Vyhodnocení plnění plánu činnosti a rozpočtu disciplinární komise ČNS za rok 2019
Komise v roce 2019 pracovala ve složení ing. Vladimír Mašát, CSc., JUDr. Ladislav Kratochvíl a
Miroslav Jakoubek.

V činnosti se komise především zaměřila na projednávání disciplinárních provinění jednotlivců a
kolektivů v soutěžích, řízených výkonným výborem ČNS, nebo v souvislosti s nimi.
V roce 2019 komise projednala celkem třináct disciplinárních provinění hráčů. Ve všech případech
komise po slyšení provinilců a provedení dalšího dokazování rozhodla. Všechna rozhodnutí jsou
zveřejněna na webu Českého nohejbalového svazu.
Disciplinární komise se zaměřila na účinnost vnitřních předpisů ČNS.
Komise průběžně i při projednávání disciplinárních provinění vyhodnocovala účinnost jednotlivých
ustanovení disciplinárního řádu a souvisejících ustanovení soutěžního řádu. Po zvážení komise
navrhla výkonnému výboru a svazové konferenci upřesnění několika skutkových podstat
disciplinárních provinění a změnu druhu, případně výše postihu v disciplinárním řádu a upřesnění
souvisejících ustanovení soutěžního řádu.
Komise se prostřednictvím svých členů snažila vyložit problematiku provinění a jejich postihů
v nohejbalových soutěžích i jiné svazové činnosti jak dle disciplinárního řádu, tak pravidel, tak i jiných
předpisů a to při všech příležitostech.
Komise svůj rozpočet nečerpala. Členové komise cestovné nepožadovali, úhrada nájemného či jiných
výdajů nebyla třeba.
Dne 6.1.2019

Ladislav Kratochvíl, předseda disciplinární komise

Zpráva o činnosti komise reprezentace v roce 2019
Za Komisi zpracoval :
Jiří Šmejkal – předseda Komise reprezentace

Cíle Komise Reprezentace 2019


Formální spolupráce s oddíly, jejichž hráči jsou reprezentanty – formou osobních kontaktů
během pozorování



Trenérem juniorů (U21) Michal Doucek, trenérem žen Jiří Šmejkal a trenérem mužů Petr
Gulda.



Plán přípravy a koncepce vývoje jednotlivých reprezentačních družstev je naplňován



Odpovídající materiální vybavení jednotlivých reprezentačních družstev – doplněny 2 sady
souprav pro REPRE mužů a juniorů

V komisi spolupracovali K.Červenková (zahraniční styky, organizace) a V.Pabián (ekonomika,
vybavení družstev, administrativa). Ke splnění stanovených sportovních cílů vedla zejména práce
trenérů během celého přípravného období 2019 a také práce organizační v oblasti zajištění
odpovídajícího zázemí jednotlivých soustředění a kvalitního materiálního vybavení.
Sponzoring:
Botas Skuteč , GALA Prostějov

Činnost jednotlivých reprezentačních celků:
Ženy – ve funkci hlavního trenéra pokračoval Jiří Šmejkal. Kvalitní příprava a velmi vstřícný
přístup celého širšího kádru k přípravě vrcholné akce v roce 2019 MS JaŽ jak v samotných
oddílech, tak na 2 soustředěních reprezentace žen a 1 soustředění nadějí reprezentace žen. Účast
REPRE žen na reciproční tréninkové akci s reprezentací žen Švýcarska a především na Mistrovství
světa juniorů a žen ve slovenských Michalovcích. Celkově 4.místo v singlu (A.Fojtíková), mistryně
světa ve dvojicích (L.Cibulková, L.Bálková a V.Tymichová) a ve trojicích (A.Fojtíková, J.Sýkorová,
Z.Tomšová, K.Plechatá a R.Řeháková). Hodonocení a reportáže na webu ČNS a Nohecmagazínu.
Trenér J.Šmejkal : hodnotím činnost týmu jako velmi úspěšnou, v roce 2019 s vrcholem
Mistrovství světa v Michalovcích. 2 soustředění byly zaměřeny na zapojení mladých hráček do
kádru s výhledem generační změny v kádru reprezentace žen. Nastupující nová generace má
všechny předpoklady v brzké budoucnosti navázat na vynikající výsledky generace současné, což
již na MS naznačily obě mladé hráčky, Veronika Tymichová a Kristýna Plechatá. S tímto trendem
chce rperezentace žen pokračovat i v příštím dvouletém cyklu.
Junioři - ve funkci hlavního trenéra byl Michal Doucek. Během soutěžního ročníku Dorostenecké
ligy a extraligy mužů probíhaly konzultace s trenéry družstev, ale také s některými dalšími
odborníky. Širší kádr juniorského výběru byl stanoven s ohledem na účast na MS U21 v roce

