Zápis z 38. jednání Výkonného výboru ČNS
konaného dne 13.4.2016 (17:00-21:30 hod.) v Praze

Účastníci
Výkonný výbor

Kamil Kleník, Vlastimil Stehlík, Jiří Doubrava, Michal Hostinský, Ivan Králík

Generální sekretář
Dozorčí rada
Hosté
Omluveni

Vlastimil Pabián
Jiří Sládek, člen KTR, Luboš Pamánek, člen STK
Petr Jahoda
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Usnášeníschopnost
Jednání se účastní nadpoloviční většina členů VV ČNS, VV je usnášeníschopný.

Kontrola plnění úkolů
-

1

STK připraví základní verzi návrhu k diskuzi budoucí struktury soutěží vycházející z jednání Ligových
seminářů 2015/2016 do 31.3.2016 – úkol nesplněn, nový termín 30.4.2016

Soutěže, informace STK
VV ČNS konstatuje, že dosud žádný oddíl nohejbalu neprojevil zájem o pořadatelství MČR žen
jednotlivců a starších žáků dvojic, trojic a jednotlivců, Komise žen a Komise mládeže provedou poptávku
v oddílech
- VV ČNS projednal výklad předpisu – Soutěžní řád čl. 3.5 – fluktuace hráčů do 21 let. Po diskuzi VV ČNS
souhlasí se zněním Výkladu a se zveřejněním
Hlasování VV :
Výsledek pro:proti Pro
Proti
Zdržel se
5:0
5
0
0
-

VV ČNS projednal dodatek č.2 Rozpisu dlouhodobých soutěží 2016 – stanovení počtu utkání pro
jednotlivé soutěže ve vztahu k evidenci počtu možných fluktuací v části Upřesnění SŘ
Hlasování VV :
-

Výsledek pro:proti
4:1

Pro

Proti
4

1

Zdržel se
0

Informace gen.sekretáře k problematice přestupů a hostování ve vztahu k úhradě poplatků a centrální
registraci. VV ČNS souhlasí s postupem STK nepověřovat žádný KNS k registraci přestupů a hostování.
Ustanovení SŘ čl. 3.4.1 o úhradě poplatků za hostování je v rozporu s orgány evidující hostování a v této
souvislosti pověřuje STK a gen.sekretáře k evidenci všech registrovaných hostování mezi oddíly působící
v rámci jednotlivých KNS (kromě případů, kdy jeden z oddílu je tzv. ligový – jakékoliv družstvo oddílu
hraje ligovou soutěž řízenou VV ČNS) a po ukončení ligových soutěží 2016 uhradí na účet příslušného
KNS částku 250,- Kč za jedno takové zaregistrované hostování (50,- Kč zůstává ČNS za administrativní
výkon). K tomuto rozhodnutí bude vydána směrnice, která výše uvedený stav zřetelně popíše a uvede
správný postup.
Hlasování VV :
Výsledek pro:proti Pro
Proti
Zdržel se
3:2
3
2
0
-

-

2

VV ČNS vyzývá STK k řešení zjištěných duplicit v hráčském registru a vydání příslušných rozhodnutí
Informace STK o Rozhodnutí STK 2016-02 – Změna specifikace utkání a STK 2016-03 – zrušení oddílu
SK Dolní Bříza

Komise propagace a marketingu
-

-

-

Informace o stavu příprav na spuštění nového webu ČNS, testování funkčnosti jednotlivých záložek,
grafika, návaznost na další aplikace, termín spuštění v pondělí 25.4.2016 ve 20:00 hodin.
prezident ČNS upozornil KPM na potřebu aktivní spolupráce s partnery ČNS – GALA, BOTAS a Pokorný
sítě, zasílání pozvánek na významné akce ČNS, zasílání Ročenky … KPM zašle Ročenky 2015
s průvodními dopisy
VV ČNS projednal možné varianty řešení diskuzního fóra Nohec Magazínu na základě vyjádření redakce
NM. VV ČNS pověřuje prezidenta ČNS k přednesení návrhu VV ČNS a KPM k zajištění řízené diskuze
přihlášených diskutujících se zapojením do diskuze členů VV, odb.komisí a dalších představitelů ČNS a
přesměrování veřejné neřízené diskuze na portál Facebook – NOHEJBAL.
Informace KPM o stavu projektu členských karet ČNS
Informace KPM o plánu propagace superfinále a MS 2016
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-

3

Informace KPM o jednání s ČOV k projektu „LIPNO RIO 2016“ – rozsah propagace, možnosti finanční
spoluúčasti, ve spolupráci s Komisí mládeže bude připraven turnaj v rámci Poháru ČNS mládeže dle
časového harmonogramu této akce

Komise mládeže
Informace o dosud uspořádaných turnajích a o stavu pořadatelů dalších turnajů Poháru ČNS mládeže –
KM předloží k rozhodnutí VV ČNS RMJ dodatek Rozpisu Poháru ČNS mládeže 2016 s již známými
termíny a pořadateli.
- Informace KM o aktuálním stavu realizace ustanovení SŘ čl. 3.2 Rozvoj mládeže a žen a příslušné
Směrnice. Dosud známé oznámení o realizaci RMŽ ligových oddílů (vykoupení, farmy), včetně úhrad
příslušných poplatků. Krajské soutěže ve vztahu k realizaci RMŽ – zatím nejsou ve všech krajích dostupné
informace o stavu realizace.
- Rozhodnutí o přidělení statutu Tréninkového centra mládeže dle projektu v rámci užití prostředků darů
loterijních společností přes Český olympijský výbor – přihlášené oddíly SK LIAPOR WITTE Karlovy
Vary, SK Šacung ČNES Benešov 1947, TJ AVIA Čakovice, TJ Dynamo Propagační podnik České
Budějovice, Městský nohejbalový klub SDS EXMOST Modřice a PKS Okna Žďár nad Sázavou. Doručené
přihlášky a příslušné související dokumenty naplňují podmínky dané Projektem a VV ČNS schvaluje statut
Tréninkového centra mládeže pro rok 2016 těmto oddílům
Hlasování VV :
-

