Vyhodnocení plnění plánu činnosti a rozpočtu disciplinární komise ČNS za rok 2017
Komise v roce 2017 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 2017 komise projednala celkem osm disciplinárních provinění hráčů a jedno disciplinární
provinění trenéra. 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
navrhuje výkonnému výboru a nejbližší konferenci určitá 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 v zásadě nečerpala. Členové komise cestovné až na jednu výjimku
nepožadovali, úhrada nájemného či jiných výdajů nebyla třeba.
Dne 12.1.2017

Ladislav Kratochvíl, předseda disciplinární komise

Zpráva o činnosti KPM v roce 2017

1. Vlastní činnost komise
Úkoly:
- nastavení nové organizační struktury KPM
- personální posílení
- stanovení krátkodobých a dlouhodobých cílů KPM a jejich prioritizace
- evidence činnosti a vyhodnocování průběžného plnění úkolů a projektů
- zajištění administrativy spojené s činností KPM
- komunikace - interní (ostatní komise, v rámci KPM atp.) a externí (fanoušci,
funkcionáři, dodavatelé, potenciální partneři atp.)
- účast předsedy na jednáních VV
Vyhodnocení:
- KPM byla značně oslabena odchodem člena Jiřího Sládka, který v předešlých letech
řídil chod a veškeré projekty KPM. KPM zároveň obměnila i svého předsedu. Jiřího
Doubravu nahradil Ondřej Košatka. Činnost KPM tak byla na přechodnou dobu
utlumena na úroveň zřízení nové organizační struktury v rámci KPM, snah o
personální posílení a zajištění pouze klíčových úkolů a projektů.
- Byl dodržován systém pro komunikaci a nepravidelné schůzky členů komise.
- S FTVS UK byla domluvena koncepční spolupráce v rámci studentských praxí,
konkrétně se studenty oboru Sportovního managementu třetích a pátých ročníků.
Garanty projektu jsou Martin Ton (KPM ČNS) a Mgr. Tomáš Ruda (FTVS UK).
V tomto smyslu byla koncem roku zahájena první spolupráce se studentem Václavem
Pechmanem.
- V návaznosti na průběžnou komunikaci s KTR a její materiál připravený pro Seminář
ligových oddílů je v roce 2018 třeba definovat dlouhodobou marketingovou strategii
ČNS. Tu je však možné definovat pouze s návazností na celkovou strategii směřování

-

ČNS. Bez stanovení celkové strategie směřování ČNS a nohejbalu obecně nemůže
KPM v kontextu propagace a marketingu dlouhodobě efektivně fungovat.
Z hlediska zefektivnění interní komunikace a realizace projektů KPM doporučuje
úpravu organizační struktury ČNS. Cílem je po vzoru svazů ostatních větších sportů v
ČR vytvořit pozici projektového manažera, který by odpovídal za realizaci všech
projektů schválených VV. Tuto pozici u většiny sportů ztělesňuje Generální sekretář.
Projekty by realizovaly jednotlivé komise dle jasného zadání „Projektového
manažera“, který by plnění dílčích projektů také koordinoval – jednotlivé práce by
delegoval na konkrétní osoby, kontroloval by dodržování zadání a termínů, působil by
z hlediska komunikace jako prostředník mezi jednotlivými komisemi, VV a dalšími
orgány ČNS a v neposlední řadě by projekty také vyhodnocoval. V současné době je
interní komunikace, delegace úkolů z VV na komise, řízení větších projektů a jejich
vyhodnocování na velmi nízké úrovni. Problémy se projevují především u větších
projektů, které mají přesah do více odborných komisí (např. projekt Členských karet).
KPM dále navrhuje nastavení systému sankcí za neplnění úkolů členům odborných
komisí.

2. Web ČNS
Úkoly:
- rozvoj a základní údržba nového webu
- průběžná komunikace s dodavatelem webu a řešení vzniklých potíží
- správa webu (bannerové kampaně, aktualizace fotogalerie, aktualizace hlavních
článků a krátkých zpráv, aktualizace odkazů na online vysílání a videogalerie obecně,
nahrávání důležitých dokumentů do příslušných sekcí, podpora výsledkovému servisu
v gesci STK, grafické úpravy, zajištění výsledkového servisu a archivace výsledků
Světového poháru klubů, MS žen a juniorů a Nohejbalové bitvy, zřízení přístupů pro
editaci webu jednotlivým komisím)
- pomoc ostatním komisím a orgánům ČNS při práci s webem a jeho editaci
Vyhodnocení:
- Byly úspěšně realizovány tyto bannerové kampaně: Nábor rozhodčích, Světový pohár
klubů v Karlových Varech, Podzimní nohejbalohraní, Nohejbalové Superfinále, MS
žen a juniorů včetně výsledkového servisu, PF 2018.
- Ve spolupráci s poskytovatelem webu byla aktualizována svazová symbolika a
průběžně byly řešeny dílčí problémy s funkčností webu. Poskytovatel webu vždy
v takovýchto případech řešil požadavky KPM velmi rychle.
- Pravidelně byly aktualizovány sekce Aktuality, Krátké zprávy, Fotogalerie a
Videogalerie – souhrn výsledků jednotlivých kol Extraligy, nejdůležitější zprávy apod.
Byla udržována úzká návaznost na Nohecmagazín.
- Některé funkcionality webu nebyly v tomto roce dále rozpracovány (e-shop, online
výsledky, analytické nástroje, přesun obsahu ze starého webu, turnajový modul
kalendáře aj.). U e-shopu KPM navrhuje přehodnotit plánovanou podobu
decentralizovaných nákupů (v rámci jednoho nákupu může zákazník zaplatit klidně
třikrát poštovné). V případě nenalezení vhodnějšího řešení navrhuje KPM projekt eshopu raději vůbec nerealizovat. Před realizací přesunu informací (primárně Archiv
výsledků apod.) za starého webu na nový je třeba nejprve v rámci diskuze napříč
komisemi jasně definovat, v jakém formátu se budou tyto informace na novém webu