2019, tedy ročníky 1998 a mladší. Příprava již zúženého kádru probíhala na soustředění
v Nymburku a na významných turnajích AUSTIN Cup Vsetín a Šacung. Významný výsledkový i
herní úspěch na Mistrovství světa v Michalovcích – mistři světa ve všech 3 disciplínách – singl
(J.Hanus), dvojice (J.Ftačník, D.Višváder, Z.Kalous) a trojice (Z.Kalous, J.Ftačník, D.Matura, D.Bílý,
D.Majštiník). Hodonocení a reportáže na webu ČNS a Nohecmagazínu.
Trenér M.Doucek : nový reprezntační tým pro vrchol MS v roce 2019 se tvořil v průběhu celého
roku, když po MS U21 v roce 2017 zbylo svým věkem ještě 5 hráčů. Na 2 soustředění v Nymburce
se zúčastnilo 10 hráčů. Na svůj věk jsou velmi vyspělí svým myšlením, zodpovědným kolektivním
přístupem, především talentovaný a v kádru dominantní Zdeněk Kalous.
Muži – ve funkci hlavního trenéra je Petr Gulda. Bez vrcholu v roce 2019 se příprava zaměřila na
herní činnosti podle mezinárodních pravidel s výhledem na MS v roce 2020. Příprava byla
zaměřena na sledování nových tváří reprezentace při ligových utkáních, významných turnajích,
jednorázových akcích. Na 1 soustředění v Nymburku byli vybráni hráči širšího kádru s výhledem
na start na MS 2020.
Trenér P.Gulda : Příprava na MS 2020 v Praze začala hned po MS v Rumunsku 2018. Do přípravy
se zapojil po těžkém zranění na MS 2018 i Pavel Kop a chce být připravený na start na MS 2020.
Příslibem je kvalita a forma Jirky a Zdeňka Kalousových.

Činnost KRe v oblasti péče o mládež – naděje :
Komise reprezentace po dřívější dobré zkušenosti s organizováním nadějí dorostu a žen vytvořila
nový Projekt ČOV – Talent 2015-2017 a následně i jeho pokračování Talent 2018-2021. Tento
projekt původně financovaný z darů loterijních společností přes Český olympijský výbor a od roku
2018 přes dotace MŠMT má za svůj základní cíl sledovat nohejbalové talenty a nedopustit jejich
výkonnostní pokles nebo dokonce jejich ukončení sportovní činnosti. S tím též souvisí podpora
trenérům reprezentací, tj. hledání nových tváří našeho nohejbalu pro účely reprezentace mužů,
žen a juniorů (věková kategorie 21 let). Velmi důležitou složkou této práce je vlastní sledování
hráčů v dlouhodobých i jednorázových soutěžích a spolupráce s Komisí mládeže a Komisí žen.
Od ledna do března byly uspořádány tréninkové kempy nadějí starších žáků, dorostu a juniorek,
v prosinci pak ještě kemp nadějí mladších žáků. Kempy prošlo 40 mladých hráčů a hráček, aktivně
se zapojilo 7 trenérů a asistentů. Protože je projekt koncipován jako víceletý, na jeho celkové
vyhodnocení má KRe ještě dost času, avšak již v lednu začíná další ročník této velmi potřebné a
záslužné činnosti.

V Praze dne 2. ledna 2020

Jiří Šmejkal, předseda komise reprezentace

Komise tuzemského rozvoje ČNS
Zpráva o činnosti komise v roce 2019 pro VV

Základní údaje
1

Statut komise
Komise pracovala v souladu se schváleným statutem (viz stránky ČNS, sekce ČNS, odkaz Odborné
komise).

