Zápis z jednání Komise tuzemského rozvoje ČNS
konaného dne 3.10.2018 v Praze

Účastníci
Členové komise
Omluveni

Martin Maršálek, Antonín Stehlík
nikdo

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

Program jednání
1

Aktualizace Stanov ČNS
Komise se zabývala některými podněty z nohejbalové základny ČNS. A také některými
nedořešenými problematikami z dřívějších novelizací Stanov ČNS. Níže navrhované změny je třeba
chápat ne pouze v souvislosti se stávajícím stavem, včetně personálního, ale především s ohledem na
budoucí obsazení orgánů ČNS.
Komise navrhuje:
Změna volby VV ČNS
Komise navrhuje změnu stávajícího systému voleb do VV ČNS na ten, kdy prezident si přímo vybírá
3 spolupracovníky. 5. člen VV je volen pouze delegáty za ligové oddíly a 6. člen VV je volen pouze
delegáty za KNS.
V případě kladného stanoviska VV komise předloží přesné znění návrhu pro novelizaci.
Zdůvodnění:
Aby obě delegátské „komory“ valné hromady, reprezentující odlišnou část spektra nohejbalové
základny, měly zajištěny svého zástupce ve VV.
Rozšíření zákazu souběhu funkcí
Komise navrhuje rozšířit stávající zákaz souběhů funkcí na zákaz souběhu svazové a oddílové
funkce pro předsedu komise reprezentace a trenéry reprezentace.
V případě kladného stanoviska VV komise předloží přesné znění návrhu pro novelizaci.
Zdůvodnění:
Výběr hráčů do reprezentace je citlivá záležitost, mající vliv do dalších oblastí a není žádoucí, aby se
stal potenciálním předmětem oddílových zájmů, pokřivujících prostředí. ČNS by po téměř 50 letech
existence měl být schopen vygenerovat zájemce o tyto prestižní funkce, kteří by nebyli ve střetu
s oddílovými zájmy.
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Úprava novelizace základních dokumentů u Konference
Komise navrhuje upravit znění Stanov ČNS tak, aby proces předkládání a schvalování změn
základních předpisů ČNS byl shodný u VH i Konference.
V případě kladného stanoviska VV komise předloží přesné znění návrhu pro novelizaci.
Zdůvodnění:
Při poslední novelizaci byla z kompetence Valné hromady na Konferenci přenesena novelizace SŘ a
DŘ. Nepřenesl se ovšem dvoukolový systém připomínkových řízení. Ten je nutný sjednotit s VH,
aby předkladatelé návrhů změn měli možnost upravit své návrhy podle došlých stanovisek
příslušných orgánů ČNS.
Doplnění podmínek pro úpravy a ochranu rozpočtu ČNS
Komise navrhuje doplnit do Stanov ČNS prvky, které by přispěly k vyšší ochraně před možným
zneužitím rozpočtu. Dále navrhuje doplnit současné znění stanov tak, aby byla určitým způsobem
omezena výše úprav již schváleného rozpočtu bez nutnosti svolání schvalujícího orgánu.
V případě kladného stanoviska VV komise předloží přesné znění návrhu pro novelizaci.
Zdůvodnění:
V některých sportech v posledních letech došlo ke zneužití přístupu k finančním prostředků rozpočtu
svazu. Proto je třeba vytvořit alespoň nějaký ochranný mechanizmus. Dále v rámci ČNS nedává
logiku schvalování rozpočtu svolanou Konferencí, když poté VV může provádět změny v rozpočtu
v rozsahu 0-100%. Je proto třeba stanovit určitou maximální výši, do které může VV provádět
změny bez toho, aby byl povinen znovu svolat Konferenci.
Odvolací komise
Komise upozorňuje na stav, kdy téměř šest let není obsazena Odvolací komise, jeden z orgánů ČNS
dle stanov. Navrhuje VV, aby nějakým vhodným způsobem vyzval nohejbalové hnutí k přípravě
kandidátů pro další volební VH.
2

Anketa Nohejbalista roku ČR
Komise během listopadu po skončení MS připraví pro VV podklady pro vyhlášení ankety
Nohejbalista roku ČR v kategorii mužů. Předpokládá, že podklady pro další anketní kategorie
připraví příslušné komise (KM, KŽ).

3

Síň slávy nohejbalu
Komise navrhuje letošní vyhlášení ankety Nohejbalista roku ČR doplnit o vyhlášení nových členů
Síně slávy nohejbalu. Komise provede celý proces a VV předá jména nových členů ke schválení.

