořadateli MČR trojic mužů (Praha, Na Balkáně, soukromá agentura) – zástupce
Marek Slaběňák a MČR jednotlivců všech kategorií (Čelákovice, TJ Spartak Čelákovice) – zástupci
M.Spilka a M.Flekač. Byly předběžně dohodnuty podmínky těchto akcí. Prezident ČNS doporučuje vydat
společně propozice nejdéle do konce dubna. Další jednání o těchto akcích bude provádět STK s následným
návrhem na jednání VV ČNS.
Další jednání VV

-

0

Navržený termín: 8. února 2019
Navržené místo: Nymburk
Kamil Kleník, v.r.
prezident ČNS
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