Zápis z jednání Konference Českého nohejbalového svazu
6. března 2016 od 10:00 hodin
zasedací místnost Sportovního centra ČUS Nymburk

Prezence: v době zahájení Konference bylo přítomno 16 oprávněných delegátů z 35 pozvaných delegátů, tj. více
než 1/3 pozvaných delegátů, Konference je usnášeníschopná dle čl. 4.4.3 Stanov ČNS (v průběhu jednání
Konference se počet přítomných oprávněných delegátů měnil).
Volba orgánů Konference

Návrh orgánů Konference:
Moderátor:
Kamil Kleník
Organ. komise:
Vlastimil Pabián, Jiří Sládek
Zapisovatel:
Martin Ton
Ověřovatel:
Jan Vanke
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 1
Návrh byl přijat.
Schválení jednacího řádu Konference
Hlasování: pro 16, proti 0 , zdržel se 0
Návrh byl přijat.
Schválení programu Konference:
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0
Program Konference byl schválen.
Zpráva o hospodaření ČNS za rok 2015
Delegátům v řádném termínu byly zaslány materiály k projednávanému bodu programu Konference. Komentář
k plnění rozpočtu za rok 2015 přednesl hospodář ČNS Vlastimil Pabián.
Z celkových příjmů byly příjmy z dotací MŠMT ve výši 1.945 tis.Kč, shodné s minulým rokem. Z toho činily dotace
programu V. (všeobecná sportovní činnost) 1.772 tis.Kč, příjmy v programu I. (reprezentace) a v programu II.
(talentovaná mládež - výhradně pro přípravu a účast na MS juniorské reprezentace).Tyto dotace významně
ovlivnily možnosti ČNS ve financování celé činnosti svazu, ale také se závazkem tyto prostředky celé využít jen
v roce 2015 za podmínky případného vrácení nevyužitých dotací zpět na MŠMT.
Významným příjmem se staly dary loterijních společností, které přerozděluje Český olympijský výbor (pro r.2015
862 tis.Kč) a jejich užití se řídí vydanými podmínkami. Z těch vyplývá, že na základě vyhlášených a schválených
projektů se umožňuje tyto prostředky čerpat pro náborové a propagační akce s mládeží, podporu rozvoje mládeže
(s výjimkou poskytování prostředků na soutěžní účely) a na zvýšení trenérského potencionálu při práci
s mládeží.Velkou výhodou pro užití těchto prostředků je možnost použití ve 3 letech od nabytí.
Negativní vývoj zaznamenaly příjmy ze sponzorské a partnerské činnosti. Dosavadní hlavní partner ČNS WITTE
Nejdek ukončil s ČNS ke konci roku 2014 spolupráci a chybějící prostředky v tomto případě je nutné v co nejbližší
době nahradit. To je největší úkol Komise propagace a marketingu.
Ve výdajích byly rozhodující položky financování využity na účely mládeže (33 % všech výdajů r.2015), zajištění
soutěží dospělých (12 %), činnosti odborných komisí (17% bez Komise mládeže a reprezentace), správy a
sekretariátu (9 %), účasti na ME/MS a činnost Komise reprezentace (11 %) a užití prostředků darů loterijních
společností pro účely mládeže (12 %).
Hospodářský výsledek ČNS za rok 2015 – ztráta před zdaněním 27 tis.Kč, daň z příjmů 0 Kč, ztráta po zdanění
27 tis.Kč.
Diskuse :

-

-

-

-

-

M.Šnídl, J.Josek (KNS Pha) : nedostatečné finanční prostředky pro fungující krajské svazy, především
pro mládež, nedostatečná podpora ČNS nižším článkům a nižším soutěžím, nedostatečná péče o
členskou základnu, nedokončenou úplnou registraci klubů i hráčů s dopadem na výši příspěvků ČNS pro
KNS především u mládeže, nesmyslné poskytnutí prostředků na projekty Sporťáček. Žádost o vysvětlení
položky výdajů podpory KNS.
K.Kleník, V.Pabián : odpověděli na konkrétních případech péče o mládež z hlediska financování,
organizace soutěží mládeže, poskytování prostředků na projekty v rámci darů loterijních prostředků.
Vysvětlili nákladovou položku podpory KNS (106 tis.Kč) – 54 tis.Kč na řízení soutěží KNS (při splnění
podmínek 6.000 Kč každému KNS) a 52 tis.Kč přímo klubům, které uspořádaly turnaj KP mládeže pod
řízením příslušného KNS.
J.Sládek (KPM) : reagoval na kritiku účasti na projektech Sporťáček – zásadní hledisko, v tomto projektu
se primárně nejedná o náborové akce, které by okamžitě přinesly oddílům nárůst mládežnické základny,
jedná se především o propagaci našeho sportu v obecném směru a pro případné budoucí zájemce o náš
sport. Účasti na těchto akcích (Praha, Brno, Č.Budějovice, Zlín, Plzeň) spíše menší děti (5-8 let) s rodiči.
V.Friml (DR) : připomněl zástupcům KNS Pha dohodu na VH 2014 o způsobu registrací a vybírání
lic.poplatků ve vztahu k ekonomice jednotlivých krajů, rozdílných možnostech a podmínkách jednotlivých
krajů, členské základny dospělých i mládeže.
A.Stehlík (JhM KNS) : reagoval na negativní přístup delegátů KNS Pha k práci s mládeží v krajích a
podpory ČNS této činnosti.
K.Kleník, V.Pabián : reagovali na diskusní příspěvky s návrhem nápravy, příp. vysvětlení.