4

Publikace o nohejbalu na trampských osadách
M. Maršálek informoval o vydání 3. dílu knižní řady Osadní toulky, pojednávajících o nohejbalu na
jihočeských trampských osadách. Publikace byla nakladatelstvím Mladá fronta vydána nákladem
2000 ks a je dostupná v knihkupectvích a internetových obchodech. Pro ČNS byl zajištěn odkup 30
ks publikace za autorskou cenu.

5

Znovuzapojení nohejbalu do struktury AŠSK ČR
M. Maršálek informoval o průběhu dosavadních jednání s AŠSK ČR ohledně možnosti
znovuzapojení nohejbalu do struktury sportů této organizace. Komise konstatuje, že jednání s AŠSK
ČR přes veškerou snahu nebyla úspěšná a znovuzapojení nohejbalu do struktury není ve školním
roce 2018/19 reálné. A to zejména pro malý zájem ze strany AŠSK ČR, který je dán jak
personálními změnami ve vedení AŠSK, tak i velmi komplikovanou situací s finanční podporou od
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MŠMT ČR. Ještě koncem června 2018 nebylo jasné, jak a které sporty bude v rámci AŠSK MŠMT
podporovat.
Komise měla zajištěné jak partnery pro podporu soutěže základních škol, tak i patrona soutěže
(fotbalový internacionál Antonín Panenka). S ohledem na výsledek jednání a na časovou tíseň nebylo
reálné hledat náhradní řešení, realizovatelné již pro letošní rok. Komise bude dále jednat s dalšími
činovníky AŠSK a hledat možnosti, jak najít řešení. Také vyčká, jak dopadne valná hromada AŠSK.
Komise dále konstatuje, že odtažitý přístup některých činovníků ČNS v letech 2007-10 k již
zařazenému nohejbalu do VPP AŠSK ČR se nyní ukazuje chybným, protože nohejbal mohl být dnes
již pevnou součástí struktury AŠSK a nemusel se tak nyní potupně doprošovat. I přes některé
problémy má AŠSK ve školách stále výsadní postavení při organizaci sportovních soutěží a
uvolňování žáků a doprovodu. A sport, který nemá podchycenu mládež ve školách, bude mít vždy
s mládeží velké problémy.
6

Aktualizace Pravidel nohejbalu - úbor hráčů
Komise se znovu zabývala (viz např. zápis komise z 25.9.2013) dořešením upřesnění znění Pravidel
nohejbalu v oblasti jednotnosti reklamních ploch na hráčském úboru. Komise navrhuje doplnit
podmínky podoby sportovního úboru do Pravidel nohejbalu, nebo do následujících rozpisů
dlouhodobých a jednorázových soutěží takto:
V případě kladného stanoviska VV komise předloží přesné znění návrhu pro novelizaci.
Zdůvodnění:
Stávající znění popisu úboru v Pravidlech nohejbalu je obecné a neřeší takové věci, jakými jsou
reklamní plochy na úboru. Nový text buď může být univerzální pro všechny soutěže (zařazení do
Pravidel), nebo určený pouze vybraným vyšším soutěžím (zařazení do RDS, RJS).

7

Analýza stavu nohejbalového hnutí v ČR – 6. etapa
Komise znovu diskutovala závěry 6. etapy analýzy stavu nohejbalového hnutí v ČR, která se týká
zodpovězení základních otázek nohejbalu. Část závěrů byla publikována na stránkách Nohec
magazínu. Další závěry budou publikovány v některých z dalších článků a na nově zřízené sekci
Analýzy internetových stránek ČNS.
Analýza by měla pomoci při řešení koncepčních otázek.

8

Reorganizace mužských soutěží – seminář
Komise bere na vědomí svolání dalšího z mnoha seminářů k problematice reorganizace soutěží.
Komise upozorňuje na impotenci předchozích seminářů, které navíc trpěly velkými nejasnostmi
v oblasti statutu semináře, termínu předkládání podkladů a zejména netransparentním způsobu
hlasování a absencí jednacího řádu.
Z tohoto důvodu komise předala VV návrh na částečné zlepšení struktury seminářů tak, aby se jejich
závěry daly brát nohejbalovým hnutím transparentněji a s nějakou vypovídající hodnotou.

