Zápis z jednání Komise tuzemského rozvoje ČNS
konaného distančně dne 10.2.2021

Účastníci
Členové komise
Omluveni

Martin Maršálek, Antonín Stehlík
nikdo

Usnášeníschopnost
Jednání se účastní nadpoloviční většina členů komise, orgán je usnášeníschopný. Z důvodu vyhlášeného
nouzového stavu v ČR (opatření proti pandemii Covid-19) bylo jednání uskutečněno telefonicky.
Podklady k jednání byly mezi členy komise projednávány a připomínkovány po e-mailu.

Program jednání
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Návrhy změn Stanov pro VH ČNS, předkládané KTR v 1. kole projednání
Komise dle dřívějších projednání pro Valnou hromadu ČNS (plánovaný termín konání 7.3.2021)
schválila a předložila celkem 11 návrhů na změnu Stanov. Šlo o následující návrhy (zestručněno –
plný text návrhů je součástí formulářů návrhu změny, předaný na sekretariát ČNS a zveřejněný na
internetových stránkách ČNS):
Návrh č. 1 – článek 4.1.1. Přehled orgánů svazu
Jedná se o formalitu, doplnění zkratek orgánů svazu.
Návrh č. 2 – článek 4.4. Rada svazu
Návrh se týká vybavení Rady možnostmi a pravomocemi, které ji zajišťují menší závislost na jiných
orgánech ČNS. Cílem je posílení Rady na úroveň dřívější Konference.
Návrh č. 3 – článek 4.5.4. Počet členů Výkonného výboru
Návrh mění stabilní počet členů VV na proměnný.
Návrh č. 4 – články 4.4.4 působnost Rady svazu a 4.5.8. Působnost Výkonného výboru
Návrh přenáší kompetenci výkladu předpisů ČNS z VV na Radu.
Návrh č. 5 – články 4.5.8., 4.7.5., 4.3.4., 4.4.4. Působnosti orgánů
Návrh uvádí novou působnost pro VV a DR předložit pro jednání Rady a Valné hromady výroční
zprávu o své činnosti. A pro Radu a VH působnost tyto zprávy projednat.
Návrh č. 6 – článek 4.7.5. Působnost Dozorčí rady
Návrh rozšiřuje působnost DR o možnost v případě zjištění nedostatků předkládat příslušným
orgánům svazu návrhy nápravných opatření, o možnost pozastavit závadnou finanční operaci a o
možnost svolat Radu.
Návrh č. 7 – článek 4.7.8. Dozorčí rada
Strana 1 (celkem 5)

