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Zápis z 40. jednání Výkonného výboru ČNS 

konaného dne 13.7.2016 (17:00-20:30 hod.) v Praze 

 

Účastníci 

Výkonný výbor Kamil Kleník, Vlastimil Stehlík, Petr Jahoda, Jiří Doubrava (od 18:00 hod.), Michal 
Hostinský 

 

Generální sekretář Vlastimil Pabián 

Dozorčí rada   

Hosté  Jiří Sládek, člen KPM, Martin Ton, sekretář KPM, Jiří Šmejkal, předseda KRe, Luboš 
Pamánek, člen STK 

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 do 31.3.2016 – VV vyslovuje nespokojenost s dlouhodobým neplněním úkolu a 

uděluje poslední možný termín 31.8.2016 

- 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. Úkol nesplněn. 

1 Soutěže, informace STK 
- VV ČNS konstatuje, že dosud žádný oddíl nohejbalu neprojevil zájem o pořadatelství MČR starších žáků 

dvojic, trojic a mladších žáků jednotlivců. Komise mládeže ve spolupráci s STK provede poptávku 

v oddílech.  

- VV ČNS projednal přihlášku na pořadatelství MČR jednotlivců starších žáků v termínu TK 30.10.2016 – 

TJ Sokol Zbečník. VV ČNS souhlasí. 

Hlasování VV : 

Výsledek pro:proti Pro Proti Zdržel se 

4:0 4 0 0 

 

- VV ČNS objevené duplicity v hráčském registru ČNS :  

o Forman Vojtěch (Vojta), reg.č.4271, mat.oddíl NO Smržov a reg.č. 4904, mat.odd. SK Ruchadlo 

Zájezd, obě registrace RČ 910824 – STK vyzve oddíly k předložení kopie OP a po ověření zruší 

registr u hráče neodpovídající OP 

o Kotraba Otakar, reg.č. 5155, mat. oddíl TJ Baník Stříbro, RČ 850917 a reg.č. 5348, mat.odd. TJ 

Plzeň Bílá Hora, RČ 860917 – STK vyzve oddíly k předložení kopie OP a po ověření zruší registr 

u hráče neodpovídající OP, případně zahájí spolu s PlzKNS řízení o neoprávněném startu hráče 

v krajském přeboru 

o Vajda Igor, reg.č. 5067, RČ 001003 a reg.č. 5069, RČ 002103, oba mat.oddíl SK NOHEJBAL 

Žatec – podle oddílu jde o administrativní chybu při zápisu do registru, STK vyzve oddíl 

k předložení kopie OP a po ověření zruší registr u hráče neodpovídající OP  

o Vobořil Tomáš, reg.č. 4819, RČ 810718 a reg.č. 4449, RČ 910718, oba mat.oddíl TJ Spartak 

Čelákovice – podle oddílu jde o administrativní chybu při zápisu do registru, STK vyzve oddíl 

k předložení kopie OP a po ověření zruší registr u hráče neodpovídající OP  

Hlasování VV : 

Výsledek pro:proti Pro Proti Zdržel se 

4:0 4 0 0 

 

- Informace o vydaných rozhodnutí STK – Zprávy STK z ligových soutěží do č.10. Rozhodnutí STK 

04/2016 – podezření na neoprávněný start hráče NK Dynín (STK nebude trestat oddíl, podezření se 

nepotvrdilo). VV vyzývá STK k zaznamenání pochybení rozhodčích utkání 2LMB32 pro pochybení 

zápisem námitky hostujícího družstva SK Šacung Benešov „B“.  Rozhodnutí STK 05/2016 – Změna 

specifikace utkání 2LMA48 (souhlas se ZSU z důvodu kolize termínu pořádání MČR jednotlivců žen 

nohejbalovým oddílem TJ Slovan Chabařovice.  

- Gen.sekretář ČNS předložil s předstihem k diskuzi Směrnici ČNS 03/2016 – Registr oddílů hráčů, postupy 

registrací, řízení přestupů, hostování a postaršení. Byly provedeny drobné úpravy vyplývající z diskuze 

členů VV. VV ČNS souhlasí s vydáním Směrnice a jejím zveřejněním. 

Hlasování VV : 

Výsledek pro:proti Pro Proti Zdržel se 

5:0 5 0 0 

 

- Členové VV ČNS diskutovali o podmínkách zajišťování přenosů TVCOM extraligy mužů a případných 

pokut za neplnění podmínek dle Rozpisu dlouhodobých soutěží 2016. Vyslovuje nespokojenost 
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s dosavadní činností koordinátora projektu L.Bartůňka a bude hledat jiné řešení. Konstatuje, že TVCOM 

je pro některé extraligové oddíly významnou zátěží, přesto je potřebné z hlediska propagace nohejbalu 

pokračovat v nastolené praxi a podporovat nadále sankce za neplnění podmínek. Pro jednání 

s poskytovatelem služeb TVCOM je pověřen prezident ČNS řešit tuto otázku ke zvýšení kvality a 

funkčnosti.  