-

-

-

zobrazovat (html vs. PDF vs. jiné řešení). Funkcionalita povinné editace online
výsledků přímo zástupci jednotlivých oddílů je připravena k použití, ale její zahájení
bylo z procesních důvodů a časové náročnosti schvalovacích procesů posunuto do
další sezóny. Turnajový modul kalendáře má pak návaznost na projekt Členských
karet. Realizací tohoto projektu ale v roce 2017 zřejmě nebyl nikdo pověřen.
Vzhledem k úsporným opatřením u pořádání vrcholných nohejbalových akcí byla
KPM přidělena povinnost namísto externího webu zajistit online výsledkový servis a
archivaci výsledků UNIF Světového poháru klubů v KV a MS žen a juniorů a
Nohejbalové bitvy v Nymburce na web ČNS. KPM proto vytvořila na míru příslušné
mustry podstránek webu ČNS a zajistila jejich online editaci v průběhu konání těchto
akcí.
Již počátkem roku byly zřízeny přístupy (včetně školení práce se systémem a
dodržování základních pravidel editace ze strany KPM) do administrátorské sekce
webu ČNS zástupcům KM a STK. KPM byla následně v průběhu roku VV pověřena
k zajištění přístupů do administrativní sekce webu ČNS i zástupcům ostatních komisí
s úpravou uživatelských práv. KPM byly připraveny koncepty a zkušební přístupy Komise mládeže (Lukáš Vlach) a dozorčí rada (Bronislav Pilbauer). Zároveň bylo
dopředu avizováno, že vzhledem k pravděpodobnému zpoždění realizace z důvodu
personální nouze KPM a nutnosti vytvoření kompletního manuálu a souboru pravidel
pro editaci webu (nutnost dodržovat jednotný styl) bude import dat a souborů na web
v mezidobí zajišťovat zástupce KPM. Této možnosti využila pouze Dozorčí rada.
Začátkem září bylo KPM oznámeno, že si realizaci přístupů kompletně přebírá
Prezident ČNS. Dosavadní zkušební přístupy, které KPM připravila, tak byly
kompletně smazány poskytovatelem webu, který tím byl Prezidentem ČNS pověřen, a
byla také kosmeticky upravena přednastavená uživatelská práva (náklady na tyto
úpravy činily 1200 Kč - 2,5h práce á 480 Kč). Poslední známý stav věci byl ten, že
KM nově neměla možnost editovat všechny potřebné části webu související s její
činností, které do té doby editovat mohla, a doposud nebyla přiřazena přístupová hesla
jednotlivým uživatelům - zástupcům komisí. Ke konci roku 2017 tak například nebyly
na web doplněny výsledky pohárových soutěží mládeže od května dále. Vzhledem
k přesunu projektu do gesce Prezidenta ČNS tak také nebyl dokončen rozpracovaný
manuál a soubor pravidel pro editaci webu, který je nutnou podmínkou pro zachování
jednotného stylu editace.
Při absenci kompletního manuálu a souboru pravidel pro editaci webu KPM
nedoporučuje zpřístupnit administrátorskou sekci webu ČNS zástupcům jednotlivých
komisí. Je třeba nejprve v součinnosti s VV formulovat pravidla obsluhy
administrátorské části webu ČNS (jaké dokumenty je třeba na webu ČNS zveřejňovat,
kde a v jakých termínech, aby se udržela přehlednost a aktuálnost webu). KPM pro
zjednodušení navrhuje změnit nahrávání a zobrazování dokumentů na webu ČNS po
vzoru ČSLH (http://cslh.cz/dokumenty.html).

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
- maximální využití komunikačních kanálů ČNS

-

komunikace s Českou televizí v souvislosti s vysíláním přenosů z vrcholných
nohejbalových akcí

