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Zápis z 41. jednání Výkonného výboru ČNS 

konaného dne 17.9.2016 (09:00-13:30 hod.) v Nymburku 

 

Účastníci 

Výkonný výbor Kamil Kleník, Vlastimil Stehlík, Petr Jahoda, Jiří Doubrava, Michal Hostinský (od 9:55) 
 

Generální sekretář Vlastimil Pabián 

Dozorčí rada   

Hosté  Jiří Sládek, člen KPM, Vladimír Pavlík, předseda KR 

Omluveni  Ivan Králík 
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Usnášeníschopnost 

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

Kontrola plnění úkolů 
- STK připraví základní verzi návrhu k diskuzi budoucí struktury soutěží vycházející z jednání Ligových 

seminářů 2015/2016 – úkol nesplněn. 

- 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. Úkol nesplněn. 

1 Soutěže, informace STK 
- VV ČNS projednal přihlášku na pořadatelství MČR trojic starších žáků v termínu 4.12.2016 – SK 

LIAPOR WITTE Karlovy Vary. VV ČNS souhlasí. 

Hlasování VV : 

Výsledek pro:proti Pro Proti Zdržel se 

5:0 5 0 0 

 

- VV ČNS projednal pořadatelství MČR dvojic starších žáků v termínu 17.11.2016 v Nymburku (pořadatel 

ČNS – Komise mládeže). VV ČNS souhlasí. 

Hlasování VV : 

Výsledek pro:proti Pro Proti Zdržel se 

5:0 5 0 0 

 

- VV ČNS projednal přihlášku na pořadatelství MČR jednotlivců mladších žáků v termínu 22.10.2016 – TJ 

Sokol Semily. VV ČNS souhlasí. 

Hlasování VV : 

Výsledek pro:proti Pro Proti Zdržel se 

5:0 5 0 0 

 

- VV ČNS projednal změnu časů zahájení superfinále 1.ligy žen v 11:00 hod. a superfinále extraligy mužů v 

15:30 hod. z důvodu změny času přímého přenosu ČT SPORT. VV ČNS souhlasí. 

Hlasování VV : 

Výsledek pro:proti Pro Proti Zdržel se 

5:0 5 0 0 

 

- VV ČNS objevené duplicity v hráčském registru ČNS : všechny případy byly dořešeny  

- Informace o vydaných rozhodnutí STK – Zprávy STK z ligových soutěží do č.17. Rozhodnutí STK 

06/2016 – ZSU 2LMB Dalečín-Zbečník. Rozhodnutí STK 07/2016 – Přestupy, dodatek č.2, Rozhodnutí 

STK 08/2016 - ZSU 2LMB NK Modřice – Dy.Č.Budějovice, Rozhodnutí STK 09/2016 – zamítnutí 

zrušení registrace hráčů SK Jenštejn, Rozhodnutí STK 10/2016 – zamítnutí ukončení hostování. 

- VV ČNS souhlasí s dodatkem Termínového kalendáře 2016 (termíny a pořadatelé MČR, změny časů obou 

superfinále) a s dodatkem Rozpisu dlouhodobých soutěží 2016 (zrušení utkání o 3.místo 1.ligy mužů). 

Hlasování VV : 

Výsledek pro:proti Pro Proti Zdržel se 

5:0 5 0 0 

 

2 Komise propagace a marketingu 
- Informace o provozu nového webu ČNS.  

o Před spuštěním sekce Dokumenty, dokončovací práce na sekci e-shop (návazně na projekt členských 

karet), spuštění od 3.10.2016. Opraveny chyby a nepřesnosti dle ohlášených žádostí. Příprava sekce 

historie soutěží – zatím postačí zveřejnit dostupné Hodnocení STK jednorázových a dlouhodobých 

soutěží (předloží gen.sekretář z datového archivu ČNS).  
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o Požadavek pro řešení registru rozhodčích ve stejném prostředí a stylu jako u registru trenérů. Bude 

řešit KPM s P.Fajglem. 

o Pokračuje práce na spuštění hlášení výsledků se zápisem přímo na web ČNS 

- Informace o stavu projektu členských karet – připravuje se informace a propagace pro všechny oddíly a 

KNS (dále do oddílů KP a OP). VV ČNS projevuje obavu z nepřipravenosti pro možnost rezervace a 

prodeje vstupenek na superfinále, z důvodu časového skluzu je třeba zvážit a připravit jiný způsob prodeje 

vstupenek při využití již zveřejněných slev pro členy ČNS. 

- Propagace superfinále a MS 2016 – jednání s TV NOVA o propagaci v programu Snídaně s Novou 

- informace o akci RIO LIPNO – prezident ČNS zhodnotil celou akci, vyslovil nespokojenost s přípravou a 

zajištěním akce, především turnaje neregistrovaných hráčů, pozitivně hodnotí samotnou účast v projektu, 

propagaci nohejbalu mezi olympijskými sporty a prezentaci nohejbalu v médiích.  