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

o postupně bude zavedeno naplňování výsledků družstvy přímo do webu ČNS (zrušení hlášení výsledků 

SMS) – KPM vyzve oddíly k nepovinnému zavedení po spuštění příslušné funkce prostřednictvím 

chytrých mob.telefonů. včetně záznamu času zadání výsledku do systému. 

o sekce e-shop – přímý prodej sekretariátem ČNS jen pro oddíly registrované v ČNS za dosavadní ceny 

a aktuálního stavu skladových zásob (boty a míče), fakturačně na oddíl, ostatní prosřtednictvím e-

shopu později po jeho spuštění 

- Informace o stavu projektu členských karet – vizuální prezentace připravené karty, jednání s dodavatelem 

s finální cenou, propagace formou pořízení velkého formátu karty na předvádění při akcích, výběr tváří pro 

propagační účely z řad ženské reprezentace a nadějí, postup realizace prostřednictvím dobrovolného 

zapojení oddílů 

- informace o probíhající prezentační akci Propagační Tour – propagace MS a superfinále na utkáních 

extraligy mužů dle stanoveného harmonogramu 

- Informace Organizačního výboru MS o průběhu příprav : 

o nákup triček k MS – VV vyzývá J.Sládka k předložení inventarizace, dosavadního prodeje nebo 

předávání na propagačních akcích, následné průběžné detailní sledování. 

o propagační předměty – tašky GALA pro reprezentaci (logo ČNS nebo vlajku na tašku), boty BOTAS  

pro reprezentaci (návrh počtu a velikostí po prvním soustředění širšího výběru) 

o volné vstupenky na MS – na pátek bez omezení pro oddíly mládeže a funkcionáře ČNS/KNS na 

základě předložení jmenovitého seznamu, na další hrací dny MS realizační tým reprezentace (po 4 ks), 

funkcionářům ČNS a KNS, odborným komisím ČNS, členům OV MS a aktivním oddílům mládeže (po 

2 ks), Komise mládeže pro vyhodnocení nejlepších mládežnických oddílů (10 ks).  

o počet přihlášených týmů MS – 20 zemí, s dalšími 2 národními svazy se ještě jedná, přihlášky mj. Jižní 

Korea, Brazílie, Kanada, Rusko, Itálie, Kostarika atd. 

o zajištěn přímý přenos TV ČT SPORT pro finálová utkání všech disciplín, kromě toho v jejím průběhu 

záznamy semifinálových utkání a rozhovory. 

o návrh P.Jahody na testování rychlosti úderů – soutěže o ceny (na superfinále test funkčnosti a soutěže 

o vstupenky na MS) 

o projednána exhibice mladších žáků v průběhu sobotního programu MS (pravděpodobně před 

slavnostním zahájením), úkol pro Komisi reprezentace v součinnosti s Komisí mládeže : výběr hráčů, 

jejich příprava a vybavení 

- Informace o průběhu příprav superfinále extraligy mužů a 1.ligy žen – KM nabídne po 10 vstupenkách pro 

aktivní oddíly mládeže na základě předloženého soupisu, přímý přenos superfinále ELM a záznam finále 

1.ligy žen 

- Informace o projektu RIO LIPNO – nohejbalová účast. V pátek 12.8. turnaj dvojic mladších žáků v rámci 

Poháru ČNS mládeže – schválené Propozice, přihlášky do 31.8. na Komisi mládeže. V sobotu 13.8. turnaj 

neregistrovaných hráčů (do úrovně okresu). V neděli 14.8. exhibice hráčů REPRE samostatně a pak 

společně s výběrem mladších žáků – zajištění Komise reprezentace. Na pátek a sobotu nutné zajistit po 4 

delegovaných rozhodčích – úkol pro Komisi rozhodčích.   

3 Komise mládeže 
- Předložený dodatek č.3 Rozpisu Poháru ČNS mládeže – změny termínů a pořadatelů jednotlivých turnajů –  

VV souhlasí. 

Hlasování VV : 

Výsledek pro:proti Pro Proti Zdržel se 

5:0 5 0 0 
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- Informace o průběžném stavu kreditního systému – nepředloženo. Komise mládeže předloží do nového 

termínu 31.7.2016 průběžnou zprávu o stavu užití kreditního systému všech ligových družstev a stav 

v krajských soutěžích. 

- Informace o průběhu kontrol v místě tréninků Tréninkových center mládeže. Kontroly zatím velmi 

pozitivní (účast mládeže a trenérů, dodržení termínů a časů předem nahlášených, stav sportovního 

prostředí), všechny dosud naprosto utajované návštěvy J.Šmejkala byly velmi dobře hodnoceny 

přítomnými trenéry a funkcionáři oddílů, zatím neoficiální informace o návštěvě tréninkového centra 

v Karlových Varech Vl.Pavlíkem, výzva k naplnění úkolu kontroly v Č.Budějovicích Vl.Stehlíkem. 

 

4 Různé 
- Přehled schválených RMJ :  nejsou žádné    

- Projednání smluvních povinností ČNS k obdrženým dotacím na MS 2016 v Brně a superfinále v Praze. 

Hospodář ČNS předložil seznam dosud potvrzených smluv s výraznými podmínkami plnění z hlediska 

dokumentace a vyúčtování. Po obdržení zbylých avizovaných smluv a jejich naskenování připraví KPM do 

tohoto materiálu rozsah plnění z hlediska propagace a poskytnutí dalších smluvních požadavků 

(vstupenky, propagační materiál …). 

- Informace hospodáře ČNS o stavu vyúčtování dotace Hl.m.Praha na Zimní pohár mužů pořádaný KNS 

Praha. Dle vyjádření koordinátora akce J.Buddeuse jsou příslušné materiály ohledně propagace a 

fotodokumentace již zaslány na příslušný odbor Magistrátu hl.m. Praha, s podklady pro vyúčtování se 

očekává na materiály od M.Maršálka. 

- Hospodář ČNS předložil plnění rozpočtu ČNS k 30.6.2016 a stav dosud uskutečněných vydání v rámci 

příprav na MS 2016.  

5 Další jednání VV 

- Navržený termín:  srpen 2016. 

- Navržené místo:   bude určeno dodatečně 


