Vyhodnocení plnění plánu činnosti a rozpočtu disciplinární komise ČNS za rok 2016
Komise v roce 2016 začala pracovat ve složení Ivan Králík, ing. Vladimír Mašát, CSc., JUDr. Ladislav
Kratochvíl, v průběhu 1. pololetí komisi doplnil Miroslav Jakoubek, s ohledem na vytížení Ivana
Králíka na sportovně technickém úseku.

V činnosti se disciplinární komise především zaměřila na projednávání disciplinárních provinění
jednotlivců a kolektivů v soutěžích, řízených výkonným výborem ČNS, nebo v souvislosti s nimi.
V roce 2016 se jednalo pouze o disciplinární provinění hráčů Martina Spilky a Miloše Petřiny. V obou
případech se jednalo o nové projednání po zrušení původního rozhodnutí v odvolacím řízení. Komise
po slyšení provinilců a provedení dalšího dokazování pravomocně rozhodla.
Disciplinární komise připravila k projednání disciplinární provinění družstva mužů ON AC Zruč-Senec
2004. S ohledem na to, že o tomto disciplinárním provinění v 1. instanci rozhodla nepravomocně
sportovně-technická komise, bude případně jednáno až po rozhodnutí výkonného výboru v
odvolacím řízení.

Disciplinární komise se též zaměřila na účinnost vnitřních předpisů ČNS.
Nejprve navrhla nový statut disciplinární komise, který výkonný výbor schválil.
Disciplinární komise po seznámení se shora uvedenými řízeními dala nejprve výkonnému výboru
podklady pro výkladové stanovisko k některým procesním ustanovením disciplinárního řádu a
v tomto smyslu navrhla i změnu disciplinárního řádu, kterou konference ČNS dne 6.3.2016 schválila.
Následně provedla rozbor disciplinárního řádu jako celku a jeho účinnosti a rozhodla navrhnout i
s ohledem na novou úpravu spolkového práva nejbližší valné hromadě ke schválení jeho nové znění.
Návrh byl spolu s důvodovou zprávou zveřejněn v srpnu se žádostí o připomínkování do konce září.
Konečný návrh, do kterého byly některé připomínky hnutí zahrnuty, pak byl předložen delegátům
valné hromady v předstihu dle stanov. Na valné hromadě dne 11.12.2016 bylo nové úplné znění
disciplinárního řádu schváleno.
Disciplinární komise se v neposlední řadě svými členy snažila vyložit problematiku provinění a jejich
postihů v nohejbalových soutěžích i jiné svazové činnosti jak dle disciplinárního řádu, tak pravidel, tak
i jiných předpisů na dvou seminářích rozhodčích před zahájením soutěží v roce 2016.

Disciplinární komise svůj rozpočet v zásadě nečerpala. Členové komise cestovné nepožadovali,
jedinými výdaji bylo nájemné místnosti pro projednání disciplinárních provinění hráčů Martina Spilky
a Miloše Petřiny, které hradil přímo výkonný výbor.

Dne 15.1.2016
JUDr. Ladislav Kratochvíl, předseda disciplinární komise
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Hodnocení činnosti Komise zahraničního rozvoje za rok 2016
KZR působila pouze ve formě poradce VV ČNS
KZR spolupracovala při zajišťování propagace mezinárodního kempu v Chabařovicích a při
účasti zahraničních hráčů a hráček
KZR spolupracovala s komisí reprezentace při účasti na MS mužů
KZR připravila materiály pro jednání s evropskými institucemi typu Sport For All
KZR připravila na VH návrhy změn pravidel přibližující nohejbal k futnetu, které neodporují
usnesení dřívějších VH.