Návrh upřesňuje kompetenci DR při vyžádání podkladů ke kontrole.
Návrh č. 8 – článek 4.6.2. Podmínky výkonu funkce prezidenta a viceprezidenta
Návrh upřesňuje podmínky nekumulace funkce prezidenta s jinou funkcí.
Návrh č. 9 – články 4.6.4. a 4.6.5. Zánik funkce prezidenta
Návrh upřesňuje podmínky zániku funkce prezidenta a volbu nového.
Návrh č. 10 – článek 5.2. Hospodaření svazu
Návrh dává logičtější princip řešení dodatečných změn v již schváleném rozpočtu svazu a omezuje
je.
Návrh č. 11 – článek 6.1. Podpisování za svaz
Návrh doplňuje ochranné prvky rozpočtu svazu, ztěžující eventuální závadné nakládání s prostředky
svazu.
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Návrhy změn Soutěžního řádu pro VH ČNS, předkládané KTR v 1. kole projednání
Komise dle dřívějších projednání pro Valnou hromadu ČNS schválila a předložila celkem 3 návrhy
na změnu SŘ. Šlo o následující návrhy (zestručněno – plný text návrhů je součástí formulářů návrhu
změny, předaný na sekretariát ČNS a zveřejněný na internetových stránkách ČNS):
Návrh č. 1 – články 1.2., 1.4., 3.1.1. Organizace, druhy a obecné zásady soutěží
Návrh lépe definuje druhy soutěží a jejich přiřazení k řídícím orgánům. Též definuje úlohu
pořadatele.
Návrh č. 2 – článek 1.5. Druhy sportovně-technických předpisů pro řízení soutěží
Návrh upravuje terminologii článku.
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Návrhy změn Pravidel nohejbalu pro VH ČNS, předkládané KTR v 1. kole projednání
Komise dle dřívějších projednání pro Valnou hromadu ČNS schválila a předložila 1 návrh na změnu
Pravidel. Šlo o následující návrh (zestručněno – plný text návrhu je součástí formuláře návrhu
změny, předaný na sekretariát ČNS a zveřejněný na internetových stránkách ČNS):
Návrh – články 11. Závěrečná a přechodná ustanovení
Návrh upravuje okruh soutěží, ve kterých má VV možnost změnit znění pravidel.
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Návrhy změn předpisů pro VH ČNS, předkládané KTR ve 2. kole projednání
Komise po mezirezortním jednání s OPL Ladislavem Kratochvílem, který je předkladatelem návrhu
kompletní novelizace Stanov a návrhu na úpravu článků SŘ, které navrhuje upravit i komise, dospěla
ve většině případů k dohodě a není tak nutné podávat duplicitní návrhy. Z tohoto důvodu komise
rozhodla, že stahuje z projednání na VH všechny své návrhy na úpravu znění Stanov a SŘ.
Jako jediný v platnosti pro projednání na VH tak za komisi zůstává návrh na úpravu Pravidel.
Komise k němu neobdržela žádné připomínky s výjimkou kladného vyjádření od VV. Proto původní
návrh z 1. kola není třeba ve 2. kole upravovat.
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Návrhy změn předpisů pro VH ČNS, předkládané jinými předkladateli
Komise se zabývala návrhy na změny základních předpisů, předloženými dalšími orgány ČNS a
kluby. Ke všem návrhům předložila své vyjádření a v případě zájmu s předkladateli projednala
úpravy znění návrhů. Byly to OPL ČNS a MKN Modřice.
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Aktualizace Směrnice pro hospodaření – odstupné při přestupech
Komise projednávala výši tabulkového odstupného při přestupech. Konstatovala, že výše některých
kategorií odstupného nebyla cca 20 let valorizována, u některých kategorií dokonce bylo odstupné
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nulové. Obecně se snižuje počet klubů a družstev a tím i hráčů, včetně mládežnických kategorií.
Vzhledem k dalším úpravám soutěžního řádu v posledních letech (mj. zrušení povinnosti rozvoje
mládeže a žen u krajských družstev, zavedení možnosti vykoupení se z povinnosti rozvoje mládeže),
částečně kompenzovaným dalšími prvky kreditního systému rozvoje mládeže, je třeba více
motivovat širší základnu v podobě krajských a okresních družstev, aby se jim rozvoj mládeže a žen
alespoň trochu vyplatil. Na druhou stranu výše odstupného nesmí být přehnaná, aby zásadně
neomezila množství realizovaných přestupů.
I v republikových soutěžích, včetně nejvyšší, dnes hrají významnou roli hráči kategorie 40-45 let
věku. Proto komise doporučuje současnou věkovou mužskou kategorii 34+ rozdělit na dvě kategorie.
Obdobně doporučuje rozdělit žactvo na dvě kategorie dle současného SŘ, protože u žactva
neexistuje rozdělení na více soutěžních úrovní. Komise dále konstatovala, že částky typu 500 nebo
1.000 Kč jsou dnes na úrovni ceny jednoho míče a jako minimální částku odstupného při přestupu
hráče stanovila na 3.000 Kč.
Komise proto navrhuje VV úpravu výše odstupného při přestupech hráčů dle SŘ, uvedeného ve
Směrnici pro hospodaření. A to následovně:
Současné odstupné:
Soupiska družstva

Ženy

Nejvyšší republiková
soutěž
2. nejvyšší republiková
soutěž
Další republiková soutěž
Ostatní soutěže

Žactvo

Dorost

Muži
Muži
Muži
Muži
do 22 let 23–29
30–34
nad 34
let
let
let
10.000
15.000
20.000
10.000
5.000

3.000

5.000

1.000

2.000

5.000

10.000

15.000

8.000

4.000

1.000
1.000

2.000
500

5.000
3.000

8.000
2.000

8.000
3.000

4.000
---

-----

Návrh komise:
Soupiska družstva

Nejvyšší
republiková soutěž
2. nejvyšší
republiková soutěž
Další republiková
soutěž
Ostatní soutěže