Zpráva Dozorčí rady ČNS za rok 2015
Zprávu přednesl Vladislav Friml, předseda Dozorčí rady. Konstatoval plnění rozpočtu ve shodě s přijatým
rozpočtem ČNS na VH 2015 s příslušnými změnami dle konkrétních podmínek v příjmové oblasti a skutečného
naplnění nákladových položek rozpočtu.
Zpráva je přílohou tohoto zápisu. K přednesené zprávě nebyly připomínky ani diskusní příspěvky.
Zpráva Dozorčí rady za rok 2015 byla delegáty Konference vzata na vědomí.

Schválení hospodaření ČNS za rok 2015 :
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 1
Hospodaření ČNS za rok 2015 bylo schváleno.
Návrh rozpočtu ČNS na rok 2016 :
Návrh rozpočtu na rok 2016 včetně související Směrnice č.1/2016 o hospodaření a její přílohy. Hospodář ČNS
v komentáři k návrhu vysvětlil jednotlivé položky rozpočtu.
Diskuse :
- J.Sládek (KPM) : prezentace nového webu ČNS, dále prezentace materiálu k zavedení členských karet
jako určitého způsobu registračního průkazu s dalšími souvisejícími funkcemi – slevy v obchodech ČNS a
partnerů, další možnosti prezentace, vazba na registr hráčů a funkcionářů ČNS. Vysvětlení záměru,
předpokladu časového harmonogramu, ekonomických podmínek
- diskuze k tomuto tématu – J.Josek, M.Šnídl, M.Maršálek, L.Gaiger, V.Hlavatý, A.Stehlík
- M.Hostinský (KM) : informace o kreditním systému v soutěžích ČNS a KNS ve vztahu rozvoji mládeže a
žen dle čl. 3.2. Soutěžního řádu (znění schváleno na Valné hromadě ČNS 8.3.2015)
- M.Šnídl (KNS Pha) : nespokojenost s pozdním projednáním a zveřejněním materiálu Rozvoje mládeže a
žen, až po vydání Rozpisu dlouhodobých soutěží KNS Pha a nevyjasnění všech otázek tohoto nového
systému
- M.Hostinský (KM) : reakce na negativní vystoupení M.Šnídla – základní dokument čl. 3.2 Soutěžního řádu
ČNS, kde jsou veškeré podmínky i finanční vyjádření, byl schválen před rokem, což je dost dlouhá doba
pro zajištění této změny do svých dokumentů v rámci kraje. Navíc KNS Pha se nezúčastnil žádného
Ligového semináře (pro extraligu, 1.ligu, Dorosteneckou ligu, 2.ligy a KNS) v prosinci 2015 a lednu 2016,
kde by se mohli detailně seznámit s podmínkami Rozvoje mládeže a žen platnými od 1.1.2016.
- J.Josek (KNS Pha) : návrh na zvýšení příspěvku pro KNS na řízení soutěží dospělých a mládeže,
s vyjádřením úrovně a rozsahu činnosti jednotlivých KNS o 190 tis.Kč. Na výzvu prezidenta ČNS
k předložení souvisejícího návrhu snížení nákladů o tuto částku v jiných položkách rozpočtu nedal
J.Josek odpovídající a konkrétní návrh.
- A.Stehlík, L.Gaiger, V.Hlavatý, V.Friml : reakce na návrh delegáta KNS Pha s doporučením předložení
takového návrhu až na příští rok s důkladným seznámením předloženého návrhu rozpočtu a konkrétními
návrhy na úpravu, včetně návrhu postupu rozdílného posouzení úrovně jednotlivých krajů s dopadem na
výši příspěvků.

