Zápis z jednání Komise tuzemského rozvoje ČNS
konaného dne 10.-11.1.2014 v Plzni

Účastníci
Členové komise
Omluveni

Martin Maršálek, Vladimír Pavlík, Tomáš Vaňourek
nikdo

Usnášeníschopnost
Jednání se účastní nadpoloviční většina členů komise, orgán je usnášeníschopný.

Program jednání
1

Zpráva o činnosti komise za rok 2013
Komise schválila zprávu o činnosti komise za rok 2013. Na VV ČNS zprávu předá Maršálek.

2

Anketa Nohejbalista roku ČR 2013
V Praze v rámci mezinárodního turnaje Poslední smeč proběhlo vyhlášení výsledků ankety
Nohejbalista roku ČR 2013, na kterém se komise podílela organizačně a zpracováním výsledků
v kategorii mužů. Komise v této souvislosti oceňuje činnost STK ČNS při doplnění podrobných
statistických údajů na internetové stránky Nohejbal online. K samotnému formátu vyhlášení nemá
komise jednotný názor.

3

Síň slávy nohejbalu
Komise vzala na vědomí kladné závěry z jednání VV ČNS k návrhu pokračování Síně slávy
nohejbalu, do které poslední roky nebyli uvedeni žádní noví členové. VV schválil předloženou
metodiku. K žádosti VV o doplnění jména odborného poradce, který celý proces uvádění do Síně
slávy bude mít organizačně na starosti, komise po dohodě předkládá jméno Luboše Albrechta (člen
oddílu TJ Pankrác). Komise jej tímto navrhuje VV ke schválení a jmenování prezidentem jako
odborného poradce pro oblast Síně slávy. Maršálek a Pavlík byli pověřeni předáním všech podkladů
pro činnost. Během roku 2014 by mělo dojít k uvedení alespoň dvou nových členů do Síně slávy.

4

Odkup metodické publikace Nohejbal
Maršálek informoval o provedení první části (160 ks) z plánovaného odkupu 300 ks přebytků
metodické publikace Nohejbal za zvýhodněnou cenu od nakladatelství Grada Publishing. Cena
s autorskou slevou činí 34 Kč/ks. Publikace je k dispozici pro účely vzdělávacích akcí trenérů
nohejbalu (100 ks) a k nabídce prodeje zájemcům ze skladu ČNS (viz sekce Prodejna na stránkách
ČNS). Maršálek je pověřen předat publikace do skladu ČNS a ověřit možnosti propagace možnosti
odkupu publikace na stránkách Nohec magazínu. Další část přebytků odkoupil na své náklady
Pavlík.
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5

Publikace o nohejbalu na trampských osadách
Maršálek informoval o přípravě vydání knižní řady s názvem Toulky za nohejbalem, která se věnuje
historii nohejbalu na trampských osadách. Připraveny jsou podklady pro 1. a 2. díl řady. Celkem bylo
za tři roky navštíveno a sesbíráno množství historických i současných podkladů z více než 230 osad
ve Středočeském kraji. Proběhla jednání s potenciálními nakladateli (Olympia, Mladá fronta, Grada
Publishing) a v současné době se finalizují podmínky vydání. Nakladatelé požadují spoluúčast ve
formě zajištění inzerce v určitém objemu nebo odkup části nákladu. Vydání prvního dílu je
předpokládáno na konec jara tohoto roku. Zároveň probíhají jednání o rozšíření 2. dílu na oblast
Jihočeského kraje, kde nohejbal vznikal ve stejné době, jako v Praze a okolí.
Veškeré podklady jsou převáděny do elektronické podoby a kromě publikace budou využity pro
uložení do archivu ČNS i předání do archivu Národního muzea v Praze.

6

Internetové stránky ČNS – sekce Prodejna
Komise doporučuje Komisi propagace, která má stránky v gesci, aby zaktualizovala údaje v sekci
Prodejna. Zejména aby projednala se sekretářem ČNS způsob distribuce produktů.

7

Vzdělávací akce trenérů a rozhodčích
Pavlík informoval, že plánované doškolení trenérů nohejbalu, které mělo proběhnout v rámci
mezinárodního turnaje Poslední smeč v Praze (15.12.2013), bylo zrušeno pro malý počet
přihlášených.

8

Aktualizace směrnice pro udělování licencí trenérů nohejbalu
Pavlík informoval o aktualizovaném znění směrnice, které umožňuje administrativně získat licenci
„C“ trenéra nohejbalu absolventům vysokoškolského studia - tělovýchovných oborů. Maršálek je
pověřen předat aktualizované znění směrnice VV ČNS a umístit jej na stránky ČNS do příslušné
sekce.