Vyhodnocení:
- Česká televize v průběhu roku odvysílala záznam Světového poháru klubů, přímý
přenos Nohejbalového Superfinále a krátkou reportáž z Mistrovství světa žen a
juniorů. Jednání ohledně vysílání nohejbalu personálně zajišťuje Prezident ČNS.
Podklady o sledovanosti přenosů v tuto chvíli KPM nemá k dispozici. O podklady
bylo zažádáno prostřednictvím Prezidenta ČNS. Na rozdíl od předchozích let bylo pro
letošek po návrhu Prezidenta z úsporných důvodů opuštěno od vysílání záznamů
z MČR. Televizní záznamy měly nahradit záznamy zveřejněné na online kanálech
ČNS. KPM v tomto směru musela řešit problémy s nedodržením dohody ze strany
dodavatele, který měl zajistit výrobu záznamů. Po změně dodavatele byly pořízeny
záznamy z MČR M3, Nohejbalového Superfinále, Nohejbalové bitvy a MS žen a
juniorů. Všechny záznamy byly publikovány na YouTube kanále a Facebooku
Českého nohejbalu. Detailní hodnoty dosahu záznamů a počty zhlédnutí je možné
získat u KPM na vyžádání.
- V období konání Nohejbalového Superfinále a MS žen a juniorů KPM zintenzivnila
komunikaci směrem k lokálním médiím a masmédiím. V tomto smyslu KPM
rozesílala tiskové zprávy a to jak před, tak i po samotných akcích. Tiskové zprávy
byly ale přebírány spíše lokálními redakcemi, pouze v případě MS se nohejbal
propracoval i na stránky větších deníků a to zřejmě i díky tomu, že se tisková zpráva
dostala až do systému ČTK.
- Mediálnímu dosahu základní části Extraligy, který byl stejně jako v předchozích
letech obecně malý, pomohl projekt oddílu TJ Spartak Čelákovice Working2Gether a
jejich angažování jihokorejských reprezentantů. KPM navrhuje do budoucna více
ocenit marketingové aktivity klubů po vzoru programů podpory, které fungují
u českého florbalu.

4. Využívání sociálních sítí a online komunikace
Úkoly:
- udržení kvality a intenzity komunikace s fanoušky prostřednictvím online
komunikačních kanálů
- snaha o průběžné navyšování Facebookové fanouškovské základny
- podpora Instagramu
- koncepční tvorba zajímavého obsahu pro online komunikační kanály
Vyhodnocení:
- KPM velmi intenzivně pracovala především s profily na sociálních sítích – Facebook a
Instagram. Využívány byly i ostatní online komunikační kanály – web, newslettery,
YouTube. Komunikace na Twitteru byla utlumena a naopak byla výrazně posílena
komunikace na Instagramu, včetně jeho optimálního nastavení a využití funkcionality
Instastories.
- Facebookový profil Českého nohejbalu byl pravidelně a koncepčně aktualizován s
důrazem na kvalitu obsahu a za uplynulý rok zaznamenal nárůst 650 fanoušků na
aktuálních 3650. Jednotlivé kampaně měly velký dosah (řádově jednotky desetitisíců)
a to i díky využití placených propagací. Konkrétní čísla, získaná díky intenzivnímu

vyhodnocování kampaní, je možné získat u KPM na vyžádání. Počet followerů na
Instagramu narostl na 437. YouTube kanál ČNS má aktuálně 132, newsletter 888 a
Twitter 65 odběratelů.

5. Péče o partnery
Úkoly:
- oslovování nových potenciálních partnerů ČNS
- komunikace a udržování vztahů se stávajícími partnery
- zajištění a kontrola plnění vyplývající z partnerských smluv
Vyhodnocení:
- Péči o stávající partnery ČNS personálně zajišťuje Prezident ČNS. Dále byly
prostřednictvím Prezidenta zahájena jednání o dlouhodobějším partnerství s partnery
MS mužů 2016, která se ale podařilo částečně překlopit pouze do dílčích partnerství
Nohejbalového Superfinále.
- Na návrh Prezidenta byly pro rok 2017 v rozpočtu (na úkor záznamů z MČR mužů)
vyčleněny prostředky na nákup dodatečného reklamního prostoru pro potenciální
partnery. Vzhledem k tomu, že jednání s partnery z MS 2016 o rozšíření partnerství na
dlouhodobé nebyla úspěšná, nebyl ani nákup reklamního prostoru v ČT realizován.
- Stejně jako v předchozích letech platí, že pozice nohejbalu jako produktu, který by byl
zajímavý pro partnery, je, i přes výrazný posun nahoru, v konkurenci ostatních sportů
stále slabá. KPM v uplynulém roce výrazně zintenzivnila oslovování potenciálních
partnerů a přestože konverze odpovědí od větších firem i díky změně strategie KPM a
aktualizaci grafické podoby prezentací byla oproti předchozím rokům výrazně vyšší,
k navázání partnerství dosud s žádnou oslovenou firmou nedošlo. KPM přesto hodnotí
současnou strategii oslovování partnerů jako optimální.
- Na konci roku 2016 padly návrhy na navázání na úspěšné rekordní akce (MS 2016 a
Superfinále 2016) rozšířením portfolia divácky a partnersky atraktivních
nohejbalových akcí. Prezidentem ČNS byly navrženy akce s mezinárodním přesahem
Evropská zimní liga a série singlových turnajů ((European) Singl Pro Tour). V roce
2017 ale nebyly tyto projekty realizovány. KPM navrhuje z mnoha důvodů dále
rozpracovat především variantu rozvoje singlových turnajů. Zahájení realizace tohoto
projektu by měl iniciovat Prezident nebo „Projektový manažer“ (viz poznámka výše).
- Jak již bylo zmíněno výše, podklady k oslovování potenciálních partnerů byly
graficky a obsahově zkvalitněny.
- Důvodům, proč je Extraliga mužů (s výjimkou Superfinále) jako produkt bohužel
partnersky málo zajímavá (dlouhé zápasy, nemožnost vysílat TV přenosy atd.), se
věnuje i materiál KTR připravený na Seminář ligových oddílů. KPM navrhuje těmito
návrhy se zabývat a dále je rozpracovat.