V Plzni dne 17.1.2016

Ing. Vlastimil Stehlík

Vyhodnocení plnění plánu činnosti a rozpočtu odborného poradce pro legislativu ČNS za rok 2016

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 zpracování návrhu
změny a posléze návrhu zcela nového disciplinárního řádu, které byly konferencí resp. valnou
hromadou schváleny.
Poradce navrhl doplnění stanov, týkající se voleb do orgánů ČNS, kterou valná hromada schválila.
Poradce se zabýval změnami stanov, které se týkají ustanovení o nižších organizačních článcích a o
odvolací komisi, v roce 2016 především provedl srovnání s úpravou stanov jiných spolků svazové
povahy, návrh předloží v roce 2017.
V další činnosti poradce poskytoval na vyžádání prezidenta, výkonného výboru, odborných komisí,
nižších organizačních článků a oddílů nohejbalu odborná stanoviska 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 se v roce 2016 aktivně zúčastnil jak konference, tak valné hromady.

Poradce nečerpal žádné rozpočtové prostředky.

Dne 25.1.2016
JUDr. Ladislav Kratochvíl, odborný poradce pro legislativu ČNS.

Zpráva o činnosti KPM v roce 2016

1. Vlastní činnost komise
Úkoly:
- stanovení krátkodobých a dlouhodobých a cílů KPM
- vyhodnocování průběžného plnění úkolů a projektů
- zajištění administrativy spojené s činností KPM sekretářem komise
Vyhodnocení:
- Nadále byl dodržován systém pro komunikaci a pravidelné scházení členů komise.
- V polovině prosince ukončil Jiří Sládek z osobních a pracovních důvodů své působení
v pozici člen KPM. Z tohoto důvodu je třeba činnost KPM co nejdříve personálně
posílit.
- V roce 2017 je třeba rozpracovat dlouhodobou marketingovou strategii ČNS.

2. Web ČNS
Úkoly:
- zprovoznění nového webu
- průběžná komunikace s dodavatelem webu
- správa webu
Vyhodnocení:
- Byl úspěšně zprovozněn nový web s mnoha novými funkcemi. Některé funkcionality
webu je třeba postupně doladit, případně dále rozpracovat (e-shop, online výsledky,
analytické nástroje, přesun obsahu ze starého webu, turnajový modul kalendáře aj.).

3. Prezentace nohejbalu v médiích
Úkoly:
- podpora a šíření článků z Nohecmagazínu
- zprostředkování informačního servisu a rozesílání tiskových zpráv z významných
nohejbalových akcí lokálním médiím a masmédiím
Vyhodnocení:
- Česká televize v průběhu roku odvysílala přímý přenos Mistrovství světa a Superfinále
a několik hodin záznamů z ostatních nohejbalových akcí. Přímé přenosy dosáhly
rekordních sledovaností. Tříhodinový přímý přenos finálového dne MS sledovalo na
ČT sport průměrně 105 000 televizních diváků, celkový dosah přenosu byl 443 000
diváků. V týdenním žebříčku sledovanosti ČT sport předběhl přenos z MS všechny
pořady ostatních sportů, kromě dvou fotbalových a jednoho hokejového přenosu v
hlavních vysílacích časech. Celkový dosah přímého přenosu Nohejbalového
Superfinále byl 95 000 diváků, což znamenalo nárůst oproti předchozím rokům o
40%.
- V souvislosti s přípravami MS byl na začátku roku 2016 vytvořen média plán, který
byl dále konzultován se zástupci ČOV. Jeho aplikace do praxe znamenala zvýšený
zájem o nohejbal ze strany médií, který se projevil nejdříve během Nohejbalového
Superfinále a následně především během MS. Všechna velká média vyslala na
šampionát své zástupce nebo převzala informační servis od ČTK. Bylo zaznamenáno
více jak 30 žádostí o novinářské akreditace. Nohejbal se objevil na všech hlavních
zpravodajských serverech a druhý den také na stránkách celostátních deníků. Nohejbal
se dále objevil v diskusních pořadech ČT a v online kanálech Českého olympijského
týmu.
- Mediální dosah základní části Extraligy byl malý a srovnatelný s předchozími roky.