2

Složení komise
V roce 2019 komise pracovala ve složení Martin Maršálek (Praha, předseda), Antonín Stehlík (Brno,
sekretář).

Plán činnosti v roce 2019 a jeho plnění
3

Rozpočet komise
V roce 2019 plánovaný rozpočet komise činil 45.000 Kč plánované výdaje, 0 Kč plánované výnosy,
tj. rozdíl 45.000 Kč z rozpočtu ČNS. Skutečné plnění bylo 0 Kč výdaje, 0 Kč výnosy, tj. ztráta 0 Kč
z rozpočtu ČNS.

4

Jednání komise
V roce 2019 komise neuskutečnila žádné řádné jednání. Členové komise ale byli v četném kontaktu
telefonickém, e-mailovém i osobním a projednávali veškeré výstupy.

5

Koncepční materiály
Komise po fiasku tříletého úsilí o reorganizaci soutěží, podloženého několika semináři ligových
oddílů, konferencí ČNS i konzultacemi s autory dalších návrhů, a po zvážení situace rezignovala na
další aktivní předkládání vlastních návrhů v této oblasti. Svou obsáhlou práci považuje za v současné
době v rámci ČNS neprůchodnou.

6

Analýza zapojení nohejbalu v rámci základních škol
Komise jednala s AŠSK ČR o znovuzapojení do struktury soutěží této asociace, která má výsadní
postavení v prostředí školního sportu. Došlo k dohodě, že obnovený Pohár ČNS základních škol se
stane jednou z tzv. přidružených soutěží AŠSK kategorie C, tedy finančně nepodporovaných soutěží
(v současné době je nereálné, aby se ČNS prosadilo do soutěží vyšší kategorie, avšak do budoucna
tato možnost existuje). AŠSK také zatím nechce ČNS předat své kontakty ve školách.

7

Organizace soutěže základních škol
Komise vytvořila úpravu pravidel nohejbalu pro třístupňový Pohár ČNS základních škol školního
ročníku 2019/2020 tak, aby nejnižší stupeň soutěže umožnil zapojení co nejvíce dětí a teprve ve
vyšších kolech převládl soutěžní charakter. Komise komunikovala s okresními a krajskými radami
AŠSK ČR, kde zjišťovala (ne)pořádání okresních nebo krajských kol v nohejbale, ochotu podílet se
na případném pořadatelství personálně, zajištěním prostor či ekonomicky, ochotu podílet se na
zajištění účasti. Komise v této věci komunikovala i s okresními nebo krajskými články ČNS a
oddíly. Komise zjistila neutěšený stav, kdy se nohejbal přestal hrát v místech, která dříve okresní
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kola pořádala. Komise zajišťovala pořadatele okresních kol, krajských kol a republikového finále
Poháru ČNS základních škol tak, aby do konce školního roku byla soutěž odehrána.
8

Archiv ČNS a publikace o historii nohejbalu
Komise pokračovala v zajišťování podkladů pro archiv ČNS a jejich převodu do elektronické formy.
Též pro připravovanou publikaci o historii nohejbalu.

9

Anketa Nohejbalista roku
Komise zpracovala výsledky ankety za rok 2019 v mužské kategorii a koordinovala výsledky dalších
kategorií s Komisí mládeže a Komisí žen. Ve spolupráci s VV ČNS se podílela na vyhlášení
výsledků ankety v rámci mezinárodního turnaje Poslední smeč.

10 Kooperace s ostatními orgány ČNS
Komise provedla vyjádření k 16 návrhům změn základních a krátkodobých dokumentů pro VH ČNS
od jiných navrhovatelů. VV ČNS předložila k projednání 2 vlastní návrhy na změnu Stanov. Komise
spolupracovala s dalšími komisemi ČNS. Komise předložila VV ČNS plán činnosti a rozpočet na
rok 2020.

předkládá Martin Maršálek, předseda komise
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Hodnocení činnosti Komise zahraničního rozvoje za rok 2019
KZR pracovala ve složení Ing. Vlastimil Stehlík a Tereza Doležalová, Jiří Doubrava se do práce
zatím nezapojil.