- Projednání smluvních povinností ČNS k obdrženým dotacím na MS 2016, superfinále a Zimního turnaje 

KNS Praha (MŠMT, KÚ JhM, Magistrát mě. Praha a Brno, Městská část Brno-Královo Pole) – KPM bude 

sledovat podmínky propagace dané smlouvami poskytovatelů 

- Informace z jednání Organizačního výboru MS dne 16.9.2016 o průběhu příprav 

   

3 Komise mládeže 
- Informace o stavu pořadatelů Poháru ČNS mládeže – jednotlivci 6.11. ve Skutči, dorost 12.11. trojice v 

Č.Budějovicích, dvojice 27.11. v Týnu nad Vltavou (vyhlášení), starší žáci 30.10. jednotlivci ve Zbečníku,  

4.12. trojice v K.Varech (současně MČR), dvojice 26.12. Bystřice n.P. (vyhlášení), mladší žáci 22.10. 

jednotlivci v Semilech (současně MČR), 26.12. dvojice Bystřice p.P. (vyhlášení). 

- Naplňování směrnice ČNS o kreditním systému – KM předloží přehled plnění u ligových oddílů a oddílů 

krajských soutěží do 20.10.2016 

- Vyhodnocení partnerských kempů mládeže – všichni pořadatelé splnili podmínky dané Grantem, všechny 

3 kempy naplnily i podmínky pro přidělení zvýšeného příspěvku (více než 32 účastníků). Gen.sekretář 

zajistí předání materiální části příspěvku a úhradu příslušného finančního příspěvku. Předseda KM 

předloží komplexní Zprávu k doložení oprávněnosti použití loterijních prostředků ČOV. 

 

Hlasování VV : 

Výsledek pro:proti Pro Proti Zdržel se 

5:0 5 0 0 

 

- Průběžná informace k projektu Tréninkových center mládeže (TCM) – z jednání přípravné Trenérsko-

metodické komise (TMK). Kontroly zatím velmi pozitivní (účast mládeže a trenérů, dodržení termínů a 

časů předem nahlášených, stav sportovního prostředí), V.Pavlík připraví jednotný formulář pro zápis o 

provedené kontrole kontrolními komisaři. Gen.sekretář vyzve všechny TCM k předložení tréninkových 

plánů podzimní části (pokud možno okamžitě) a celkové roční závěrečné zprávy do 20.11.2016. TMK 

připraví společné setkání se všemi představiteli TCM ke zhodnocení prvního roku činnosti a k návrhům 

další činnosti TCM.  

 

4 Komise rozhodčích 
- Projednání Otevřeného dopisu M.Líbala k problematice vstupu účastníků utkání do herního prostoru – 

Vl.Pavlík vysvětlil postoj Komise rozhodčích k uvedené problematice. Není třeba řešit změnou Pravidel 

ČNS, ale je třeba opětovně projednat na seminářích rozhodčích (na seminář pozvat autora Otevřeného 

dopisu). KR také konstatovala negativní postoj k prezentaci formou Otevřeného dopisu namísto přímého 

jednání s členy KR, případně požadavkem účasti na jednání KR. 

- Delegace rozhodčích na play-off/out všech ligových soutěží – projednáno na posledním jednání KR, 

příslušní členové KR provádějí delegace „za běhu“ ve velmi krátkých časových lhůtách daných Rozpisem 

soutěží a Termínovým kalendářem. KR bude všechny uzavřené delegace posílat na sekretariát ČNS. 

- Návrh delegace rozhodčích pro Superfinále 1.ligy žen a Extraligy mužů 29.10.2016 v Praze – VV ČNS 

požaduje předložení návrhu po projednání v KR. 

- Informace k delegaci rozhodčích s mez.licencí na MS v Brně – spolupráce předsedy KR ČNS, zást. ČNS v 

Komisi rozhodčích UNIF J.Buddeuse a předsedy této komise k přípravě návrhu potřebného zvýšeného 

počtu rozhodčích z ČR a SR.  
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5 Různé 
- Přehled schválených RMJ :  nejsou žádné    

- Projednání žádosti nohejbalového oddílu TJ Spartak Čelákovice o přešetření udělené pokuty za porušení 

povinnosti př.přenosu/záznamu TVCOM utkání extraligy mužů. Administrátor potvrdil správný čas 

vložení záznamu v souladu se lhůtou danou RDS. VV souhlasí se zrušením udělené pokuty a vrácením 

uhrazené pokuty oddílu TJ Spartak Čelákovice :  

Hlasování VV : 

Výsledek pro:proti Pro Proti Zdržel se 

4:0 4 0 1 

 

- Projednání přípravené Smlouvy ČNS s fy.BOTAS a.s. na roky 2016-2019 – připomínky a návrhy projedná 

prezident ČNS se zástupcem firmy, po úpravách doporučuje VV ČNS Smlouvu potvrdit. 

- Prezident ČNS informoval o stavu příprav MS 2016, příprava ocenění významným osobnostem českého i 

mezinárodního nohejbalového hnutí, informace o průběhu distribuce prémiových vstupenek na MS pro 

odborné komise, KNS a další orgány ČNS dle již schváleného objemu. 

- Volební Valná hromada ČNS – termín 11.12.2016 od 10.00 hodin v Nymburce, předložený návrh 

programu VH a Jednacího řádu projednaný VV ČNS (bude přílohou tohoto Zápisu z jednání VV), VV 

ČNS s předloženým návrhem souhlasí. 

Hlasování VV : 

Výsledek pro:proti Pro Proti Zdržel se 

4:0 4 0 1 

 

- Hospodář ČNS předložil plnění rozpočtu ČNS k 31.8.2016 a stav dosud uskutečněných vydání v rámci 

příprav na MS 2016.  

6 Další jednání VV 

- Navržený termín:  24.října 2016. 