4. Využívání sociálních sítí a online komunikace
Úkoly:
- zkvalitnění a zintenzivnění komunikace s fanoušky prostřednictvím online
komunikačních kanálů
- snaha o průběžné navyšování Facebookové fanouškovské základny
- koncepční tvorba zajímavého obsahu pro online komunikační kanály
Vyhodnocení:
- Byla výrazně posílena a zkvalitněna online komunikace prostřednictvím nového webu
s výsledkovým servisem, pomocí newsletterů a skrze profily na sociálních sítích.
- Facebookový profil Českého nohejbalu byl pravidelně a koncepčně aktualizován s
důrazem na kvalitu obsahu a za uplynulý rok zaznamenal více než 50% fanouškovský
nárůst. S počtem 3 000 fanoušků vykázal během MS dosah přes půl milionu
oslovených uživatelů a exkluzivní obsah vyvolal zájem u 200 000 uživatelů této
sociální sítě. Celková sledovanost video materiálů připravených v souvislosti s MS
dosáhla téměř 300 000 zhlédnutí. Byla také vyrobena výsledková grafika Extraligy.
- Nově začala KMP používat pro komunikaci s fanoušky a členskou základnou emailové newslettery, které navazují na zprovoznění nového webu ČNS.
- KPM úspěšně zahájila komunikaci také prostřednictvím sociální sítě Instagram.

-

Dále byla s důrazem na kvalitu obsahu rozvíjena komunikace skrze kanál YouTube
především před a během MS. Jedná se o doplňkový kanál k Facebooku a KPM ho do
budoucna plánuje v co největší míře nadále využívat.

5. Péče o partnery
Úkoly:
- oslovování nových potenciálních partnerů ČNS (mj. i v návaznosti na MS)
- komunikace a udržování vztahů se stávajícími partnery
- zajištění a kontrola plnění vyplývající z partnerských smluv
Vyhodnocení:
- byla vedena diskuze o pozici nohejbalu jako produktu a možnostech oslovování
potenciálních partnerů s reklamními agenturami zaměřující se na oblast sportu.
Nohejbal v konkurenci ostatních sportů nemá zatím vybudovanou takovou pozici, aby
byl pro agentury a jejich portfolio partnerů zajímavý. V řeči čísel televizní
sledovanosti je celkový dosah na úrovni půl milionu diváků, který mělo například MS,
stále nízký. V porovnání s dosahem přes 90 tisíc (loni cca 35 tisíc) Superfinále je
pomyslná propast mezi hlavními sporty a nohejbalem stále obrovská. Pro úspěšné a
moderní oslovení partnerů je třeba generovat interní svazovou agenturní činnost v
rámci KPM, která spočívá v přípravě aktivačních programů a nabídkových balíčků na
míru potenciálním partnerům. KPM by měla v příštím roce více rozpracovat
spolupráce se současnými partnery a s partnery uplynulého MS a snažit se strategicky
a koncepčně oslovovat nové menší partnery na lokální úrovni s nabídkou nových
zajímavých nohejbalových akcí. Extraliga mužů je s výjimkou Superfinále jako
produkt bohužel partnersky nezajímavá (dlouhé zápasy, nemožnost vysílat TV
přenosy atd.).
- V rámci rozvoje a budování vztahů se současnými partnery by měla KPM plnit úlohu
pravidelné komunikace s těmito partnery ve smyslu reportování a diskuze nad
rozvojovými projekty, které by se daly pro partnery a jejich marketingové strategie
připravit na míru. Pro personální zabezpečení této agendy je nicméně nutné počítat s
nevýšením rozpočtu KPM, za současné situace je rozvoj v této oblasti
nerealizovatelný.
- Podklady k oslovování potenciálních partnerů byly graficky a obsahově zkvalitněny.
- Nepodařilo se získat nového hlavního partnera pro Extraligu mužů (do budoucna
nelehký úkol - viz důvody výše).

6. Rozvojové projekty
Úkoly:
- podpora přenosů TVCOM, příprava pokynů pro kluby na rok 2017
- zajištění účasti nohejbalu na vybraných propagačně-náborových akcích Sporťáček
- řešení projektu členských karet ČNS
- výsledkový servis na webu ČNS
- modernizace svazové symboliky

