Zápis z 2. jednání Výkonného výboru ČNS
konaného dne 28.1.2017 (18:30-23:30 hod.) v Nymburku

Účastníci
Výkonný výbor
Generální sekretář
Dozorčí rada
Hosté
Omluveni

Kamil Kleník, Petr Jahoda, Michal Hostinský, Vladimír Hlavatý, Ondřej Košatka
Vlastimil Pabián
Bronislav Pilbauer
Tereza Doležalová, sekr.STK, Martin Maršálek, předs.KTR, Miroslav Sachl, předs.KR,
Ladislav Barák, NohecMagazín, Martin Ton, sekr.KPM
Vlastimil Stehlík
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Usnášeníschopnost
Jednání se účastní nadpoloviční většina členů VV ČNS, VV je usnášeníschopný.

Kontrola plnění úkolů
-

-

Vyhodnocení partnerských kempů mládeže – všichni pořadatelé splnili podmínky dané Grantem, všechny
3 kempy naplnily i podmínky pro přidělení zvýšeného příspěvku (více než 32 účastníků). Předseda KM
předloží komplexní Zprávu k doložení oprávněnosti použití loterijních prostředků ČOV – opět nesplněno
!!! - nový termín předložení 5.2.2017
Žádost NK CLIMAX Vsetín na úhradu „marně vynaložených nákladů“ při nesehraném utkání BDL o
3.místo v Chabařovicích – oddíl bude vyzván k doložení výše sazby za 1km uváděné 7,26 Kč/km (vnitřní
směrnice oddílu/faktura za pronájem auta apod.), příslušných dokladů o vyplaceném cestovném a stravném
příslušným hráčům a funkcionářům; VV neuznává nárokovanou částku na dopravu hráče B.Belka z Košic
do Vsetína a zpět vzhledem k jeho současné účasti na utkání ELM v Modřicích (dle zápisu o utkání); VV
rozhodnutí k této problematice odkládá do doručení požadovaných dokumentů – požadavek na doručení
příslušných dokladů byl odeslán 18.1.2017, dosud nedoručeno – výzva k dodání do 5.2.2017, jinak se
žádostí VV nadále nebude zabývat a náhradu neposkytne

1 Odborné komise
-

Projednání činnosti a plánu jednotlivých odborných komisí
o Komise žen – omluva zástupce KŽ I.Šimečkové před jednáním VV, prezident vyslovil nespokojenost
nad přístupem KŽ, zástupci KŽ budou pozváni na příští jednání VV ČNS. Předem předložena Zpráva
o činnosti KŽ za rok 2016 a Plán činnosti s návrhem rozpočtu KŽ na rok 2017.
o Komise mládeže – Komise mládeže – na místě, bez předchozího doručení el. podoby, předveden Plán
činnosti KM na rok 2017 s návrhem rozpočtu KM. Skokový nárůst nákladů některých položek posoudí
VV ČNS při návrhu rozpočtu ČNS. Nepředložena Zpráva o činnosti KM za rok 2016, Plán činnosti a
návrh rozpočtu na rok 2017 nedoručen.
o Rozpis Poháru ČNS mládeže na rok 2016 – návrh předveden bez doručení el.podoby předem. Návrh
obsahuje mnoho změn: sjednocení hodnocení u všech tří kategorií, možnost startu neoddílových
sestav, zapojení výběru reprezentačních nadějí, navýšení odměn pro pořadatele s důrazem vyšší
kontrolu vypsaných požadavků (úbor rozhodčích, atd.), do rozpisu se nově řadí veškerá MČR, přehled
jednotlivých akcí vydáván formou přílohy. Po diskuzi návrh schválen.
Hlasování VV :
Výsledek pro:proti
4:0

Pro

Proti
4

Zdržel se
0

1

Stanovení počtu dopadů kategorie žactva v jednorázových soutěžích řízených VV ČNS a KM – po
projednání a návrh Trenérsko metodické komise k určení max.možných 3 dopadů, VV ČNS souhlasí
s návrhem
Hlasování VV :
o