Výsledek pro:proti
5:0

Pro

Proti
5

0

Zdržel se
0

Prezident ČNS informoval o ustanovení přípravné skupiny pro zřízení odborné Trenérsko-motodické
komise – členy této skupiny jsou Mgr.Vladimír Pavlík, ing. Vlastimil Stehlík a Jiří Šmejkal. Tato skupina
se zúčastnila spolu s prezidentem ČNS jednání se zástupci oddílů Tréninkových center mládeže k dalšímu
postupu, ekonomických podmínkách (rozpočet ČNS projektu Tréninkových center mládeže je stanoven na
200 tis.Kč na rok 2016), zpřesnění podmínek trenérské povinné licence B, předložení tréninkových plánů
na jednotlivé tréninkové cykly při zajištění minim. počtu hřišť a rozsahu tréninkových jednotek dle
tréninkového cyklu, zasílání zpráv na konci tréninkového cyklu.
- Předložené přihlášky na Grant partnerského kempu mládeže – 2 přihlášky TJ Sokol Modřice, 1 přihláška
TJ Radomyšl. VV ČNS souhlasí s uspořádáním kempů mládeže v podmínkách Grantu.
Hlasování VV :
Výsledek pro:proti Pro
Proti
Zdržel se
5:0
5
0
0
-

4

Různé
Přehled schválených RMJ :
o RMJ 04-2016 Výjimka z ustanovení Rozpisu dlouhodobých soutěží 2016 (dohrávka utkání 1.ligy žen
v září 2016)
Hlasování VV :
-

Výsledek pro:proti
5:0

Pro

Proti
5

0

Zdržel se
0

RMJ 05-2016 Výjimka z ustanovení Termínového kalendáře 2016 – termín přihlášek MČR dvojic a
trojic mužů
Hlasování VV :
o

Výsledek pro:proti
4:0
o

Pro

Proti
4

0

Zdržel se
1

RMJ 06-2016 Rozhodnutí VV ČNS ke startu hráče M.Spilky na jednorázových soutěžích ČNS - MČR
trojic mužů
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Hlasování VV :
Výsledek pro:proti
4:0

Pro

Proti
4

0

Zdržel se
0

Informace o vývoji komunikace VV s KNS Praha – dosud nebyl KNS Praha stanoven termín a místo
setkání zástupců KNS Praha s členy VV ČNS.
- Hospodář ČNS podal informaci o poskytnutí dotace Magistrátu hl.m. Praha ve výši 50.000 Kč (příjem na
účet ČNS 23.3.2016) na uspořádání Zimního poháru Pražských družstev v nohejbale (akce již proběhly).
Podle uzavřené Smlouvy je příjemcem dotace Český nohejbalový svaz zastoupený prezidentem ČNS
Kamilem Kleníkem. Hospodář upozorňuje na podmínky užití spojené s následným vyúčtováním akce –
např. vedení podvojného účetnictví s odděleným účtováním akce, účetní doklady musí být označeny
odběratelem – příjemcem dotace ČNS s textem zcela jasně uvedeným využitím a účelem dle Smlouvy a
kopie musí být součástí vyúčtování, povinná spoluúčast 40%, tj. celkové náklady min. 83.333 Kč s vlastní
spoluúčastí min. 33.333 Kč. VV ČNS v této souvislosti ukládá KNS Praha předložit hospodáři ČNS
veškeré doklady k vyúčtování akce, včetně nákladů spoluúčasti. Teprve po doložení všech dokladů
k vyúčtování dle podmínek daných Smlouvou a příslušnými závaznými podmínkami užití dotace bude
převedena příslušná částka na účet KNS Praha s případným vrácením nevyužité části dotace na účet
poskytovatele.
- informace Organizačního výboru MS 2016 o stavu příprav na MS, o grantech a dotacích, o jednání se
sponzory akce
- Projednání dopisu nohejbalového oddílu TJ Spartak Čelákovice k rozhodnutí Disciplinární komise o trestu
hráče oddílu M.Spilky, který je nazván a koncipován jako vyjádření oddílu nohejbalu k rozhodnutí DK
ČNS. VV konstatuje, že obdržený dopis sice v úvodním odstavci požaduje po VV ĆNS odpovědi na
oddílem položené otázky, nicméně v dopise jsou pouze další tři vyjádření oddílu bez jakkoli položené
otázky. Přesto prezident ČNS požádal prostřednictvím RMJ členy VV o podání vyjádření ke startu hráče
M.Spilky (ID 170) na MČR mužů dvojic a trojic 2016 a předešel tak obavám oddílu nohejbalu TJ Spartak
Čelákovice z možného dvojího výkladu této situace. Posléze na zbývající část dopisu osobně odpoví
v kontextu projednání VV.
- Projednání doručeného Odvolání hráče M.Spilky na Rozhodnutí Disciplinární komise 04-2016 z 9.3.2016
– VV ČNS souhlasí se závěry DK o udělených trestech, včetně zdůvodnění, a zamítá Odvolání v plném
rozsahu (I.Králík jako člen DK nehlasoval)
Hlasování VV :
Výsledek pro:proti Pro
Proti
Zdržel se
5:0
5
0
0
-

Další jednání VV

5
-

-

Navržený termín: květen 2016.
Navržené místo: bude určeno dodatečně
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