Vyhodnocení:
- Kvalita TVCOM přenosů v roce 2016 byla značně kolísavá, což mělo negativní vliv
na vnímání Extraligy ze strany diváků. KPM rozpracovala návrh pokynů pro
extraligové kluby s cílem postupného zlepšení a standardizace kvality přenosů v roce
2017, které by se měly dále rozpracovat.
- Po zkušenostech z předchozích let byla účast na akcích Sporťáček omezena. Podařilo
se naplnit cíl propagace MS a cíl propagace nohejbalu mezi širší veřejností, efektivita
z pohledu náboru nových členů ale znovu nebyla příliš vysoká vzhledem k faktu, že
největší procento návštěvníků Sporťáčků jsou pro nohejbal příliš malé děti. ČNS by
měl do budoucna najít cestu, jak i tuto cílovou skupinu oslovit v kontextu náborů.
- Dokončení projektu členských karet bylo vzhledem k časové náročnosti příprav MS
posunuto do roku 2017.
- Před a v průběhu MS začala být ve zkušebním režimu používána modernizovaná
svazová symbolika, která nabízí výrazně lepší použitelnost, moderní vzhled a širší
možnosti aplikace oproti starému logu. Změna svazové grafiky a související
rebranding se v průběhu MS osvědčil a VH ČNS byla následně schválena trvalá
změna svazové symboliky.

7. Superfinále 2016
Úkoly:
- příprava, propagace a zajištění průběhu akce
- propagace MS 2016
- organizační generálka na MS 2016
Vyhodnocení:
- Akce proběhla bez problémů a ze strany fanoušků byla vnímána velmi pozitivně.
- Nový divácký rekord, rekord TV sledovanosti a rekordní mediální dosah.
- Velmi úspěšně KPM hodnotí přesun místa konání do hlavního města a sloučení
finálových zápasů nejvyšší mužské a ženské soutěže do jednoho dne. Byl zaveden
nový systém předprodeje vstupenek a zvýšena byla i celková propagace akce. Pro
organizační tým MS znamenalo Superfinále velmi kvalitní prověrku a úspěšnou
generálku na MS.

8. MS Brno 2016
Úkoly:
- příprava, propagace a zajištění průběhu akce
- motivace zahraničních účastníků k intenzivnímu rozvoji nohejbalu na národních
úrovních
- celková propagace nohejbalu
Vyhodnocení:
- Akce proběhla hladce, bez větších problémů.
- Členové KPM jakožto členové Organizačního výboru, pracovali na přípravách MS již
od začátku roku 2016.

-

-

-

Proběhla velmi intenzivní propagace prostřednictvím online kanálů, partnerských
spoluprácí na lokální úrovni (HC Kometa Brno, NC Královo Pole, FC Zbrojovka
Brno), Nohejbalové Tour během ligových utkání vybraných klubů, venkovní reklamy,
tiskových zpráv atd. Probíhala také úzká spolupráce s Českým olympijským výborem,
jejíž součástí byla mj. i prezentace nohejbalu formou Nohejbalové exhibice v
olympijském parku Rio-Lipno.
Bylo dosaženo zvýšeného zájmu o akci, který byl korunován rekordní návštěvou v
hale během finálového dne, rekordním mediálním dosahem a rekordní TV
sledovaností.
Akce byla po organizační stránce a obecně hodnocena jako velmi úspěšná, což navíc
umocňuje fakt, že organizátoři měli k dispozici vzhledem k rozsahu akce velmi
omezený rozpočet.

V Praze dne 20. 1. 2017
Mgr. Martin Ton
Sekretář KPM ČNS

Zpráva o činnosti komise reprezentace v roce 2016
Za Komisi zpracoval :
Jiří Šmejkal – předseda Komise reprezentace

Cíle Komise Reprezentace 2016


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 - doplněno 1 sada
vycházkových triček pro REPRE mužů a U21