Muži
Žactvo Žactvo Dorost Muži
mladší starší
do 22 let 23–29
let
6.000 3.000 5.000 10.000 20.000 25.000

Ženy

3.000

5.000

Muži
30–35
let
20.000

Muži Muži
36–40 nad 40
let
let
10.000 8.000

15.000

20.000 15.000

8.000

5.000

10.000

10.000

8.000

5.000

3.000

5.000

5.000

5.000

3.000

U hráčů nebo hráček, kteří mají v době ohlášení přestupu platnou reprezentační smlouvu, se
odstupné zvyšuje o 50 % - viz článek 6.4.3. SŘ.
Komise by preferovala variantu se započítáním určité zásluhovosti na výchově hráče, např. zvýšenou
částkou při odehrání více jak např. čtyř soutěžních ročníků po sobě v mateřském klubu před
podaným přestupem, ale je si vědoma administrativní náročnosti takového řešení. Proto zatím takové
řešení dále nerozpracovala.
Návrh komise byl projednán s Komisí mládeže ČNS a Komisí žen ČNS, které s návrhem vyjádřily
většinové souhlasné stanovisko.
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Internetové stránky územních článků ČNS – doporučení pro KP ČNS
Komise konstatovala, že jednou z oblastí, kde má ČNS, resp. jeho územní články velké rezervy, jsou
internetové stránky krajských a okresních článků. Dotaz v internetovém vyhledávači je často první
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snahou zájemce o nohejbal (resp. jeho rodiče u mládeže) nalézt kontakt na nejbližší klub či svazový
článek. Problémem není nejednotná podoba stránek různých článků svazu, ale jejich neaktuálnost,
resp. neexistence stránek. Komise na původních stránkách ČNS nechala zřídit sekci Regiony, kde
kromě umístění samotných odkazů na stránky jednotlivých územních článků svazu byl i prostor ke
zveřejnění různých údajů pro ty články svazu, které vlastní stránky neměly. Některé články tento
prostor využívaly. Tyto stránky ČNS však byly nahrazeny novými, kde zůstaly jen odkazy na stránky
jednotlivých územních článků, prostor pro ty, které vlastní stránky neměly, však není.
Komise proto doporučuje komisi propagace zkonzultovat s územními články bez vlastních stránek
zájem o možné využití stránek ČNS ke své prezentaci. A v případě zájmu tuto funkcionalitu stránek
umožnit, např. přidělením přístupu pro aktualizaci.
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Problematika veteránských soutěží ČNS
Komise se znovu zabývala stavem zoficiálněné veteránské kategorie (věk 50 a více let) ve struktuře
ČNS, kterou komise v roce 2012 úspěšně iniciovala. Podle informací se v ČR stále konají pouze
nesvazové soutěže veteránů, ve formě jednorázových turnajů nebo turnajových seriálů. A to i
s odlišnou minimální věkovou hranicí (např. 45 let).
Hlavními uváděnými důvody pro dosavadní nevytvoření veteránských svazových soutěží jsou 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 si je vědoma potenciálu této věkové kategorie a bude další možnosti rozvoje této kategorie
řešit na některém z dalších svých jednání.
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Motivační systém pro kluby
Komise na základě původního záměru z roku 2010, řešeného (komisí ale neschváleným) návrhem
tehdejšího člena komise Tomáše Vaňourka, připravila nový návrh řešení motivačního systému pro
kluby, jehož účelem je zvýhodnit kluby, které se určitým způsobem podílí na činnosti organizace,
řízení a rozvoje nohejbalu v rámci ČNS.
Motivační systém zahrnuje několik kritérií – mj. počet členů klubu, výše soutěže družstev klubu,
výchova mládeže, výchova trenérů, výchova funkcionářů pro ČNS, výchova reprezentantů, pořádání
jednorázových soutěží ČNS, zajišťování příjmů pro ČNS. Další kritéria, mj. výchova rozhodčích,
pořádání nesvazových soutěží, účast na valné hromadě ČNS, popularizace nohejbalu, jsou v diskuzi
– zejména pro komplikované posuzování nebo z jiných důvodů.
Výsledkem řešení je žebříček klubů, na jehož základě budou klubům od určitého umístění
přidělovány benefity. Mezi navržené benefity patří snížené startovné do soutěží, vyšší počet členů do
Rady ČNS, zvýhodnění pro klíč účasti sestav pro mistrovství ČR a pohárové soutěže ČNS,
zvýhodnění při výběru pořadatele jednorázových soutěží ČNS, zvýhodnění při nákupu herního
vybavení přes ČNS.
Finální návrh řešení bude v nejbližší době projednán s dalšími orgány ČNS.