9

Převedení vzdělávacích akcí rozhodčích do gesce Komise rozhodčích
Komise po souhlasném stanovisku Komise rozhodčích i VV ČNS rozhodla o převedení všech
vzdělávacích akcí rozhodčích do gesce Komise rozhodčích. V plánu činnosti a rozpočtu Komise
tuzemského rozvoje tak již nebudou figurovat.

10 Dořešení problematiky povinných seminářů rozhodčích
Komise vzala na vědomí informaci VV ČNS, že návrh řešení stavu, kdy aktivní rozhodčí z nějakých
důvodů (i vážných) se nemá možnost „povinného“ semináře rozhodčích ligových soutěží zúčastnit a
dle stávajícího požadavku by tak byl v příslušném roce z rozhodování v soutěžích VV ČNS
vyloučen, má vzejít z jednání s Komisí rozhodčích. Na základě předchozího bodu komise tuto
problematiku již řešit nebude.
11 Zpětná vazba z návrhu řešení neuspokojivého stavu rozhodčích
Komise se zabývala zápisem Komise rozhodčích (ze dne 25.10.2013), ve kterém je mj. uvedeno, že
komise znovu diskutovala možnost povinného nahlášení dvou (nebo tří) rozhodčích každým ligovým
družstvem. Komise znovu žádá Komisi rozhodčích o předání informací, zda byli osloveni vytipovaní
rozhodčí (zájemci z krajů o rozhodování ligových soutěží) a jaké konkrétní výsledky přinesla
opatření z návrhu, zpracovaného Komisí tuzemského rozvoje a konzultovaného s STK a Komisí
rozhodčích.
12 Příprava Valné hromady ČNS
Komise vzala na vědomí pozvánku VV ČNS ke svolání VH ČNS. Komise na VH bude předkládat
dva návrhy na změny základních předpisů, a to změnu SŘ bodu 3.13.2 (zapisování hráčů do zápisu)
a doplnění bodu 1.8 (vstupné). Oba body byly předány minulým zápisem VV ČNS. Komise je dále
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připravena v souladu se stanovami připravit stanoviska k VV předaným návrhům změn od jiných
navrhovatelů (oddíly, orgány ČNS).
13 Aktualizace Rozpisu dlouhodobých soutěží – trenéři
Komise vzala na vědomí zapracování komisí navrženého bodu, týkajícího se povinnosti družstva 1.
ligy mužů mít trenéra s licencí „C“, do Rozpisu dlouhodobých soutěží pro rok 2014.
14 Aktualizace Rozpisu dlouhodobých soutěží – úbor hráčů
Komise vzala na vědomí změnu Rozpisu dlouhodobých soutěží v bodě 2.1.c, která se týká zrušení
povinnosti jmenovek na úboru hráčů. Z tohoto důvodu stahuje svůj návrh na úpravu znění tohoto
bodu. Komise dále konstatovala, že (viz minulý zápis komise) je nutné dořešit upřesnění znění
Pravidel v oblasti jednotnosti reklamních ploch na hráčském úboru.
15 Aktualizace Rozpisu dlouhodobých soutěží – míč
Komise bere na vědomí informaci VV ČNS, že viceprezident je pověřen jednáním s výrobcem o
vyjasnění hodnot rozpisem stanoveného tlaku pro nahuštění míče.
16 Aktualizace Rozpisu dlouhodobých soutěží – zapisovatel
Komise diskutovala nad doplněním Rozpisu dlouhodobých soutěží v bodě 7 (plánované rozšíření na
rok 2015), které se týká povinnosti družstva mít zapisovatele.
Komise doporučuje funkci zapisovatele revokací rozhodnutí zrušit. Důvody jsou následující. Již
dnes jsou předpisy požadovány min. 2-4 osoby domácího oddílu, které plní určité funkce během
utkání (dva pořadatelé, u extraligy mužů navíc moderátor utkání, obsluha kamery přenosu TV Com).
Zapisovatel je tedy třetí, resp. pátou vyžadovanou osobou. Dle názoru komise je to pro družstva další
personální zatížení, pro které není žádné významné opodstatnění. Dále zcela chybí další návaznosti,
např. kým a v jakém kvalifikačním stupni bude zapisovatel školen, jaká bude jeho odpovědnost
v případě pochybení, jaké bude jeho stanoviště apod. Dle názoru komise stejně rozhodčí, který nese
za správnost zápisu zodpovědnost, bude muset v celém průběhu utkání každý zápis zapisovatele do
zápisu o utkání průběžně kontrolovat. Komise návrh chápe spíše jako snahu řešit prodlevy hry při
zapisování do zápisu a také neočekávanou situaci, kdy se nedostaví jeden z delegovaných rozhodčích
(toto je již v SŘ ošetřeno).
17 Aktualizace Disciplinárního řádu – disciplinární tresty pro jednotlivce
Komise se zabývala předloženým návrhem předsedy Dozorčí rady na změnu Disciplinárního řádu