Výsledek pro:proti
4:0
o

Pro

Proti
4

Zdržel se
0

1

Komise rozhodčích – předložen Plán činnosti s návrhem na rozpočet KR na rok 2017, chybí Zpráva o
činnosti KR za rok 2016. Připravují se 2 běhy Semináře rozhodčích, školení a doškolení rozhodčích
(březen 2017). KR připraví návrh úprav Statutu rozhodčích a podmínky nasazování rozhodčích na
ligová utkání (Zápis z jednání KR). Návrh po projednání VV ČNS bude prezentován na seminářích
ligových rozhodčích. Úprava rozpočtu dle skutečnosti r.2016, je třeba zjistit aktuální stav počtu triček
rozhodčích a předložit návrh na doobjednání dle potřebných velikostí. Připomínka V.Hlavatého na
chování rozhodčích v případech problémů při utkáních (Zruč-Senec). Návrhy vzešlé z Ligového
semináře 10.12.2017 – rozhodčí si zajistí zápisy a budou je mít k dispozici na každé utkání – předs.KR
M.Sachl souhlasí, projedná na jednání KR; rozhodčí zajistí zaslání SMS zprávy o výsledku utkání
v čase uvedeném Rozpisem dlouhodobých soutěží - předs.KR M.Sachl souhlasí, projedná na jednání
KR. Oba návrhy v případě souhlasu KR a následně VV ČNS budou dále projednány na Seminářích.
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M. Hostinský podává návrh k řešení M. Sachlovi jak řešit nízké počty rozhodčích v některých
oblastech. Je třeba oslovit napřímo mladší generaci hráčů prostřednictvím již ČNS využívaných médií.
(internetové stránky, facebook, Nohec magazín), pro které může být rozhodcovská činnost zajímavým
zdrojem příjmů. Podobné cesty volí i jiné sporty, viz výsledky vyhledávání na internetu Staň se
rozhodčím, buď rozhodčím atp. Již dříve M. Hostinský upozorňoval na tuto možnost bývalého
předsedu KR, bohužel bez jakékoliv další odezvy.
o Komise tuzemského rozvoje – předložen Plán činnosti s návrhem rozpočtu KTR na rok 2017. Skokový
nárůst některých položek rozpočtu, naopak nenaplňování plánovaných akcí r.2016 (Zpráva o činnosti
KTR za rok 2016 nebyla předložena k porovnání skutečných nákladů za rok 2016). Návrh na
jmenování sekretáře KTR nebyl akceptován, odměny formou DPP podle skutečně odvedené práce,
jmenování A.Stehlíka členem KTR (podle zdravotního stavu)
o Komise propagace a marketingu – předložena Zpráva o činnosti za rok 2016, Plán činnosti s návrhem
rozpočtu na r. 2017 – některé položky Rozpočtu jsou zahrnuty do jiné činnosti (Superfinále,
tel.záznamy MČR mužů dvojic a trojic, Sporťáček). Navýšení nákladů na NohecMagazín o 20 tis.Kč
do návrhu rozpočtu ČNS k projednání Konference. Předloženy konkrétní náplně Plánu činnosti,
záměry a návrhy (změny v poskytování TVCOM služeb některých akcí mimo jednorázové a
dlouhodobé soutěže ČNS), doporučení (M.Hostinský) pro tvorbu metodiky (hlavně pro mládež).
o Komise reprezentace, Disciplinární komise, Legislativní rada, Komise zahraničního rozvoje,
Hospodářská komise a STK – předloženy Zprávy o činnosti 2016 a Plány činnosti s rozpočtem na rok
2017, bez nárůstu nákladů.
o Projednání registrované diskuze na Nohecmagazínu – L.Barák přednesl současný stav přístupů, počty
diskuzních příspěvků (cca 2 za den, 15 příspěvků odstraněno jako nepřípustné). L.Barák nedoporučuje
registrovanou diskuzi, vzhledem k možnému vlivu na sledovatelnost. Navrhuje změny v rubrikách
Prezident odpovídá a Nohec fórum se zaměřením na transparentnost přispěvovatelů a důslednější
sledování obsahu diskuze k článkům s případným mazáním nevhodných diskuzních příspěvků – návrhy
zahrnou do připravované Smlouvy. Možnost nabídky oddílům prezentace svých partnerů (za úplatu).
Dále L. Barák navrhuje pro oživení portálu začít v rámci nohec magazínu některé články překládat
v součinnosti s komisí zahraničního rozvoje (V. Stehlík). VV ČNS s návrhy souhlasí.
Hlasování VV :
Výsledek pro:proti Pro
Proti
Zdržel se
5:0
5
0
0
o

Trenérsko metodická komise – předseda Vladimír Pavlík předloží Zápis z 1.jednání TMK s návrhy na
vyhodnocení prvního roku TCM (včetně finančních příspěvků) při neúčasti zástupců TCM TJ Dynama
České Budějovice a TJ AVIA Čakovice na setkání TCM, návrh Plánu činnosti a rozpočtu TMK na rok
2017

2 Různé
-

Schválení RMJ – žádné
Projednání počtu účastníků 2.ligy mužů – po odhlášení TJ Sokol Mnichovo Hradiště byly osloveny oddíly
družstev poražených v kvalifikaci o 2.ligu 2017 a družstev sestupujících z 2.ligy. Zástupci 6 oddílů
neakceptovali nabídku účasti v 2.lize 2017. Možné řešení při oslovení všech KNS pro případnou účast
v dodatečné kvalifikaci družstev z dalších míst krajských přeborů mužů (do 3.místa), toto řešení však může
znamenat termínové kolize a narušení postupů při návrhu rozlosování s následným projednáním ZSU.
Tento stav dává potřebu urychleně řešit reorganizaci ligových soutěží mužů. VV ČNS po diskuzi souhlasí
se snížením počtu startujících družstev v 2. lize na 15, takže 1 skupina bude jen 7-členná.
Hlasování VV :
Výsledek pro:proti Pro
Proti
Zdržel se
3:0
3
0
2
-

Plzeňský KNS upozornil VV ČNS na nesoulad počtu delegátů na Konferenci ČNS 2017 dle zaslaného
seznamu (výpočet dle předložených zpráv o činnosti jednotlivých KNS). Neodpovídají počty
registrovaných krajských a okresních soutěží, tím je zkreslen výpočet počtu delegátů za KNS (především u
Jihočeského KNS a KNS Vysočina). VV ČNS si vyžádá od Legislativní rady posouzení této problematiky
s žádostí o návrh opatření.
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-

Projednání přihlášek na pořadatelství MČR – jednotlivci dorost, muži trojice a jednotlivci ženy, vše
přihlášky na pořadatelství TJ Slavoj Český Brod v nově budovaném sportovním areálu nohejbalového
oddílu. Zatím bez řádných přihlášek předběžný pozitivní zájem o pořadatelství mládežnických MČR
(Čakovice 2+3 ml. ž, Žďár 1 ml. žáci, Čelákovice 2+3 st. žáci), zájem zatím neprojeven pouze u singlu st.
žáků. VV ČNS po projednání souhlasí.
Hlasování VV :
Výsledek pro:proti Pro
Proti
Zdržel se
5:0
5
0
0

Další jednání VV

3
-

-

Navržený termín: únor 2017.
Navržené místo: bude určeno dodatečně
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