6. Rozvojové projekty
Úkoly:
- podpora přenosů TVCOM, hodnocení kvality přenosů, příprava pokynů pro kluby na
rok 2018

-

zajištění účasti nohejbalu na vybraných propagačně-náborových akcích (Sporťáček,
Festival sportu pro Dvojku)
zpracování podkladů nohejbal a mládež pro náborové festivaly
registrace a implementace nové svazové symboliky

Vyhodnocení:
- Aplikace připravených pokynů TVCOM pro kluby nebyla z důvodů personálního
oslabení KPM a vlivem časové náročnosti schvalovacího procesu v tomto roce
realizována. Následně bylo VV rozhodnuto o nahrazení přenosů přes placenou službu
TVCOM v průběhu roku přenosy přes bezplatnou službu YouTube. Tímto došlo
k výraznému zlepšení kvality a spolehlivosti přenosů. Garantem této služby byl
Zdeněk Musil a jeho YouTube kanál Nohejbal TV. KPM předpokládá, že způsob a
podmínky zajištění online přenosů nohejbalových utkání především mužské Extraligy
pro rok 2018 budou ještě detailněji diskutovány tak, aby byly v souladu se strategií
KPM.
- Účast na akcích Sporťáček byla oproti předchozímu roku ještě více omezena. ČNS se
zúčastnil pouze Sporťáčku konaného v Praze. V souvislosti s tím byly osloveny
pražské oddíly pracující s mládeží, zda by měly zájem akce se osobně zúčastnit. Zájem
o osobní účast neprojevil žádný ze tří oslovených oddílů (Pankrác, Start, Čakovice),
nicméně Pankrác a Čakovice ochotně poskytly informace o oddílu, které byly na
Sporťáčku návštěvníkům prezentovány. Pro tyto účely KPM vypracovala příslušné
propagační materiály. Oddíl Start Praha nevyužil ani této možnosti. S časovým
odstupem byla účast na Sporťáčku hodnocena v součinnosti s kluby. Přestože se u
stánku nohejbalu během dne vystřídaly stovky možná tisíce návštěvníků a zájem o
nohejbal byl oproti předchozím rokům vyšší, na výrazném náboru nových nohejbalistů
se ani toto neprojevilo. Kromě snah o rozšíření členské základny nohejbalu o nové
mladé hráče byla druhým hlavním cílem účasti propagace Nohejbalového Superfinále.
Vzhledem k nové rekordní návštěvě lze účast z tohoto pohledu hodnotit kladně.
Podařilo se tedy naplnit cíle propagace Nohejbalového Superfinále a cíl propagace
nohejbalu mezi širší veřejností, efektivita z pohledu náboru nových členů ale znovu
nebyla příliš vysoká i 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. Inspirací by mohly být jiné sporty jako
například volejbal, který využívá upravených pravidel u volejbalu pro nejmenší – tzv.
minivolejbal.
- KPM se koncem roku 2017 účastnila ještě jedné náborové akce lokálního charakteru
(Festival sportu pro Dvojku) s cílem podpory náborové akce oddílu TJ Pankrác, jehož
zástupce p. Luboš Albrecht se akce také aktivně zúčastnil. Náklady na účast nebyly
financované z rozpočtu ČNS, nýbrž z externích zdrojů, které si pro tyto účely zajistila
KPM. V součinnosti s p. Albrechtem bylo následně provedeno vyhodnocení akce.
KPM velmi kladně hodnotí aktivní zapojení zástupce oddílu.
- Rozvojové projekty byly obecně v tomto roce vzhledem k výrazným personálním
změnám v KPM, respektive k personálnímu oslabení, omezeny.
- Nová svazová symbolika byla registrována u Úřadu průmyslového vlastnictví a
implementována na web a do oficiálních dokumentů ČNS. Pro tyto potřeby KPM
plánuje ještě vytvořit sjednocující manuál, protože bylo zjištěno, že někteří členové
ČNS používají stále starou svazovou symboliku.

7. Superfinále 2017
Úkoly:
- propagace a zajištění informačního servisu
Vyhodnocení:
- Akce proběhla hladce a ze strany fanoušků byla stejně jako v předchozím roce
vnímána velmi pozitivně.
- Padl nový divácký rekord.
- Opět se potvrdil pozitivní přínos přesunu konání do hlavního města a sloučení
finálových zápasů nejvyšší mužské a ženské soutěže do jednoho dne.
- KPM velmi negativně hodnotí odebrání agendy spojené s distribucí a prodejem
vstupenek z gesce KPM a její přiřazení Viceprezidentovi ČNS. Zavedený a osvědčený
systém ticketingu použitý během MS mužů 2016 a Superfinále 2016 byl nahrazen
zastaralým e-mailovým objednávání, od kterého KPM již dříve záměrně upustila.
Zároveň je KPM přesvědčena, že změna cen vstupenek směrem dolů byla chybná,
pravděpodobně neodůvodněná a způsobila škodu ČNS ve formě ušlého zisku. Ten
KPM odhaduje na minimálně 20 000 Kč.
- Hlavním pilířem propagace akce a (včetně související kampaně Podzimního
nohejbalohraní) byla komunikace na Facebooku a rozesílání tiskových zpráv médiím.