Publikační a propagační činnost:
-

zpracování článku a pomoc při překladu dalšího článku v Nohec magazinu
propagace nohejbalu na kempu Iráku v Dubaji
spolupráce s KR ČNS při přípravě změn v pravidlech

Spolupráce při akcích:
-

pomoc při MS juniorů a žen v Michalovcích
zajištění kempu iráckých hráčů, trenérů a rozhodčích v Dubaji

Kontakty v zahraničí:
-

první kontakty na Kypru
jednání s hráči v USA

V Plzni dne 28.1.2020

Ing. Vlastimil Stehlík

VYHODNOCENÍ ČINNOSTÍ NA ROK 2019
- Komise žen 1 Obecně
Plán činností Komise žen (dále KŽ) je v souladu se Statutem KŽ a jeho platnost může být
změněna jen v souladu se Statutem KŽ.

2 Cíle KŽ






Vyhlásit motivační soutěž pro podporu rozvoje mládeže a žen.
Zorganizovat seriál turnajů v rámci Zimního poháru žen 2018/2019, vyhodnocovat jej
průběžně a na závěr seriálu provést konečné vyhodnocení a předání cen.
Uspořádat Pohár žen ČNS 2019, vyhodnocovat jej průběžně a na závěr seriálu provést
konečné vyhodnocení a předání cen.
Snaha o vznik či spolupráci nových oddílů žen.
Snaha získat organizátory pro pořádání jednorázových soutěží.

3 Činnosti pro rok 2019
Obecná činnost
Popis

Provozní činnost komise, schůze, vlastní náklady komise.
Koordinace komise a většina činností je prováděna telefonicky nebo e-maily.

Termín

12/2019

Rozpočet

5.000,- Kč

Položky

Cestovné, stravné, noclehy, poštovné, administrativní náklady, školení

Vyúčtování 6 580Kč (1000Kč převod cestovného z 2018 a nový člen KŽ)

Motivace v oblasti žen
Popis

Podpora oddílů, které pracují s mládeží a ženami.

Výstup

Uspořádání motivační soutěže

Termín

12/2019

Rozpočet

5.000,- Kč

Položky

6x míč na odměny MRČ / 4 980 Kč

Vyúčtování 4 980,- Kč
Rozvoj turnajů a dlouhodobé soutěže
Popis

1) Zimní pohár žen 2018/2019
2) Pohár žen ČNS 2019

Termín

Průběžně

Výstup

1) Uspořádání 12. ročníku Zimního Poháru žen 2018/2019

2) Uspořádání 9. Ročníku Poháru žen ČNS 2019
Rozpočet
Položky

15.000,- Kč
Zimní Pohár žen 2018/2019: 1 067,50 Kč poháry + 6 149 + 3320 Kč, Celkem 9 469 Kč
za míče na odměny a za pořádání turnaje
Pohár žen ČNS 2019 – 1 063 Kč pohár + 3x míče na odměny 2 490 Kč, celkem 3 553
Kč

Vyúčování Celkem: 13 022 Kč

Kooperace s ostatními odbornými komisemi VV
Popis

Požadavky na úpravy termínového kalendáře. Požadavky na podobu, reorganizaci a
vznik nových soutěží. Požadavky na podobu metodických materiálů.

Termín

Průběžně (dle jejich vydání).

Rozpočet

Bez nároků

Položky

Žádné

Priorita

1

4 Komentář k rozpočtu
Všechny ceny jsou včetně DPH. KŽ přesáhla plánovaný rozpočet v provozní činnosti díky
převodu 1000 Kč z roku 2018 a podporou nového člena KŽ. Finance určené pro motivační
soutěž nakonec KŽ použila na odměny při pořádání MRČ. Celkově jsme ale rozpočet KŽ
nepřesáhli.

5 Shrnutí rozpočtu
Celkově se navrhoval rozpočet KŽ na rok 2019 ve výši:
Návrh rozpočtu 25.000,-Kč
Celkové vyúčtování: 24.582,- Kč

6 Poznámka
Předpokládá se doplnění plánu činnosti formou dodatku (číslovaný a VV schválený dodatek
plánu činnosti nebo rozhodnutí VV).