ČNS v oblasti trestů pro jednotlivce. K tomu sděluje následující. DŘ je velice citlivý dokument, do
kterého se výraznějším způsobem prakticky nikdy nezasahovalo, a to ani při rozsáhlých novelizacích
v minulých obdobích. Návrh tak, jak je předložen, vyžaduje pečlivé podrobné posouzení, zejména
ověření vazeb nového textu na stávající text dalších bodů. Z prvotního stručného posouzení je
patrné, že struktura návrhu se příliš nepodobá stávající struktuře předpisu a je tedy nutné je uvést do
souladu. Dále např. dochází k duplicitě uváděných bodů s Pravidly, ale některé body z Pravidel jsou
vynechány. Komise doporučuje zkonzultovat problematiku především s Odborným poradcem pro
legislativu ČNS, který stál u zrodu současného DŘ.
18 Analýza zapojení nohejbalu v rámci základních škol
Vaňourek informoval, že doplnil do přehledu školních sportovních klubů, které se hlásí k nohejbalu,
údaje z 21 dalších škol.
19 Snížení termínových kolizí soutěží
Komise vzala na vědomí neutrální stanovisko VV ČNS k problematice rovnoměrnějšího využití
obou víkendových hracích dnů. Konstatuje, že problematika souvisí s rozdílnými názory na
směřování nohejbalu a věci též neprospělo přílišné uvolnění (hrací dny, hrací časy) v této oblasti.
Problematika bude projednávána na dalších jednáních.
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20 Návrh Komise mládeže na změnu Soutěžního řádu v oblasti plnění povinnosti
mládeže
Komise se zabývala předloženým návrhem Komise mládeže (viz zápis z jednání dne 5.10.2013) na
změnu SŘ v oblasti plnění povinnosti mládeže pro družstva mužů. Velmi kladně hodnotí variabilitu
návrhu, který oddílům nabízí tři možnosti řešení povinnosti (vlastní družstvo mládeže, farmářské
družstvo mládeže jiného oddílu, vykoupení se). K dalším bodům návrhu má však komise
připomínky. Jedná se zejména o kreditní systém, resp. velké rozdíly v požadavcích mezi
jednotlivými stupni soutěží. Komise upozorňuje, že mládež potřebují všechna družstva ČNS bez
rozdílu. Není proto jasné, z jakého důvodu je v návrhu rozlišována výše soutěže družstva mužů.
Pokud by to byla pouze analogie s profesionálními sporty, pak je nutné s rozdílnými výdaji dle výše
soutěže též analogicky řešit i rozdílné příjmy oddílů dle výše soutěže.
Dalším připomínaným bodem je ohodnocení dorostenecké ligové soutěže. Dle názoru komise je tato
soutěž mnohonásobně ekonomicky i personálně náročnější, než ostatní zmíněné soutěže mládeže.
Z tohoto důvodu by účast družstva v této soutěži měla být ohodnocena plným počtem možných
bodů.
21 Problematika dorosteneckých soutěží
V návaznosti na předchozí bod a další zkušenosti s dosavadní koncepcí mládežnické sféry komise
diskutovala tuto problematiku. Došla mj. k těmto závěrům:
Za zcela stěžejní cíl mládežnických soutěží komise považuje přípravu na úspěšné zvládnutí přechodu
do mužské kategorie, ve které by hráč měl působit většinu své kariéry. Proto nejsou v mládežnické
kategorii výsledky rozhodujícím kritériem. Největší výkonnostní skok totiž hráč ve své kariéře stejně
dosáhne až při přechodu mezi dospělé. Rozhodujícím je proto v mládežnické kategorii počet hráčů a
jejich všesportovní základ, aby mohl být zachován žádoucí výběr do vyšší kategorie. Mládežnické
soutěže by tedy měly být obecně koncipovány tak, aby při stejném objemu vynaložených prostředků
z rozpočtu ČNS obsáhly a generovaly do vyšších kategorií větší množství hráčů, než je tomu dnes.
Základní premisou je menší cestování a více hraní v místě působiště.
Komise na základě výše uvedeného navrhuje jako první krok Komisi mládeže, STK a VV ČNS:
Provést analýzu mezikategoriálních ztrát, minimálně při přechodu z dorostenecké ligy do ligových
mužských soutěží. Tento úkol byl Komisi mládeže dán VV v dřívějších letech, ale nikdy nedošlo
k jeho naplnění.
Zvážit změkčení stanovených požadavků na účast v dorostenecké ligové soutěži. Tj. např. snížením
minimálního počtu hráčů. Pro potenciální zájemce je dnes velmi těžké zajistit min. 7-8 hráčů ve