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 2016 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 bez vrcholné akce ME/MS jak v samotných oddílech, tak
na 2 soustředěních reprezentace žen a 1 soustředění nadějí reprezentace žen.
Trenér J.Šmejkal : hodnotím činnost týmu jako velmi úspěšnou a na hranici současných možností
a v souladu s tradicí tohoto sportu v ČR. Určitě velmi prospěšná činnost pro možné nástupce
současné generace je pořádání soustředění nadějí a Mezinárodní kemp v Chabařovicích,
vzhledem k věkové struktuře současného kádru. Nastupující nová generace má všechny
předpoklady v brzké budoucnosti navázat na vynikající výsledky generace současné.
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 postupně. V roce 2016 bez vrcholové akce
ME/MS.
Trenér M.Doucek : nový reprezntační tým pro předpokládaný vrchol MS v roce 2017 se teprve
tvoří. Na 2 soustředění v Nymburce se vystřídalo 10 hráčů. Na svůj věk jsou velmi vyspělí svým
myšlením, zodpovědným kolektivním přístupem. Prokázali i obrovskou chuť vyhrávat. O místo

v reprezentaci pro předpokládaný vrchl MS v roce 2017 se jistě ještě poperou a v žádném případě
není reprezentace uzavřená pro další adepty, které vysledujeme během nadcházející soutěžní
sezóny.
Muži – ve funkci hlavního trenéra je Petr Gulda. Koncepce přípravy jednotlivých členů širšího
kádru byla projednána na jednání VV ČNS a uplatňována v rámci možností a přístupu
jednotlivých klubů. Kvalitní příprava na mezinárodní pravidla se postupně podařila v oddílu MNK
Modřice. O místo v kádru reprezentace se postupně ucházelo na 5 soustředěních v Nymburce a
Holubicích 12 hráčů širšího kádru. Zranění ještě ze soutěžní sezóny si přinesl na soustředění
v Nymburce náš klíčový hráč pro dvojice i trojice Pavel Kop. Přes snahu se nepodařilo odstranit
zdravotní potíže a na MS do Brna nemohl být nominován. Vysoké cíle pro Mistrovství Světa
nastavilo Mistrovtví Evropy v Humenném v roce 2015 - 2.místo v singlu a vítězství ve dvojicích i
trojicích. Potvrzení návratu na světový a evropský trůn naší reprezentace se čekalo na MS, které
ČNS uspořádal v Brně 18.-20.11.2016. A přepodklad zisku 2 zlatých medailí se potvrdil, i když
jinak než experti prognostikovali. Vynikající výkon Ondry Víta s vítězstvím v singlu (od dob Petra
Bubniaka první titul po mnoha letech), ale také vynikající výkon v trojicích, kde se významně
podíleli na titulu další hráči – Jan Vanke, Lukáš Rosenberk, Jakub Pospíšil a Martin Müller.
Stříbrná ve dvojicích možná trochu mrzela, ale přesto velký výkon podali Lukáš Rosenberk, Jakub
Mrákava a Radek Pelikán, když zde byla významným hendikepem neúčast Pavla Kopa. Celkové
přesvědčivé vítězství v Poháru národů a také zasloužený titul nejlepšího hrače MS pro Ondru Víta.
Trenér P.Gulda : Je to krásný pocit. Splnili jsme cíl a určitě se to dá nazvat úspěchem. Už před
šampionátem jsem říkal, že chceme vyhrát dvojky a trojky, což se sice povedlo, ale zase zlatá ze
singlu,to čekal opravdu málokdo při účasti hvězdného rumunského hráče Bobise. Musím
pochválit celý mančaft za přístup. Jsem rád, že kluci šli společně za naším cílem. Můj předchůdce
Jirka Šmejkal dělá v roli, kde nyní působí, kterou mu spousta lidí vyčítá a berou to jako nějakou
trafiku pro něj, pro nohejbal strašně moc. Stará se o nároďák jak o malé děti, organizuje
soustředění od malých žáčků po muže. Vážím si hodně jeho práce a také práce Vlasty Pabiána.
Bez nich by nároďák nemohl dobře fungovat. I jim patří medaile, které jsme vybojovali.

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. Tento projekt financovaný z darů loterijních společností
přes Český olympijský výbor 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 listopadu 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 4. ledna 2017

Jiří Šmejkal, předseda komise reprezentace

VYHODNOCENÍ ČINNOSTÍ NA ROK 2016
- 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 2015/2016, vyhodnocovat jej
průběžně a na závěr seriálu provést konečné vyhodnocení a předání cen.
Uspořádat Pohár žen ČNS 2016, 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 2016
Obecná činnost
Popis

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

Termín

12/2016

Rozpočet

5.000,- Kč

Položky

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

Vyúčtování 4.560 Kč

Motivace v oblasti žen
Popis

Podpora oddílů, které pracují s mládeží a ženami.