7 Plán činnosti předložila:
Mgr. Vladimíra Voithová
Předsedkyně Komise žen
28. 12. 2019, V. Voithová

Vyhodnocení plnění plánu činnosti a rozpočtu odborného poradce pro legislativu ČNS za rok 2019

V činnosti se poradce především zaměřil na posuzování účinnosti vnitřních předpisů ČNS.
S ohledem na to, že poradce je zároveň členem disciplinární komise, podílel se na posuzování
účinnosti nového disciplinárního řádu a na jeho následném doplnění a upřesnění dvěma návrhy pro
svazovou konferenci.
Poradce předložil svazové konferenci dva návrhy změny soutěžního řádu.
Poradce předložil březnové valné hromadě návrhy změn stanov, které se týkaly základních
ustanovení, ustanovení o svazovém členství, nižších organizačních článcích, nejvyšších orgánech a
odvolací komisi. Návrhy valná hromada schválila.
V návaznosti na to poradce předložil návrh prozatímního organizačního řádu a následně i jeho
doplnění, které výkonný výbor schválil.
Poradce aktivně spolupracoval na ustavení Rady a aktualizaci svazového členství.
V další činnosti poradce poskytl na vyžádání prezidenta, výkonného výboru, odborných komisí,
nižších organizačních článků a oddílů nohejbalu pět odborných stanovisek k aplikaci vnitřních
předpisů ČNS i v obecných právních záležitostech, týkajících se svazového života.
Poradce poskytl bezplatně právní služby ve sporech, týkajících se ČNS.
Poradce nečerpal žádné rozpočtové prostředky.

Dne 6.1.2018
JUDr. Ladislav Kratochvíl, odborný poradce pro legislativu ČNS.

Zpráva o činnosti Trenérsko – metodické komise ČNS v roce 2019
1.

TMK vykonávala svoji činnost dle Statutu TMK ČNS ( schválen 28.2.2017)
2.

TMK pracovala ve složení : V.Pavlík, předseda TMK, V. Stehlík, J.Šmejkal – členové
TMK
3.

Zasedání TMK (CELKEM 5x) : 8.1. Plzeň, 16.2. Nymburk, 30.4. Plzeň, 15.10. Plzeň,
14.12. Praha – vyhodnocení činnosti TCM ( další komunikace probíhala telefonicky
nebo elektronicky - plán návštěv v TCM, zasílání a vyhodnocování Zpráv o činnosti
TCM, operativní agenda TMK) plán 2019 - SPLNĚN
4.

Pořádání vzdělávacích akcí pro trenéry nohejbalu – celkem 2 vzdělávací akce:
Školení trenérů C licence (23.-24. 2. 2019, Praha , 9 ůčastníků), Doškolení trenérů
C a D licencí ( 23.2. 2019, Praha, 6 účastníků), Školení trenérů B licencí –
v letošním roce nebylo plánováno, Doškolení trenérů všech licencí (7.12.2019,
Praha – akce byla vyhlášena, z důvodu pouhých 3 přihlášek byla akce zrušena) plán 2019 - SPLNĚN
5.

Vzdělávání členů TMK : 2x účast na jednání AŠSK – V. Pavlík, dále formou
samostudia – např. metodické weby ČOV, FAČR, AŠSK a další
6.

Metodická pomoc především trenérům TCM – odkazy na metodický web ČOV,
zveřejňování pozvánek na vzdělávací akce ČOV pro trenéry ( celkem 8X – stránky
ČNS ), odkazy na odbornou literaturu ( 3X – STRÁNKY ČNS), návštěvy v TCM – 15x
- plán 2019 – SPLNĚN
7.

Kontrolní činnost plnění podmínek projektu TCM v roce 2019 – celkem se
uskutečnilo v 7 TCM 15 návštěv (J.Šmejkal 12x, V.Pavlík 2x, V. Stehlík 1x) - plán
2019 – SPLNĚN
8.

Vyhodnocení činnosti TCM za období 2019 – bylo zpracováváno na základě
zasílaných zpráv a záznamových formulářů z návštěv jednotlivých členů TMK
v TCM, dne 14. 12. byli zástupci jednotlivých TCM seznámeni s hodnocením TCM

včetně NÁVRHU finanční dotace pro TCM za rok 2019, ( samostatný dokument )
– plán 2019 - SPLNĚN
9.

Monitoring metodických webů a odborné literatury zabývajících se
problematikou sportovní přípravy – viz bod 5 - plán 2019 – plněno průběžně
10.