věkovém rozpětí 16-19 let. V současnosti mnozí účastníci nemají vlastní hráče, ale musí si
vypomáhat hostujícími hráči z jiných oddílů. Navíc pokud by minimální počet hráčů byl na tzv.
jedno auto, snížily by se i náklady oddílu i náklady z rozpočtu ČNS. Ušetřené prostředky z rozpočtu
ČNS by pak mohly být využity mezi další nové účastníky soutěže. Při větším počtu účastníků by
soutěž mohla mít analogickou podobu s 2. ligou mužů (základní část ve skupině plus nadstavbová
část s druhou skupinou). Pokud by tento návrh byl odmítnut, druhým návrhem je snížení počtu
účastníků dnešní dorostenecké ligové soutěže a zavedení druhé dorostenecké ligy, regionálně členěné
a hracím systémem po vzoru 2. ligy mužů. Počet účastníků v jedné skupině by byl čtyřčlenný. Při
předpokladu zachování dnešního objemu vydaných prostředků z rozpočtu ČNS.
Komise také kladně hodnotí snahu Komise mládeže i VV ČNS zvýšit kredit domácích
jednorázových šampionátů, a to zejména redukcí některých akcí, resp. vypsáním kritérií pro udělení
statutu šampionátu.
22 Problematika mužských soutěží
Komise vzala na vědomí stav jak ligových soutěží mužů, tak i krajských soutěží. Vzhledem
k požadovaným úsporám v rozpočtu nebyla provedena osobní revize v jednotlivých KNS. Vycházelo
se tedy z údajů, které má komise k dispozici.
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Stejně jako u mládežnických soutěží, ani v těch mužských není stav uspokojivý. Řada družstev
z ligových soutěží má problém zajistit dostatečný počet hráčů s odpovídající kvalitou. Doplňování
z nižších mužských nebo dorosteneckých soutěží dle názoru komise není v dostatečné míře. Navíc
během posledních několika let se výrazně snížil počet družstev v krajských mužských soutěžích a
také počet krajských soutěží. V některých krajích krajská soutěž už neexistuje. V jiných existuje jen
proto, že došlo k podpůrným opatřením, např. ke snížení stanoveného minimálního počtu hráčů pro
utkání.
Komise diskutovala některé návrhy řešení, ale nedospěla k jednoznačnému stanovisku. Bude se tedy
konkrétními návrhy řešení zabývat i na dalším jednání.
23 Problematika veteránských soutěží
Maršálek informoval o stavu nově vytvořené veteránské kategorie. Podle informací od Komise
veteránů nebyla v roce 2013 žádná jednorázová ani dlouhodobá soutěž této kategorie vypsána.
Důvodem je zejména malá ochota potenciálních účastníků podřídit se všem svazovým předpisům,
které by se na oficiální soutěže vztahovaly. Navíc jen málokterý oddíl má k dispozici více hráčů
veteránské kategorie. Pro účast ve veteránské soutěži by pak někteří hráči museli přestoupit nebo
hostovat v jiném oddílu.
Komise doporučuje Komisi veteránů oslovit všechny oddíly ČNS prostřednictvím dopisu,
rozeslanému na všechny KNS a ONS. V tomto dopise popsat nové možnosti, dané vznikem
veteránské kategorie a popsat stručně podmínky pro účast. Mj. zmínit, že dle bodu 3.3.2. SŘ lze
využít hostování pro kategorii veteránů a v kategorii mužů lze hrát dále za mateřský či jiný oddíl.
24 Návrhy VV ČNS na změny v soutěžích ČNS
Komise diskutovala poslední projednávané návrhy VV ČNS na změny Rozpisu dlouhodobých
soutěží v oblasti bodování utkání a změny zápasové skladby utkání. Komise kvituje pozdější
revokaci rozhodnutí VV v této problematice.
25 Nekonání ligového semináře
Komise řešila situaci s nekonáním semináře vedoucích ligových družstev. Konstatovala, že nezájem
oddílů o tuto akci ztěžuje pozici orgánů ČNS při přípravě změn soutěžních předpisů. Také však
komise navrhuje, aby při organizaci příštího semináře byly oddílům zasílány s pozvánkou i
podklady, zejména přehled nejdůležitějších projednávaných bodů a také případné návrhy orgánů
ČNS na změny soutěžních předpisů.
26 Plán činnosti a rozpočet komise na rok 2014
Komise schválila plán činnosti a rozpočet komise na rok 2014. Na VV ČNS zprávu předá Maršálek.
Zapsal: Martin Maršálek v.r.

Ověřil: členové komise
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