10 Obnovení soutěže pro základní školy
Komise ve školním roce 2019/20 pokračovala v organizaci obnovené vícestupňové soutěže
základních škol a školních sportovních klubů, která byla projednána i s Asociací školních
sportovních klubů ČR. Proběhlo několik okresních kol, bylo s potenciálními pořadateli dohodnuto
pořádání dalších okresních nebo krajských kol. Bohužel příchod pandemie Covid-19 a vládní
restrikce zcela rozvrátily další plány se soutěží a znegovaly dosavadní práci komise v této oblasti.
Komise proto pro školní ročník 2020/21 upustila od další aktivity a vzhledem k současné nejasné
situaci bude podle vývoje zvažovat, zda má smysl vyvíjet aktivitu pro školní ročník 2021/22.
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11 Všesportovní výzkum Národní sportovní agentury
Komise projednávala výsledky výzkumu, který koncem roku 2020 představila Národní sportovní
agentura. Ta se prostřednictvím výzkumné agentury Český národní panel zaměřila na míru
popularity a vztah k jednotlivým sportům v ČR a dále na finanční náročnost provozování sportů z
hlediska pořízení potřebné výstroje a výzbroje. Cílem výzkumu bylo zjistit, jaký je vztah Čechů ke
sportu, jak jsou podle nich jednotlivé sporty atraktivní z diváckého pohledu a z pohledu jejich
aktivního provozování a jaké jsou průměrné roční náklady na potřebné sportovní vybavení typického
patnáctiletého sportovce nebo sportovkyně věnující se sportovnímu odvětví na výkonnostní úrovni.
Do hlavní části výzkumu bylo zařazeno celkem 105 sportovních odvětví, zastoupených v ČR
sportovními svazy. Výzkum tvořilo 5.000 respondentů. V analýze atraktivity sportů z hlediska jejich
sledování jako divák nohejbalu patří slušné 35. místo ze všech 105 sportů. V analýze atraktivity
sportů z hlediska jejich aktivního provozování je na tom podobně – 30. místo celkově. Analýzy
nabízí i některá dílčí data. Při pohledu na ně jistě potěší zejména výsledky analýzy atraktivity sportů
z hlediska jejich aktivního provozování, sestavená pouze z mužské části respondentů. Tady nohejbal
obsadil 13. příčku. V analýze finanční náročnosti sportů v ČR, kde byly sporty rozděleny podle
jednotlivých svazů, byl ČNS zařazen do sportovních svazů se střední finanční náročností, ve 2.
z celkem 5 skupin.
Výzkum jen potvrdil slušné výsledky nohejbalu z předchozích výzkumů, dané zejména silnou
masově-rekreační základnou nohejbalu. Výborné výsledky má nohejbal mezi mužskými
respondenty, naopak slabé u ženských. Komise neměla zatím k dispozici dílčí výsledky výzkumu,
členěné podle věku, sociálních kategorií atd.
Komise konstatovala, že výsledky výzkumu znovu ukazují na dobrý potenciál nohejbalu, který se
dlouhodobě umisťuje ve všesportovních výzkumech na 5.-8. místě mezi kolektivními sporty v ČR.
Tomuto potenciálu však neodpovídá jeho sportovně-společenská pozice, ani dlouhodobá podpora ze
strany státního rozpočtu a firemní sféry.
Komise proto doporučuje pro orgány, zabývající se koncepčními plány nohejbalu, aby se při
rozvojových aktivitách zaměřily zejména na rozvoj kategorie žen a začlenění masově-rekreační
základny pod strukturu ČNS, kde jsou největší rezervy.
Zapsal: Martin Maršálek v.r.

Ověřil: Antonín Stehlík
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