Tvorba interních dokumentů TMK ( Plán činnosti TMK 2019, Návrh rozpočtu
2019, Zhodnocení činnosti TMK 2019, ) – dokumenty TMK byly vytvořeny a
následně schváleny VV ČNS - plán 2019 - SPLNĚN
11.

Nákup odborných publikací pro potřeby TCM – nebylo realizováno ( knižní titul
Hry s míčem momentálně pouze v elektronické podobě, zástupci TCM byli o této
možnosti informováni – plán 2019 - nesplněno
12.

Modifikace nohejbalu v podmínkách ZŠ – zatím ve formě monitorování možností
a zkušebných modelů z hlediska organizační formy a úpravy pravidel( např.
zmenšení hřiště, možnosti dvou navazujících dotyků jednoho hráče, využití míčů
s nižším odskokem a nižší váhou), v plánu 2019 vedeno jako dlouhodobější úkol,
zůstává také pro rok 2020 – PLNĚNO PRŮBĚŽNĚ
13.

Sledování vývojových trendů nohejbalu (HČJ, HK, HS,)
Všichni členové TMK se pravidelně zúčastňovali vrcholných nohejbalových akcí
(mezinárodní akce, MČR, utkání extraligy, superfinále ) s následným využitím
poznatků při vzdělávacích akcích pro trenéry – plán 2019 – PLNĚNO PRŮBĚŽNĚ

Bezděkov 30. 12. 2019

Mgr. Vladimír Pavlík, předseda TMK ČNS

Komise mládeže ČNS
Zpráva o činnosti v roce 2019
Obecně
Komise mládeže ČNS (dále též „KM“ či „komise“) vykonávala svoji činnost toliko v souladu se
schváleným Statutem KM v následujícím personálním složení:
Ing. Michal Hostinský, předseda
Lukáš Vlach, sekretář
Michal Holata
Ladislav Barák
Bc. Marek Líbal
Komise v roce 2019 měla zasedání v úvodu roku, veškeré další organizační záležitosti byly řešeny
telefonicky nebo emailem. Mimo níže uvedených témat komise spolupracuje v záležitostech:
Vyhodnocení ankety nohejbalista roku, nasazování (případně řízení) jednorázových soutěží, spolupráce
s KRe na výběrech talentovaných hráčů.

Plnění stanovených cílů KM v intencích stanoveného plánu pro rok 2019
Organizace poháru ČNS mládeže
SPLNĚNO. Pohár organizován jako v předchozích letech. Hlavní zodpovědnost za organizaci
Lukáš Vlach. Zajištění cen M. Holata. Zpracována samostatná zpráva.
Podpora kempů mládeže
SPLNĚNO. Vyhlášeno grantové řízení a přihlášeny 4 kempy (Karlovy Vary, Templák, Žďár nad
Sázavou a Křížanov). Hlavní zodpovědnost M. Hostinský. Zpracována samostatná zpráva.
Kontrola plnění povinnosti mládeže
SPLNĚNO. Bylo evidováno celkem 50 krajských turnajů do kterých se zapojilo 28 oddílů ze sedmi
krajů, byl zpracován přehled odměn pro pořadatele. Oproti roku 2018 je pozitivní zapojení
Jihočeského kraje. Hlavní zodpovědnost M. Líbal
Botas dorostencká liga
Do soutěže se v ročníku 2019 zapojilo celkem 12 družstev stejně jako v předchozím roce.

Kreditní systém
SPLNĚNO. Oproti předchozímu roku došlo k poklesu finančních prostředků (celkem 275 595 Kč,
hodnota jednoho kreditu se snížila na 2 901 Kč). Bylo způsobeno především nižším vkladem na
základě vyplacení oddílů, či nesplnění oddílů. Zpracován celkový přehled formou tabulky v excelu.
Hlavní zodpovědnost M. Hostinský
Náborové akce na ZŠ a a víceletých gymnáziích
V závěru roku 2019 se uskutečnil nábor v Přerově.
Metodická činnost
NESPLNĚNO. Vize tvorby metodických videí s cílem ulehčit nejen tuzemským trenérům
trénování mládeže. Projekt přesunut na další rok. Hlavní zodpovědnost M. Hostinský

Ve Vamberku dne 13. února 2020
Ing. Michal Hostinský
předseda KM ČNS

