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Zápis z 34. jednání Výkonného výboru ČNS 

konaného dne 9.1.2016 (19:00-23:00 hod.) v Nymburku 

 

Účastníci 

Výkonný výbor Kamil Kleník, Vlastimil Stehlík, Jiří Doubrava, Michal Hostinský, Ivan Králík, Petr Jahoda 
 

Generální sekretář Vlastimil Pabián 

Dozorčí rada   

Hosté  Jiří Sládek – člen Komise propagace a marketingu, Luboš Pamánek – sekretář STK, Lukáš 
Vlach – sekretář Komise mládeže 

Omluveni    
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Usnášeníschopnost 

Jednání se účastní nadpoloviční většina členů VV ČNS, VV je usnášeníschopný.  

Kontrola plnění úkolů 
- Komise propagace a marketingu nepředložila návrh na rozdělení částky pokut za nenaplnění povinnosti 

přenosů/záznamů TVCOM extraligových družstev v roce 2016 – k rozdělení částka 2.000 Kč. VV ČNS 

ukládá úkol znovu s rozšířením o důkladnou kontrolu plnění povinnosti přenosů/záznamů TVCOM – do 

30.12.2015 – nebylo splněno 

- VV ČNS ukládá Komisi mládeže uložit veškeré materiály na web ČNS s odkazem na konzultanty – i 

nadále nesplněno 

- VV ČNS vyzývá předsedy Odborných komisí ČNS k předložení Zprávy o činnosti za rok 2015 a návrhu 

Plánu činnosti s rozpočtem na rok 2016 do 15.1.2016 – upozornění. 

1 Soutěže, informace STK 

- Termínový kalendář ČNS 2016 – dodatek č.1, soutěže 1.ligy žen. Předběžně 8 družstev, superfinále 

27.10.2016, o 3.místo se nehraje. Poslední utkání dlouhodobé části 8.10.2016. Dodatek č.1 TK 2016 

obsahující termíny 1.ligy žen a BDL bude zveřejněn až po určení systému BDL vycházející z počtu 

účastníků, tj. po termínu přihlášek do soutěží 31.1.2016  

Hlasování VV : 

Výsledek pro:proti Pro Proti Zdržel se 

6:0 6 0 0 

 

- Ligový seminář pro KNS a 2.ligu mužů se bude konat v sobotu 23.1.2016 od 13,00 hodin v SC Nymburk. 

- Projednání Rozpisu dlouhodobých soutěží ČNS 2016 : 

o návrh V.Stehlíka na úpravu RDS v části předkládání el.soupisek k ligovému utkání umožnit i využití 

přenosných elektronických zařízení za poplatek – dle ostatních členů VV nepředložení nebude 

považováno za základě čl. 3.11 Soutěžního řádu za nesplnění podmínky pro nástup k pozdravu 

družstva – doplnění jen do RDS by znamenalo porušení článku SŘ jako nadřízeného dokumentu. Proto 

VV bude tuto úpravu směřovat prvotně do změny příslušných článků SŘ na nejbližší Konferenci ČNS. 

o po diskuzi a úpravách VV ČNS souhlasí s navrhovaným zněním RDS 

Hlasování VV : 

Výsledek pro:proti Pro Proti Zdržel se 

6:0 6 0 0 

 

- VV ČNS zveřejní upravenou verzi Soutěžního řádu ČNS dle Valnou hromadou 8.3.2015 schválené změny 

v části čl. 3.2 Rozvoj mládeže a žen s platností od 1.1.2016 

- STK předložila vyhodnocení dlouhodobých a jednorázových soutěží 2015 

- na základě doporučení Komise propagace a marketingu rozhodl VV ČNS přerozdělit přijaté pokuty za 

neplnění podmínek provozu TVCOM v extraligové soutěži mužů – částka 2.000 Kč se přiděluje po 1.000 

Kč družstvu SK Šacung ČNES Benešov a NK CLIMAX Vsetín. 

Hlasování VV : 

Výsledek pro:proti Pro Proti Zdržel se 

6:0 6 0 0 

 

- VV ČNS vyslovuje poděkování A.Stehlíkovi za práci v STK ČNS k ukončení jeho činnosti v STK 

k 31.12.2015. Dále vyslovuje také poděkování za práci v DK ČNS odstoupivším členům D.Čukanovi, 

A.Stehlíkovi a P.Nadymáčkovi. 