Výstup

Uspořádání motivační soutěže

Termín

12/2016

Rozpočet

5.000,- Kč

Položky

Poštovné, administrativní náklady, sportovní potřeby

Vyúčtování 6x nohejbalové míče určené pro mládež 3 630,- Kč
Rozvoj turnajů a dlouhodobé soutěže
Popis

1) Zimní pohár žen 2015/2016
2) Pohár žen ČNS 2016

Termín

Průběžně

Výstup

1) Uspořádání 9. ročníku Zimního Poháru žen 2015/2016

2) Uspořádání 7. Ročníku Poháru žen ČNS 2016
Rozpočet
Položky

12.000,- Kč
Zimní Pohár žen 2015/2016 – 1 326 Kč poháry + 7 míče odměny za pořádání +
umístění
Pohár žen ČNS 2016 – 790 Kč pohár + 3 míče odměny

Vyúčování Celkem: 6 050 Kč míče + 2 116 Poháry = 8 166 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. Rozpočet byl sestaven dle zkušeností z roku 2015.

5 Shrnutí rozpočtu
Celkově se navrhoval rozpočet KŽ na rok 2016 ve výši:
Návrh rozpočtu 22.000,-Kč
Celkové vyúčtování:16.356,- 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
26. 1. 2017, V. Voithová

ZPRAVA DR ENS ZA ROK 201.6
Dozordi rada se se5la v roce 2016 celkem tiikrdt a ostatni rozhodnuti

a

informace se provdd6la formou per-rollam.

jedndni DR dne 5.12.201.6 prezident eNS pan Kamil Klenik odpovidal na
dotazy ohledn6 ddniv druS. On tyto zprdvy vzala na vddomi.
(piitomni K. Klenik,M.Doucek a V.Friml)
Na

Ddle se dlenov6 DR Michal Doucek a Jan Varlfie

{dastnilijedniinlW iltS.

Rozpoiet na rok 2015 byl vypracov6n jako vyrovnanri a v pr0bEhu roku se
upravoval dle skuteinosti a potieb. Hospodaieni dtrts Uyto pravidelnE
piedkl6d5no. Kontrola probEhla za prvni tii itvrtleti. Vie je i6dnE
dokumentov6no panem Vlastimilem Pabianem a piedloieno na jedn6ni VH
irrrs.
DR sleduje

vlivoj a ddniv dNS.

Za ne5tastn6 povaiujeme neodehran6 utkdni o tieti misto v BOTAS
Dorosteneck6 lize mezi oddfly TJ Slovan Chabaiovice - NK CLIMAX Vsetin.
D5le doporudujeme vytvoiit a doplnit ileny komise OK - odvolaci komise nebo

revokovat usnesenio

za

loieni komise.

Dozorii rada doporuduje v5em ilenrim komisi, aby jak6koli vysv6tleni
spornlich zdleZitosti piedem nepublikovali, pokud nebude piipad iiidnd
projedndn komisi. Ve5ke16 jin6 vyj6dieni, neZ stanovisko komise je vedeno jako
ndzor soukrom6 osobv.

Chtdl bych pod6kovat v5em, kteii se podileli na uspoidddni MS. (poiadatel6,
tren6ii, hriidi atd.). Celd akce se vydaiila a m6la velkli ohlas u 5irok6 veiejnosti.
Financovdni MS a s tim spojen6 dalSi niiklady budou piedloZeny dodatednd.

Touto cestou chci tak6 pod6kovat ilenrim DR za odvedenou pr6ci a viem
popiSt hodn6 pevn6 nervy do dal5i pr6ce

pta6uAQ

y'/.