9

Reorganizace mužských soutěží – návrh STK
Komise posoudila návrh na reorganizaci mužských soutěží, předložený STK.
Jako pozitivní komise hodnotí zejména:
o Možnost účasti v ligové soutěži (resp.kvalifikaci o ní) pro oddíly, které působí v kraji, kde
není ustaven KNS nebo jím organizovaná krajská soutěž. Zároveň se ale tím snižuje motivace
oddílů z takového kraje ustavit vlastní KNS.
o Pružnější možnost reagovat na menší než předpokládaný počet účastníků soutěží díky
rozložení do více skupin „divizní“ 1. ligy.
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o Snížení cestovních nákladů a zřejmě i nákladů na rozhodčí pro účastníky „divizní“ 1. ligy.
Avšak dle předaných podkladů je u družstev extraligy a 1. ligy v pořadí priorit většinově
upřednostněna kvalita soupeřů nad úsporou cestovních nákladů.
o Zvýšení možnosti předehrávek v pracovní dny. Otázkou je ale reálné využití možnosti
předehrávek utkání s výjimkou družstev ze stejného nebo blízkého města.
o Menší počet hracích dní jednoho družstva v soutěži („divizní“ 1. liga), která po reorganizaci
nebude nosným produktem nohejbalu vůči médiím, sponzorům a divákům a bude sloužit jen
k uspokojení potřeb samotných hráčů.
Jako negativní komise hodnotí zejména:
o Konference ČNS z 4.3.2018, jako druhý nejvyšší orgán ČNS, rozhodla o změně STK
schváleného RDS v oblasti struktury soutěží na rok 2019 a pověřila Richarda Beneše
přípravou nového modelu (mj. „bude nadále podporovat zachování 3-stupňové ligové
soutěže“ – viz zápis z Konference). Z tohoto důvodu komise vnímá další předkládání
původního dvoustupňového modelu jako zvláštní.
o Sloučením současné 1. ligy a 2. ligy vzniká soutěž s velmi rozdílnou výkonností zejména
v základní části, která může demotivovat oddíly stávající 1. ligy, hrající dnes kvalitní soutěž.
Mezi extraligou a reorganizovanou 1. ligou se tak zvětší již dnes velký výkonnostní rozdíl. A
je otázkou, jak taková soutěž zaujme média, diváky a sponzory. Je také pravděpodobné, že se
zvýší počet hráčů, kteří budou přecházet do nejvyšší soutěže a nebude zajištěna jejich náhrada.
o Rozložení druhé nejvyšší soutěže na 4 skupiny je v rámci kolektivních míčových sportů v ČR
ojedinělé a nepochybně přispěje k další devalvaci již tak zdevalvovaných označení v rámci
nohejbalu vůči okolnímu sportovnímu prostředí.
o Ačkoli se v návrhu hovoří o potřebě reagovat na nižší počet hráčů obecně a jejich limitaci
současným životním stylem, není vůbec zřejmé, čím návrh tuto problematiku řeší. A pouze
prostým snížením počtu družstev ve 2. lize lze řešit situaci již v současném modelu (místo 8
družstev bude hrát ve skupině 5-7 družstev).
Závěr:
Komise předložený návrh vnímá jako ústupový, který pouze reaguje na negativní skutečnosti
v současném modelu i společnosti, ale nepřináší dlouhodobější řešení a motivaci pro kvalitně
pracující oddíly. Na tento model mohou přejít soutěže kdykoli.
10 Reorganizace mužských soutěží – návrh Richard Beneš
Komise posoudila návrh na reorganizaci mužských soutěží, předložený Richardem Benešem.
Jako pozitivní komise hodnotí zejména:
o Dle předaných podkladů se pro tento model písemně vyslovilo přes 70% oddílů.
o Ve třístupňovém modelu existuje menší výkonnostní rozdíl mezi soutěžemi.
o U extraligy a 1. ligy je zachována většinově požadovaná priorita kvality soupeřů nad úsporou
cestovních nákladů.
o Větší počet soutěží lépe diferencuje oddíly podle jejich výkonnosti, zázemí, ekonomické síly a
obecné pozice v nohejbalovém hnutí, což přispívá k jejich motivaci.
o Zvýšením počtu družstev se obě nejvyšší soutěže více přibližují nejvyšším soutěžím ostatních
kolektivních míčových sportů v ČR a mj. se tak revalvuje hodnota titulu. Vzniká také určitý
prostor pro větší využití méně vytěžovaných (a mladších) hráčů.
o Zvýšený nebo zachovalý počet družstev v extralize a 1. lize představuje dobrou nabídku pro
diváky, média a sponzory. Počet 16-20 družstev tak představuje nabídku kvalitního nohejbalu
pro většinu ze 14 krajů v ČR. V současnosti se např. extraliga hraje pouze v 6 krajích.