- na návrh STK rozhodl VV ČNS vrácení 50% kauce nezúčastněného družstva TJ Sokol Modřice „C“ 

v kvalifikaci o 2.ligu pořadatelskému družstvu SK LIAPOR WITTE Karlovy Vary „B“ 

Hlasování VV : 

Výsledek pro:proti Pro Proti Zdržel se 

5:0 5 0 1 
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-  VV ČNS vyslovuje poděkování Komisi rozhodčích za práci v roce 2015 a pověřuje gen.sekretáře 

k udělení přístupu na úložiště DROPBOX zápisů z ligových utkání pro nadcházející ročník(y). Současně 

VV ČNS zve Komisi rozhodčích na jednání VV 23.1. od 11:00 hod. k aktuálním otázkám činnosti Komise 

rozhodčích. 

- Předložený návrh Rozpisu jednorázových soutěží ČNS 2016 – VV ČNS se bude návrhem zabývat na 

dalším jednání VV ČNS. 

- STK spolu s Komisí propagace a marketingu připraví aktualizaci přihlášek na pořadatelství jednorázových 

soutěží, včetně aktualizace Dohody o pořadatelství MČR – termín předložení 23.1.2016 

 

2 Komise mládeže 
- informace o stavu pořadatelů mládežnických MČR. V současné době schválené MČR ml.žáků dvojic a 

trojic, v jednání MČR st.žáků jednotlivců (Zbečník).  

- informace o stavu pořadatelů Poháru ČNS mládeže – v neděli 17.1.2016  turnaj dvojic dorostu a st.žáků 

v K.Varech, přísliby na pořadatelství Zbečníku, Modřic, Vsetína, Č.Budějovic, problémy s termíny 

tradičních turnajů NK Počerady v Lounech. Výhled dle sdělení Komise mládeže – plánovaný počet 6 

turnajů každé kategorie bude naplněn. 

- příprava vyhlášení grantu partnerských kempů ČNS 2016 – KM má za úkol zjednodušit podmínky pro 

pořadatelství a účast k rozšíření této činnosti za využití prostředků darů loterijních společností pod ČOV. 

 

3 Různé 
- Přehled schválených RMJ :   RMJ 01-2016 – dodatek Rozpisu Poháru ČNS mládeže, schváleno  

Hlasování VV : 

Výsledek pro:proti Pro Proti Zdržel se 

6:0 6 0 0 

 

- VV ČNS bere na vědomí jmenování Disciplinární komise ČNS ve složení : L.Kratochvíl – předseda DK, 

V.Mašát, I.Králík – členové DK. VV ČNS souhlasí s aktualizovaným Statutem Disciplinární komise 

s účinnosti od 9.1.2016. 

Hlasování VV : 

Výsledek pro:proti Pro Proti Zdržel se 

5:0 5 0 1 

 

- Schválení finální verze projektu Tréninkových center nohejbalu mládeže s termínem přihlášek do 

31.3.2016 

Hlasování VV : 

Výsledek pro:proti Pro Proti Zdržel se 

6:0 6 0 0 

 

- Termín konání Mezinárodního nohejbalového kempu mládeže a žen v Chabařovicích 1.-6.8.2016 

- VV ČNS projednal pracovní úvazky a výši odměny za činnost hospodáře ČNS a obsah jeho činnosti, 

pracovní náplň gen.sekretáře a způsob a výši odměny za výkon, statut a jednací řád Hospodářské komise, 

složení HK bude předloženo na příští jednání VV. 

Hlasování VV : 

Výsledek pro:proti Pro Proti Zdržel se 

6:0 6 0 0 

 

- prezident ČNS informoval VV o složení přípravného výboru pro organizaci MS mužů 2016 v Brně a o 

jednání tohoto výboru s předběžným návrhem rozpočtu ve vztahu k následným přidělením dotací od 

MŠMT, KÚ, magistrátu města Brno a města Modřice. Složení organizačního výboru MS 2016: Prezident - 

Kamil Kleník (fin.zdroje, partneři, TV), členové – Jiří Sládek (hl.koordinátor), Martin Ton (manažer 

marketingu), Petr Jahoda (manažer pro regionální záležitosti), Ladislav Bartůněk (manažer IT), Jan 
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Bartůněk (manažer ceremoniálů a doprovodných programů), Tereza Doležalová (manažerka ubytování a 

stravování ). 

- VV ČNS bere na vědomí informaci o pořadatelství akce Sporťáček 2016 s některými výhradami 

pořadatelů akcí v r.2015, KPM připraví v tomto ohledu rozbor dopadů pořádání akcí Sporťáček 2015 

s návrhem na možné pokračování v r.2016. 

- VV ČNS bere na vědomí informaci o pořadatelství Letní olympiády dětí a mládeže v r.2017 

v Jihomoravském kraji. Úsilí o zařazení nohejbalové části do LODM 2017 musí být podpořeno především 

JhM KNS, MNK Modřice a VV ČNS v součinnosti s představiteli města a kraje při příležitosti pořádání 

MS mužů 2016 v Brně. 

 

4 Další jednání VV 

- Navržený termín:  23.1.2016. 

- Navržené místo:   Nymburk 