/t. lorc

Vladislav

Friml
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Zpráva o činnosti Komise rozhodčích ČNS v roce 2016
1.KR vykonávala svoji činnost dle Statutu Komise rozhodčích ČNS
2. Komise pracovala ve složení : V.Pavlík- předseda KR, M.Sachl – místopředseda
KR, I.Škoda, J.Dutka, V.Bartovský – členové KR)
3. Zasedání KR (CELKEM 4x) : 2.2. Plzeň, 2.4. Nymburk, 13.9.Plzeň, 8.12 Plzeň, další
komunikace probíhala telefonicky nebo elektronicky ( nasazování rozhodčích,
přenos informací mezi STK a jednotlivými rozhodčími, operativní agenda)
4. Obsazování všech utkání a zápasů dlouhodobých a jednorázových soutěží
kvalifikovanými rozhodčími (kvalifikovanými rozhodčími obsazeno 355 utkání a
celkem 15 jednorázových soutěží ) – PLÁN 2016 - SPLNĚNO
5. Vzdělávací činnost : 2x semináře pro rozhodčí : 13.3.Modřice (21 rozhodčích + 2
lektoři) 3.4.Nymburk (44 rozhodčích +5 lektorů)) 1x školení : 2.4. Nymburk (12
rozhodčích + 1 lektor) ( školení rozhodčích 12.3. Modřice – neuskutečnilo se –
pouze jeden přihlášený rozhodčí) plán 2016 - SPLNĚNO
6. Tvorba, odborné podklady a výklad soutěžní legislativy (odborné stanovisko,
podklady pro pravidlový výklad - odehrání míče nad hrací plochou soupeře,
odborné stanovisko k výkladu SŘ – fluktuace hráčů do 21 let věku a následný
výklad na seminářích rozhodčích) plán 2016 – SPLNĚNO
7. Průběžná metodická pomoc začínajícím rozhodčím – plán 2016 – plněno
průběžně během celého soutěžního období - SPLNĚNO
8. Přenos informací ze zpráv STK (chyby v zápisech o utkání )– plán 2016 – plněno
průběžně dle zveřejňovaných zpráv STK , další vyhodnocení činnosti rozhodčích na
seminářích rozhodčích v březnu 2017 - SPLNĚNO
9. Zajištění triček pro rozhodčí – plán 2016 – SPLNĚNO, teplákové komplety NESPLNĚNO (bude řešeno v návaznosti na nové logo svazu a koncepci
dlouhodobých ligových soutěží, respektive dle počtu soutěží a s tím souvisejícím
počtem rozhodčích v ligových soutěžích )
10. Tvorba metodických materiálů (Sazebník pokut pro rozhodčí,výklad pravidel,
Metodika nasazování rozhodčích, Statut rozhodčího ) – plán 2016 - SPLNĚNO
11. Zveřejňování nasazení rozhodčích na oficiálních stránkách ČNS – SPLNĚNO
12. Spolupráce s dalšími odbornými komisemi (STK, KTR, KM, DK ) – plněno
průběžně - SPLNĚNO

13. Bohužel přetrvávala velmi komplikovaná komunikace se
stávajícím předsedou KM (termínové kolize jednorázových soutěží mládeže
s ligovými soutěžemi velmi komplikující nasazování rozhodčích, velmi neodborný
zásah předsedy KM v podobě snahy o redukci počtu rozhodčích v dlouhodobých
soutěžích mládeže aniž by došlo k informování KR o tomto záměru,
nerespektování Metodiky nasazování rozhodčích na MČR mládeže ). Dalším
negativem je ta skutečnost, že se nepodařilo zvýšit počet rozhodčích v oblasti
Moravy, i když bylo školení rozhodčích v této oblasti propagováno na stránkách
ČNS a také byl zajištěn přenos informací prostřednictvím KNS a oddílů.
14. Ke dni 1. 1. 2017 dochází ke změně na pozici předsedy Komise rozhodčích ČNS
v souvislosti s novými úkoly stávajícího předsedy KR pana Vladimíra Pavlíka
v Trenérsko- metodické komisi ČNS. Pan Vladimír Pavlík z výše uvedených důvodů
odstupuje z funkce předsedy KR a nadále bude v tomto orgánu pracovat jako člen
KR. Z výše uvedených důvodů Komise rozhodčích ČNS doporučuje na funkci
předsedy této komise pana Ing. Miroslava Sachla, který doposud vykonával funkci
místopředsedy KR. Volba místopředsedy KR se uskuteční na 1. jednání KR (únor
2017) Samotné personální složení KR zůstává i v roce 2017 beze změn.
Bezděkov 31.12.2016