8. MS Nymburk 2017
Úkoly:
- propagace a zajištění informačního servisu
- organizační zajištění dlouhodobého hlasování o sestavy pro Nohejbalovou bitvu
jakožto podpůrné akce
- celková propagace nohejbalu
Vyhodnocení:
- KPM opět negativně hodnotí odebrání agendy spojené s distribucí a prodejem
vstupenek z gesce KPM a její přiřazení Viceprezidentovi ČNS (viz výše).
- KPM v rámci úsporných opatření nahradila absenci samostatných webových stránek
MS vytvořením podstránek na webu ČNS (www.nohejbal.org/nymburk2017), které
sloužily pro zobrazení online výsledků a online přenosů skrze YouTube.
- Součástí MS i v rámci propagace byl projekt Nohejbalové bitvy, který velmi výrazně
podpořil propagaci MS prostřednictvím online komunikačních kanálů ČNS. Právě ta
byla stejně jako u Superfinále hlavním pilířem propagace spolu s rozesíláním
tiskových zpráv médiím.

9. Ostatní
Úkoly:
- koordinace vyhlášení ankety Nohejbalista roku 2017
- koordinace zajištění výroby foto a video výstupů
- archivace foto a video výstupů

-

návrhy a realizace výroby grafických podkladů (letáky, plakáty, diplomy, grafiky pro
web a ostatní online kanály)
zpracování titulků do videa s metodikou nohejbalu a jeho zveřejnění
nové řešení skladu materiálu KPM
podpora projektu Členských karet a jeho marketingové využití

Vyhodnocení:
- Vyhlášení ankety nohejbalista roku 2017 proběhlo tradičně v průběhu finálových bojů
turnaje Poslední smeč.
- Tvorbu foto výstupů řešila KPM primárně ve spolupráci s fotografem Michalem
Němcem a video výstupy byly řešeny ve spolupráci s Janem Bartůňkem. Jednalo se o
prodloužení úspěšných spoluprací z předešlých let.
- Všechny nejdůležitější foto a video výstupy byly kromě použití v online komunikaci
také roztříděny a archivovány na zálohovém disku KPM.
- Grafické a s tím související práce v tomto roce zajišťoval předseda KPM Ondřej
Košatka, čímž došlo k výrazné finanční úspoře oproti externímu zadávání grafických
prací. Byly zpracovány mj. tyto grafické výstupy: pro potřeby komunikace na
sociálních sítích (přehledy zápasů a přehledy výsledů kola mužské Extraligy,
hlasování k Nohejbalové bitvě atd.), plakáty k nohejbalovým akcím, bulletiny, rollupy, webové bannery, grafiky pro video výstupy, návrhy diplomů, výroba
logomanuálu ČNS, mustry pro hlavičkový papír ČNS a další dílčí grafické úpravy.
- S videem s nohejbalovou metodikou plánovala KPM hlouběji pracovat a pro potřeby
mezinárodního rozvoje ho také opatřit titulky, které již byly v hrubé podobě
zpracovány. Objevily se ale nejasnosti ohledně autorských práv, na které KPM
upozornila Prezidenta ČNS. KPM v tuto chvíli čeká na vyřešení problematiky
autorských práv, než bude s videem dále pracovat.
- S tajemníkem FTVS UK byly projednávány možnosti cenově výhodného uskladnění
materiálu KPM v Praze v budově FTVS UK na Praze 6. Důvodem zahájení jednání
byla geografická nevýhodnost a nedostatečná kapacita skladu ve Sportovním centru
Nymburk. Vzhledem k personálnímu oslabení a v rámci úsporných opatření ale nebyla
tato varianta zatím dále rozvíjena.
- Vzhledem k tomu, že byl projekt Členských karet v roce 2017 odložen, nemohla se
KPM podílet na jeho podpoře.

V Praze dne 8. 1. 2018
Mgr. Martin Ton
člen KPM ČNS

Komise rozhodčích ČNS
Zpráva o činnosti v roce 2017
Obecně
Komise rozhodčích ČNS (dále též „KR“ či „komise“) vykonávala svoji činnost toliko v souladu se
schváleným Statutem KR v následujícím personálním složení:
Ing. Miroslav Sachl, předseda, 602 188 920
Ivan Škoda, místopředseda, 606 625 867
Mgr. Vladimír Pavlík, člen, 775 311 957
Jan Dutka, člen, 603 918 458
Ondřej Pachman, člen, 721 855 581
Vojtěch Bartovský, člen, 605 866 199.
Zasedání KR se v předmětném roce konalo dne 21. února 2017 v Plzni s tématy: personální obsazení
KR, jednání VV ČNS a činnost KR, nasazení rozhodčích v soutěžním ročníku 2017, semináře a školení
rozhodčích, aktualizace dokumentů KR pro rok 2017 (metodika nasazování, statut rozhodčího,
sazebník pokut). Další jednání komise se uskutečnila při příležitosti uskutečněných seminářů ligových
rozhodčích (viz níže). Další průběžná komunikace byla prováděna v pravidelných intervalech
telefonicky a e-mailem.

Plnění stanovených cílů KR v intencích plánu 2017
1. Nasazování rozhodčích v dlouhodobých i jednorázových soutěžích, zveřejňování nasazení rozhodčích v dlouhodobých
soutěžích.

SPLNĚNO. Kvalifikovanými rozhodčími obsazeno cca 360 utkání a všechny jednorázové soutěže.
Nasazení bylo zveřejněno na webu nohejbal.org.
2. Postupné zkvalitňování činnosti všech rozhodčích v dlouhodobých a jednorázových soutěžích řízených ČNS.