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o U varianty č. 1 2. ligy po vzoru BDL možnost reagovat na skutečný počet a regionální
rozvrstvení účastníků a jim lépe přizpůsobit soutěž.
o U varianty č. 1 2. ligy větší propojení s krajskými přebory a umožnění vstupu do 2. ligy více
účastníkům ze silného krajského přeboru. Zároveň i snížení nároků na účastníky, zejména
v požadavku regulérní haly a snížení počtu kreditů.
Jako negativní komise hodnotí zejména:
o Zvýšení počtu hracích dní jednoho družstva, zejména u 1. ligy. Lze částečně řešit zavedením
víkendových dvoukol, zejména v termínech, kdy se nehraje BDL.
o U varianty č. 1 2. ligy může dojít k oslabení některých dosud silných krajských přeborů.
o U varianty č. 2 2. ligy zvýšení cestovních nákladů na účastníky.
Závěr:
Komise předložený návrh vnímá jako ve většině oblastí lepší, než návrh STK. Působí ofenzivněji
vůči negativním skutečnostem v současném modelu i společnosti a může více motivovat kvalitně
pracující oddíly. Získává ČNS jistý čas na zpracování kvalitního dlouhodobého řešení, na model
navržený STK mohou přejít soutěže kdykoli.
11 Reorganizace mužských soutěží – zhodnocení
Komise konstatuje, že oba předložené návrhy na reorganizaci mužských soutěží (STK, Richard
Beneš) jsou i přes určitou rozdílnost velmi blízké a hlavním rozdílem mezi nimi je vnímání 1. ligy.
Zatímco Benešův návrh chce zachovat její určitou výsadnost v podobě „menší extraligy“ zejména
pro kraje, kde se extraliga nehraje, návrh STK více diferencuje extraligu od ostatních soutěží.
Oba návrhy však jsou přes veškerou snahu jen menší či větší kosmetickou úpravou starého modelu,
která nenabízí žádné opravdu potřebné změny, reflektující na současný stav nohejbalu a zejména na
jeho slábnoucí pozici mezi ostatními sporty, a to i těmi novými. Taková reorganizace dle názoru
komise může řešit jen část problémů a to stejně jen dočasně. Z původního záměru reorganizace
vytratilo několik zásadních věcí (mj. zkrácení doby trvání utkání, zkrácení neherních prodlev, reakce
na snížený počet hráčů v soutěžích, rozložení na více hracích dní, atraktivita navenek, revalvace
nohejbalových hodnot), které i přes jasné výsledky analýzy formou ankety v předložených návrzích
vůbec nejsou řešeny. Je též nepochybné, že díky nestanovené koncepci u soutěží není zřejmé, u
kterých je prioritou pouze uspokojení potřeb hráčů a u kterých je prioritou atraktivita nohejbalu vůči
médiím, sponzorům a divákům.
Komisi také chybí návaznost reorganizace mužských soutěží na mládežnické soutěže a případně i
možnost reorganizace ženských soutěží. Není také řešena návaznost na výši odstupného při změnách
členství.
Vzhledem k dosavadním diskutabilním projednáváním návrhů na reorganizaci a jejich neúměrné
délce (přes 3 roky) je komise přesvědčena, že v takové atmosféře prosazený jakýkoli návrh nebude
vnímán většinou základny pozitivně. Zcela se tak vytrácí původní pozitivní smysl reorganizace.
Komise na minulém semináři prezentovala část návrhu na opravdu zásadní reorganizaci soutěží,
dopracovaný do mj. vazeb na nižší soutěže. Návrh vycházel i z podoby ostatních míčových sportů.
Tento návrh byl na semináři odmítnut jako příliš revoluční. Komise se však domnívá, že dnes
nabízet 20-30 let starý model soutěží a přitom žehrat na nezájem hráčů, diváků, médií a sponzorů, je
ryzí hloupost. Pokud v nohejbalovém hnutí a jeho řídících orgánech nebude vůle po zásadní změně,
rozdíl mezi postavením nohejbalu a většinou ostatních míčových sportů se rychle bude prohlubovat.
Už v minulosti měl několikrát nohejbal šanci na větší prosazení a vždy s touto šancí naložil špatně.
Z chyb v historii by se měl nohejbal už konečně poučit. A to v době, kdy je potřeba reformy udělat a
kdy ekonomika státu je ve velmi dobré kondici.
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Komise proto bude i nadále pokračovat ve spolupráci s dalšími členy ČNS, orgány ČNS a jinými
subjekty při přípravě návrhu na takovou reorganizaci soutěží, která bude opravdovým dlouhodobým
řešením a přínosem.
Zapsal: Martin Maršálek v.r.

Ověřil: členové komise
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