Mgr. Vladimír Pavlík, předseda KR ČNS

Vyhodnocení činnosti Tréninkových center mládeže za období 2016
1. ÚČEL PROJEKTU
Projekt ČNS Tréninková centra mládeže byl zahájen v roce 2016 s cílem výchovy nohejbalové mládeže
prostřednictvím oddílů nohejbalu ČNS.
2. FINANČNÍ ZDROJE
Projekt je financován z příspěvků ČOV ( dary loterijních společností) s možností případného využití rozvojových
programů č. 2 a č. 5 MŠMT ČR.
3. TCM ZAPOJENÁ DO PROJEKTU V ROCE 2016
MNK SDS EXMOST Modřice, SK Šacung Benešov, UNITOP SKP Žďár nad Sázavou, TJ Slavoj Český Brod, TJ AVIA
Čakovice, TJ Dynamo České Budějovice, SK LIAPOR WITTE Karlovy Vary (CELKEM 7 TCM )
4. CELKOVÝ POČET TRENÉRŮ V JEDNOTLIVÝCH TCM
6 trenérů : Modřice, Čakovice

5 trenérů : K. V., Č.Brod, 4 trenéři : Žďár n.S. 2 trenéři : Šacung,Č.B.

S výjimkou Českého Brodu a Českých Budějovic jsou v TCM trenéři studující trenérskou B licenci (Žďár 1x, Čakovice
1x, ostatní TCM vždy 2X trenéři studující B licenci ) CELKOVÝ POČET TRENÉRŮ : 30
5. OBSAHY ZÁVEREČNÝCH ZPRÁV
Jména a počty trenérů s příslušnou kvalifikací, termíny tréninkových jednotek s rozdělením na jednotlivé kategorie,
zapojení a výsledky členů TCM v dlouhodobých a jednorázových soutěžích mládeže, účast na soustředěních a
kempech, BOHUŽEL CHYBÍ SEZNAMY A POČTY ÚČASTNÍKŮ TCM ! (pouze TCM Žďár n. S. uvádí seznamy účastníků
s daty narození )
6. SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH SPORTOVNĚ – TECHNICKÝCH PODMÍNEK
Všechna TCM splnila ( Bod 4.2. c Podmínek - pedagogická činnost trenérů B licence nemohl být splněn z důvodu
změny termínu uspořádání 2. části vzdělávací akce trenérů B LICENCE z 12/ 2016 na 7/2017 )
7. POČET NÁVŠTĚV ČLENŮ TMS NA TRÉNINKOVÝCH JEDNOTKÁCH JEDNOTLIVÝCH TCM
Celkem návštěv : 17 ( J. ŠMEJKAL 14X, V. PAVLÍK 2X , V. STEHLÍK 1X , do konce roku 2016 plán TMS minimálně ještě
2 návštěvy – České Budějovice, Karlovy Vary )
8. ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2017
a) pokračovat v projektu TCM
b) uspořádat setkání trenérů TCM s TMS a prezidentem ČNS ( Nymburk, leden – únor 2017)
c) vytvořit jednotný formulář pro záznamy návštěv členů TMS v jednotlivých TCM (leden 2017)
d)pro TCM upřesnit požadavky na strukturu dílčích i závěrečných zpráv ( do konce února 2017)
e) v roce 2017 při jednotlivých návštěvách TCM více sledovat obsahovou část tréninkových jednotek
f) ze strany TMS nabídnout metodickou pomoc TCM ( možné formy pomoci projednat na setkání s TCM)
g)stanovit kompetence jednotlivých členů v rámci TMS ( do konce února 2017)
h) finanční příspěvky na činnost TCM přidělit po setkání trenérů TCM s TMS a prezidentem ČNS (únor 2017)
ch) jednotlivá TCM vyzvat k zaslání seznamů členů TCM včetně dat narození ( do konce prosince 2016)

dne 9. 12. 2016

zprávu vypracoval : Mgr. Vladimír Pavlík, TMS ČNS