SPLNĚNO. I přes dílčí nedostatky lze podle názoru KR sledovat dlouhodobý progres.
3. Tvorba a případná úprava či aktualizace metodických materiálů vztahující se k činnostem rozhodčích (Statut rozhodčího,
Sazebník pokut, Metodika nasazování rozhodčích).

SPLNĚNO. Všechny vyjmenované dokumenty byly aktualizovány a zveřejněny na webu
nohejbal.org.
4. Příprava a realizace vzdělávacích akcí pro rozhodčí, lektorská činnost jednotlivých členů komise (školení a seminář na
Moravě, seminář v Nymburku či Praze – březen, případně dle potřeby duben 2017).

SPLNĚNO. 18.03.2017, Praha: školení rozhodčích licence D a přeškolení rozhodčích D na licenci
C; 19.03.2017, Praha: seminář ligových rozhodčích; 25.03.2017, Modřice: školení rozhodčích licence
D a přeškolení rozhodčích D na licenci C (pro nezájem neuskutečněno) a 26.03.2017, Modřice:
seminář ligových rozhodčích.

5. Zaměření se na oblasti, kde dlouhodobě přetrvávají problémy s nasazováním rozhodčích (především oblast Moravy, místní
rozhodčí u postupujících družstev do celostátních ligových soutěží).

SPLNĚNO. Ve spolupráci s Komisí propagace a marketingu byla uskutečněna náborová kampaň
„Staň se rozhodčím - chci pískat“ a současně došlo ze strany předsedy KR k oslovení všech oddílů
z problematických lokalit. V oblasti Moravy byla ze strany KR připravena akce školení rozhodčích
licence D a přeškolení rozhodčích D na licenci C. Uvedené aktivity KR ovšem nepřinesly
očekávaný přínos a nových zájemců o činnost rozhodčího jsou jednotky. Na školení a přeškolení
rozhodčích v Modřicích se nepřihlásil žádný účastník. Ze všech oslovených oddílů reagoval pouze 1
oddíl. Lze tedy konstatovat, že komise svůj plán splnila, nicméně bez hmatatelného efektu.
6. Ve spolupráci s STK průběžné vyhodnocování činnosti rozhodčích (chyby v zápisech o utkáních, zasílání zápisů, atd.),
přenos zpráv STK k jednotlivým rozhodčím, metodická a další podpůrná pomoc začínajícím rozhodčím.

SPLNĚNO. Průběžně dle zveřejňovaných zpráv STK a během celého soutěžního období.
7. Zkvalitňování soutěžní legislativy (podíl na přípravě, případná oponentura při přípravě Pravidel, Soutěžního řádu,
Rozpisu soutěží).

ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO. Pouze dílčí aktivity spojené s činností ostatních komisí.
8. Spolupráce s dalšími odbornými komisemi ČNS (především STK, KTR, KM, KŽ, LG, DK).

SPLNĚNO. Průběžně během celého soutěžního období.
9. Příprava ve věci zajištění budoucí nové podoby jednotných úborů pro rozhodčí. Spolupráce s Komisí propagace a
marketingu z hlediska uplatnění nového loga ČNS a propagace případného sponzora Extraligy mužů.

NESPLNĚNO. Bude řešeno v dalším období v součinnosti s prezidentem ČNS.
V Praze dne 17. ledna 2018

Ing. Miroslav Sachl
předseda KR ČNS

Zpráva o činnosti komise reprezentace v roce 2017
Za Komisi zpracoval :
Jiří Šmejkal – předseda Komise reprezentace

Cíle Komise Reprezentace 2017


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 - BOTAS

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 2017 a také práce organizační v oblasti zajištění
odpovídajícího zázemí jednotlivých soustředění a kvalitního materiálního vybavení.
Sponzoring:
Botas Skuteč , GALA Prostějov, RM facility

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 MS JaŽ 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. 2 zlaté medaile (dvojice – Bálková, Cibulková, Vokáčová
a trojice – Cibulková, Červenková, Chuchlová, Vokáčová, Řeháková) a 1 bronzová (singl Fojtíková). Do přípravy se zapojilo celkem 15 hráček, z mladých pak zaujala Aneta Fojtíková svými
výkony v lize, pohárových turnajích na soustředěních i ve Švýcarsku (utkání Švýcarsko-Česko jako
součást oslav 30.výročí založení švýcarské asociace) a nakonec i na Mistrovství světa. 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 2017 s vrcholem na MS