-

V.Pavlík - návrh zavést funkci pověřeného rozhodčího s příplatkem 200 Kč při jednorázových soutěžích
ČNS (MČR) - nebylo by navýšení rozpočtu, jen v rámci komise rozhodčích - zařadit do Přílohy č.1
Směrnice hospodaření ČNS 2016 (v r.2016 bude hrazeno z rozpočtu Komise rozhodčích)

Hlasování Konference
Počet hlasujících Počet pro souhlas
17
9

Pro
17

Proti
0

Zdržel se
0

Hlasování k návrhu Rozpočtu ČNS 2016, včetně přísl.dokumentů : pro 15, proti 0, zdržel se 2
Návrh byl přijat.

Úprava dokumentů ČNS :
 Disciplinární řád ČNS
o změna KF2016 DK DR01, Ladislav Kratochvíl vysvětlil důvod úpravy a přípravu návrhu koplexní
úpravy Disciplinárního řádu pro jednání podzimní Valné hromady, změny schváleny :
Hlasování Konference



Počet hlasujících Počet pro souhlas
Pro
Proti Zdržel se
17
9
16
0
1
Soutěžní řád ČNS
o změna KF2016 SR VV01, K.Kleník vysvětlil důvod protinávrhu na podanou změnu SŘ oddílem
MNK Modřice, diskuze na téma (P.Jahoda, V.Hlavatý, A.Stehlík, L.Gaiger, L.Barák), změny
neschváleny :
Hlasování Konference
Počet hlasujících Počet pro souhlas
Pro
Proti Zdržel se
17
9
4
7
6
o změna KF2016 SR Modřice, předkladatelé P.Jahoda a P.Gulda vysvětlili důvody předložení změny
SŘ v souladu s názory účastníků Ligových seminářů, diskuze delegátů (L.Barák, V.Hlavatý, V.Friml,
M.Maršálek), změny schváleny :
Hlasování Konference
Počet hlasujících Počet pro souhlas
Pro
Proti Zdržel se
17
9
9
5
3
o změna KF2016 SR Modřice – účinnost okamžitě, návrh schválen :
Hlasování Konference
Počet hlasujících Počet pro souhlas
17
9
o

Zdržel se
6

Pro
14

Proti
0

Zdržel se
3

změna KF2016 SR KTR1 – účinnost okamžitě, návrh schválen :
Hlasování Konference
Počet hlasujících Počet pro souhlas
17
9

o

Proti
0

změna KF2016 KTR1, vysvětlil za předkladatele M.Maršálek, změny schváleny :
Hlasování Konference
Počet hlasujících Počet pro souhlas
17
9

o

Pro
10

Pro
15

Proti
0

Zdržel se
1

změna KF2016 SR KTR2, po diskuzi zástupce předkladatele M.Maršálek návr stáhnul, změny
nebyly hlasovány

Ostatní a diskuse
-

V.Hlavatý (KNS KV) : propagace MČR trojic mužů 9.4.2016 v Karlových Varech, návrh na hrací systém
pro starší žáky na 3 dopady dvojice a trojice, kritika úrovně jmenovek na dresech extraligových týmů

-

-

K.Kleník : odpověděl V.Hlavatému o případné úpravě hry starších žáků na 3 dopady – názor stejný, jako
má VV ČNS, Komise mládeže však dosud měla jiný názor. Bude ustanovena poradní odborná Trenérskometodická komise, která se tímto problémem bude zabývat a předloží VV ČNS své návrhy na řešení
problematiky
K.Bořil (KNS Vysočina) : požaduje vysvětlit způsob postupujících do kvalifikace o 2.ligu mužů v případě
účasti v KP KNS i družstev jiných krajů.
K.Kleník : již bylo řešeno s VV ČNS a STK ČNS, pokud bude v rámci soutěže KP počet družstev jiného
KNS v souladu se Soutěžním řádem (min. 4 družstva ze 2 oddílů), mohou se započíst jen utkání těchto
družstev a z toho vyplyne právo účasti v kvalifikaci. V případě nenaplnění takového ustanovení SŘ,
nemůže být přiznáno právo účasti v kvalifikaci družstvu hostujícího v jiném KNS.

V Nymburku 6.3.2016

Zapsal: Martin Ton
12.3.2016

Ověřil: Jan Vanke
17.3.2016

Podepsal: Kamil Kleník v.r.
17.3.2016

