Zápis z 39. jednání Výkonného výboru ČNS
konaného dne 17.5.2016 (16:00-20:00 hod.) v Nymburku

Účastníci
Výkonný výbor

Kamil Kleník, Vlastimil Stehlík, Ivan Králík, Petr Jahoda

Generální sekretář
Dozorčí rada
Hosté
Omluveni

Vlastimil Pabián
Jiří Sládek, člen KTR
Michal Hostinský, Jiří Doubrava
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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 30.6.2016
Gen.sekretář odešle informaci KNS o usnesení VV ČNS z 13.4.2016 k problematice přestupů a hostován,
současně připraví související Směrnici k diskuzi a schválení VV ČNS v červnu t.r.
VV ČNS vyzývá STK k řešení zjištěných duplicit v hráčském registru a vydání příslušných rozhodnutí –
nesplněno, výzva STK na okamžité plnění úkolu
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 – nesplněno, VV ČNS vyzývá Komisi mládeže ke splnění úkolu neprodleně
Rozhodnutí o přidělení statutu Tréninkového centra mládeže dle projektu v rámci užití prostředků darů
loterijních společností přes Český olympijský výbor – dodatečně přijatá přihláška TJ Slavoj Český Brod
(informační nedostatek, řádně podaná přihláška v termínu)

Soutěže, informace STK
VV ČNS konstatuje, že dosud žádný oddíl nohejbalu neprojevil zájem o pořadatelství MČR starších žáků
dvojic, trojic a jednotlivců, Komise mládeže provede poptávku v oddílech. Prozatím pouze nabídka
možného pořadatelství oddílu K.Vary jedné z kategorií v termínu podle volných hodin ve sportovní hale.
- Žádost oddílů TJ Sokol Praha – Vršovice II a TJ Útěchov Brno o Změnu specifikace utkání č. 55 1.ligy žen
– změna hracího dne z 9.10. (je v rozporu s ustanovením Rozpisu dlouhodobých soutěží ČNS 2016) na
29.5.2016. VV ČNS po projednání souhlasí s udělením výjimky z tohoto ustanovení RDS
Hlasování VV :
Výsledek pro:proti Pro
Proti
Zdržel se
3:1
3
1
0
-

VV ČNS projednal přihlášku na pořadatelství MČR jednotlivců žen v termínu TK 27.8.2016 – TJ Slovan
Chabařovice. VV ČNS souhlasí.
Hlasování VV :
Výsledek pro:proti Pro
Proti
Zdržel se
4:0
4
0
0
-

VV ČNS projednal dodatek č.3 Rozpisu dlouhodobých soutěží 2016 – návrhy KTR a M.Maršálka. Návrh
k problematice povinnosti domácího družstva byl VV ČNS přijat.
Hlasování VV :
-

Výsledek pro:proti
4:0

Pro

Proti
4

0

Zdržel se
0

Návrh k problematice označování Zpráv z utkání nebyl přijat, VV ČNS nepovažuje navrhované opatření za
potřebné.
Hlasování VV :
Výsledek pro:proti Pro
Proti
Zdržel se
0:4
0
4
0
-

-

-

Velmi náročná práce sekretáře STK se zapisováním všech výsledků a startu hráčů pro potřeby statistiky na
webu ČNS – VV ČNS souhlasí s omezením zapisovaných statistických dat jen pro soutěž Extraligy mužů a
Dorostenecké ligy do doby, než bude zprovozněna funkcionalita el.zápisu domácími družstvy ligových
soutěží s automatickým přenášením dat do statistik
Informace STK o vydaných Zpráv STK 01-04/2016
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2