juniorů U21 a žen v Nymburku. Příprava probíhala na soustředění v Nymburku a Rumburku a na
významných turnajích AUSTIN Cup Vsetín a Šacung.
Trenér M.Doucek : nový reprezntační tým pro vrchol MS v roce 2017 se tvořil v průběhu celého
roku. Na 2 soustředění v Nymburce a Rumburku se vystřídalo 10 hráčů. Na svůj věk jsou velmi
vyspělí svým myšlením, zodpovědným kolektivním přístupem. Prokázali i obrovskou chuť
vyhrávat. Plný zisk zlatých medailí na MS juniorů U21 v Nymburku dovršil dvouletou přípravnou
fázi. Tituly Mistrů světa vybojovali v singlu Jan Hanus, ve dvojicích Jiří a Zdeněk Kalousovi a Jakub
Ftačník, ve trojicích Lukáš Souček, Jiří Kalous, Jan Matkulčík, David Višváder a Tomáš Gulda. V
roce 2018 začne příprava následujícho dvouletého období a mám radost, že ze současného kádru
bude moci hrát na MS v roce 2019 ještě 5 hráčů.
Muži – ve funkci hlavního trenéra je Petr Gulda. Vzhledem k meziobdobí, kdy nebyl žádný vrchol
v podobě MS/ME, byla příprava zaměřena na sledování nových tváří reprezentace při ligových
utkáních, významných turnajích, jednorázových akcích a na jednom soustředění v Nymburku.
Výběr reprezentace se zúčastnil společně s repre žen utkání Švýcarsko-Česko ve švýcarském
Sv.Maurice.
Trenér P.Gulda : Bez vrcholné akce je možné konstatovat, že příprava na MS 2018 v Rumunsku
probíhá podle mých představ, jen do této přípravy zasáhlo několik zranění souvisejících
s dlouhou soutěžní sezónou. Věřím ale, že se všichni dobře připraví na letošní vrchol.

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 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 5. ledna 2018

Jiří Šmejkal, předseda komise reprezentace

Komise tuzemského rozvoje ČNS
Zpráva o činnosti komise v roce 2017 pro VV a Konferenci ČNS
- pracovní verze pro jednání VV 20.1.2018

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 2017 komise pracovala ve složení Martin Maršálek (Praha, předseda), Antonín Stehlík (Brno,
sekretář).

Plán činnosti v roce 2017 a jeho plnění
3

Rozpočet komise
V roce 2017 plánovaný rozpočet komise činil 72.000 Kč plánované výdaje, 0 Kč plánované výnosy,
tj. rozdíl 72.000 Kč z rozpočtu ČNS. Skutečné plnění bylo 00.000 Kč výdaje, 0 Kč výnosy, tj. ztráta
00.000 Kč z rozpočtu ČNS. Komise se v roce 2017 vzdala plánované odměny pro sekretáře.

4

Jednání komise
V roce 2017 komise neuskutečnila žádné řádné jednání. Členové komise však byli v pravidelném
kontaktu telefonickém, e-mailovém a touto formou projednávali veškeré výstupy.

5

Analýza stavu nohejbalové základny
Komise pokračovala v analýze stavu nohejbalové základny, která by měla sloužit jako podklad pro
tvorbu dlouhodobější koncepce ČNS. Jednalo se o 6. etapu – základní otázky nohejbalu. Analýza
byla provedena formou dotazníkového šetření.

6

Reorganizace ligových soutěží mužů
Komise na základě analýzy a dalších podkladů vypracovala a předložila návrh na reorganizaci
ligových soutěží mužů od soutěžního ročníku 2019.

7

Přehled školních sportovních klubů
Komise pokračovala v plnění databáze s údaji o činnosti a podmínkách školních sportovních klubů,
které se v rámci AŠSK ČR hlásí k nohejbalu.

8

Organizace soutěže základních škol
Komise projednala s potenciálními partnery organizaci a zajištění (obnovené) vícestupňové soutěže
základních škol, která by měla být zorganizována ve školním ročníku 2018/19.

9

Publikace o historii nohejbalu na osadách
Komise projednala s nakladatelem knižní řady Osadní toulky vydání 3. dílu řady. Komise zajišťovala
v terénu podklady pro vydání 3. dílu řady.
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10 Archiv ČNS
Komise pokračovala v zajišťování podkladů pro archiv ČNS a jejich převodu do elektronické formy.
Též pro připravovanou publikaci Dějiny nohejbalu.
11 Anketa Nohejbalista roku
Komise zpracovala výsledky ankety za rok 2017 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.
12 Kooperace s ostatními orgány ČNS
Komise provedla vyjádření k návrhům změn základních a krátkodobých dokumentů pro Konferenci
ČNS od jiných navrhovatelů. Komise předložila VV ČNS plán činnosti a rozpočet na rok 2017.

předkládá Martin Maršálek, předseda komise
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Hodnocení činnosti Komise zahraničního rozvoje za rok 2017
KZR působila pouze ve formě poradce VV ČNS
KZR spolupracovala při zajišťování propagace mezinárodního kempu v Chabařovicích
KZR spolupracovala s komisí reprezentace a STK při účasti na MS žen a juniorů U21
KZR připravila článek v Nohecmagazinu o Poháru klubů 2017 přeložený do angličtiny
KZR zpracovala porovnání pravidel nohejbalu a futnetu zveřejněné v Nohecmagazinu.
KZR zpracovala prezentaci zařazení ČNS do mezinárodní organizace nohejbalu/futnetu

V Plzni dne 18.1.2018

Ing. Vlastimil Stehlík

VYHODNOCENÍ ČINNOSTÍ NA ROK 2017
- 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

12/2017

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

12/2017

Rozpočet

5.000,- Kč

Položky

Poštovné, administrativní náklady, sportovní potřeby

Vyúčtování 6x nohejbalové míče určené pro mládež/ženy 4 500,- Kč
Rozvoj turnajů a dlouhodobé soutěže
Popis

1) Zimní pohár žen 2016/2017
2) Pohár žen ČNS 2017

Termín

Průběžně

Výstup

1) Uspořádání 10. ročníku Zimního Poháru žen 2016/2017

2) Uspořádání 8. Ročníku Poháru žen ČNS 2017
Rozpočet
Položky

12.000,- Kč
Zimní Pohár žen 2016/2017 – 1 403 Kč poháry + 6 míče odměny za pořádání +
umístění
Pohár žen ČNS 2017– 1.050 Kč pohár + 3 míče odměny

Vyúčování Celkem: 9.203 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 2017.

5 Shrnutí rozpočtu
Celkově se navrhoval rozpočet KŽ na rok 2017 ve výši:
Návrh rozpočtu 22.000,-Kč
Celkové vyúčtování:18.263,- 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
16. 1. 2018, V. Voithová

Vyhodnocení plnění plánu činnosti a rozpočtu odborného poradce pro legislativu ČNS za rok 2017

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.
Poradce se zabýval změnami stanov, které se týkají ustanovení o nižších organizačních článcích a o
odvolací komisi, pokračoval ve srovnávání s úpravou stanov jiných spolků svazové povahy. Poradce
s ohledem na rozsah zásahu do stanov navrhuje zpracování zcela nových stanov. Proto předložil
výkonnému výboru zatím pouze návrh směrnice k nižším organizačním článkům.
V další činnosti poradce poskytl na vyžádání prezidenta, výkonného výboru, odborných komisí,
nižších organizačních článků a oddílů nohejbalu 13 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 se v roce 2017 aktivně zúčastnil valné hromady.

Poradce nečerpal žádné rozpočtové prostředky.

Dne 14.1.2017
JUDr. Ladislav Kratochvíl, odborný poradce pro legislativu ČNS.

Zpráva o činnosti Trenérsko – metodické komise ČNS
v roce 2017
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 3x) : 28.1. Nymburk, 22.2.Plzeň, 19.12.Plzeň,zasedání
plánované na 3.čtvrtletí 2017 se neuskutečnilo z důvodu dlouhodobější nemoci
předsedy komise V.Pavlíka ( další komunikace probíhala telefonicky nebo
elektronicky ( plán návštěv v TCM, zasílání a vyhodnocování Zpráv o činnosti TCM
operativní agenda TMK)
4.

Pořádání vzdělávacích akcí pro trenéry nohejbalu – celkem 4 vzdělávací akce:
Školení trenérů C licence (4.-5.3.2017, Praha , 18 ůčastníků), Doškolení trenérů C a
D licencí ( 5.3.2017, Praha, 3 účastníci), Školení trenérů B licencí ( 2.-7.7.2017,
Karlovy Vary, 17.11.2017 Praha, 11 účastníků), Doškolení trenérů všech licencí
(9.12.2017, Praha, 8 účastníků) - PLÁN 2017 SPLNĚN
5.

Vzdělávání členů TMK činnost : absolvování přednášky prof.Koláře Posturální
funkce ( 1x předseda komise)- PLÁN 2017 SPLNĚNO
6.

Metodická pomoc především trenérům TCM – distribuce časopisu COACH, odkazy
na metodický web ČOV, návštěvy v TCM – PLÁN 2017- PLNĚNO průběžně
celoročně - SPLNĚNO
7.

Kontrolní činnost plnění podmínek projektu TCM v roce 2017 – celkem se
uskutečnilo 19 návštěv (J.Šmejkal 15x, V.Pavlík 2x, V. Stehlík 2x)- PLÁN 2017
SPLNĚN
8.

Vyhodnocení činnosti TCM za období 2017 – vyhodnoceno na základě zasílaných
zpráv a návštěv jednotlivých členů TMK v TCM, s hodnocením budou seznámeni
zástupci TCM dne 21.1.2018 v Nymburku ( viz samostatný dokument ) –PLÁN
2017 SPLNĚN

9.

Aktualizace Směrnice pro udělování trenérských licencí, pro organizaci a
obsahovou náplň vzdělávacích akcí trenérů nohejbalu ( formální změny
v názvosloví – změna kompetencí z KTR na TMK, navýšení poplatků,aktualizovaný
dokument předloží předsedaTMK na lednovém zasedání VV ČNS) PLÁN 2017 SPLNĚNO
10.

Tvorba interních dokumentů TMK ( Plán činnosti TMK, Návrh rozpočtu, Statut
TMK ) – dokumenty TCM byly vytvořeny a následně schváleny VV ČNS - plán 2017
- SPLNĚNO
11.

Nákup odborných publikací pro potřeby TCM – úkol nemohl být splněn z důvodu
vyprodání požadované publikace ( Hry s míčem pro děti) předseda TMK bude
sledovat případné další vydání této nebo obdobné publikace- NESPLNĚNO
12.

Modifikace nohejbalu v podmínkách ZŠ – zatím ve formě monitorování možností a
zkušebných modelů ( např. zmenšení hřiště, možnosti dvou navazujících dotyků
jednoho hráče, využití míčů s nižším odskokem a nižší vahou) PLNĚNO PRŮBĚŽNĚ ,
v plánu 2017 vedeno jako dlouhodobější úkol, zůstává také pro rok 2018
13.

Formulář – Návštěva člena TMK v TCM – dokument byl vytvořen , trenéři TCM
s ním budou seznámeni na setkání TMK s trenéry TCM v 1/2018 Plán 2017 SPLNĚNO
Bezděkov 12. 1. 2018

Mgr. Vladimír Pavlík, předseda TMK ČNS