Komise propagace a marketingu
-

-

-

-

3

Komise mládeže
-

-

4

Informace o prvních poznatcích provozu nového webu ČNS, postupně bude zavedeno naplňování výsledků
družstvy přímo do webu ČNS (zrušení hlášení výsledků SMS), později bude možnost zadávání průběžného
stavu každého ligového utkání, další vývoj z hlediska pořizování el.zápisů s vazbou na výsledky a
statistiky. Připravuje se spuštění e-shopu (VV schválil v této souvislosti odměnu J.Sládkovi 9.000 Kč).
Informace o stavu projektu členských karet, výhody dle prezentace na Konferenci ČNS, předběžný
rozpočet, možné bonusy jak z prostředků ČNS, tak externími pobídkami – VV ČNS žádá Komisi
tuzemského rozvoje o spolupráci při sběru informací o nižších složkách ČNS, dle časového harmonogramu
a náplně (dodá J.Sládek)
Průběžné hodnocení přenosů TVCOM – KPM a prezident ČNS projedná s partnerem a gestorem další
spolupráci a možnosti, včetně sankcí při nedostatečných podmínkách provozu TVCOM. Následně dopisy
oddílům a aktualizací metodického pokynu bude vytvářet podmínky pro zkvalitnění přenosů a záznamů
(zvuk, celkové skóre utkání, kvalita přenosu).
Informace KPM o plánu propagace superfinále a MS 2016 – spoty, natáčení propagačního materiálu
v Brně (repre muži, M.Donutil, P.Švancara), harmonogram propagačního tour
Informace o dosud uspořádaných turnajích a o stavu pořadatelů dalších turnajů Poháru ČNS mládeže –
KM nepředložila pro jednání VV.
Informace o průběžném stavu kreditního systému – nepředloženo. VV ČNS vyzývá Komisi mládeže
k předložení průběžné zprávy o stavu užití kreditního systému všech ligových družstev a stav v krajských
soutěžích, termín předložení do 31.5.2016.
Nabídka ČOV na finanční podporu sociálně slabých sportovců mládeže – příslušný materiál KM zveřejní
na webu ČNS s vysvětlením možností pro zapojení oddílů mládeže do projektu.

Různé
Přehled schválených RMJ : nejsou žádné
Hráč Martin Spilka vzal své Odvolání proti rozhodnutí disciplinární komise ze dne 9.3.2016 zpět. Zpět
vzetí Odvolání bylo doručeno sekretáři ČNS těsně po té, co výkonný výbor Odvolání na svém zasedání dne
13.4.2016 projednal, avšak ještě před tím, než bylo projednání Odvolání zveřejněno. S ohledem na to, po
doporučení legislativní komise, se považuje zpět vzetí Odvolání za účinné, odvolateli byl vrácen příslušný
poplatek a rozhodnutí disciplinární komise ze dne 9.3.2016 zůstává v platnosti.
- Informace Organizačního výboru MS mužů 2016. Průběžná aktualizace rozpočtu dle dosud známých
vstupů (dotace MŠMT 720 tis.Kč, příspěvek Magistrátu Brno 500 tis.Kč – už uhrazeno na účet ČNS),
předpoklady příjmové oblasti rozpočtu dosud neuzavřených jednání a žádostí. Pro možnost propagace síně
slávy na MS a Superfinále ELM doporučuje OV MS přizvat do jednání a následné spolupráci jako
koordinátora M.Maršálka.
- Dotaz ONS M.Boleslav k utajování soukromých osobních údajů – ohlašování hostování, přestupů a
postaršení stále obsahuje možnost uvedení rodného čísla hráče. Gen.sekretář je pověřen odpovědí na dotaz
a úpravou příslušných dokumentů – příloh Rozpisů soutěží – a jejich neprodlené zveřejnění na webu ČNS
- Projednání návrhu KNS K.Vary a oddílu SK LIAPOR Witte Karlovy Vary k vytvoření dlouhodobého
systému pořadatelství MČR (především mládeže a žen) jednotlivých extraligových družstev. VV ČNS
vyzývá KNS K.Vary a oddíl SK LIAPOR Witte Karlovy Vary k předložení svého konkrétního návrhu jak
tuto problematiku řešit ve vztahu k různým podmínkám a úrovním jednotlivých družstev a v dlouhodobém
horizontu nestálé účasti oddílů v extralize (sestupy a postupy).
- Projednání návrhu smlouvy k provozování Nohec Magazínu (dále NM) na další období. Prezident ČNS
doporučuje problematiku veřejné/neveřejné diskuze na NM řešit až s případným mandátem z jednání
volební Valné hromady v prosinci t.r. V.Stehlík doporučuje již v této verzi Smlouvy řešit tuto
problematiku řízené diskuze. VV ČNS souhlasí s podpisem stávajícího znění Smlouvy :
Hlasování VV :
Výsledek pro:proti Pro
Proti
Zdržel se
3:1
3
1
0
-
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Další jednání VV

5
-

-

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

Strana 4 (celkem 4)

