Plán činnosti disciplinární komise ČNS na rok 2017
Komise bude v roce 2018 pracovat ve složení ing. Vladimír Mašát, CSc., JUDr. Ladislav Kratochvíl a
Miroslav Jakoubek.
Plán činnosti
1.Zjišťovat, projednávat a rozhodovat disciplinární provinění jednotlivců a kolektivů v soutěžích,
řízených výkonným výborem ČNS, nebo v souvislosti s nimi.
2.Zjišťovat, projednávat a rozhodovat disciplinární provinění jednotlivců a kolektivů ČNS
v mezinárodních soutěžích.
3.Sledovat soutěže ČNS z hlediska souladu se soutěžním řádem a rozpisy soutěží a v případě zjištění
nesouladu podat námitky.
4.Sledovat používání disciplinárního řádu ČNS v praxi a navrhnout výkonnému výboru případné
změny.
5.Na výzvu orgánů ČNS podat na školeních, seminářích a obdobných akcích výklad disciplinárního
řádu ČNS.
6.Na výzvu výkonného výboru nebo dozorčí rady podat stanovisko k aktuálním záležitostem činnosti
ČNS.

Plán jednání
Schůze jedenkrát měsíčně, zpravidla druhé úterý v měsíci v Praze, schůze k projednání disciplinárních
provinění dle potřeby v Praze.
Rozpočet
Schůze se konají v Billiard Clubu v Praze Vinohradech, Řipská 24, bez nároku na úhradu nájemného.
Výjimečně úhrada nájemného místnosti k projednání disciplinárního provinění s větším počtem
účastníků, odhad 2 000,- Kč
Mimořádné výdaje, spojené se zjišťováním a projednáváním disciplinárních provinění 1 000,- Kč
Celkem 3 000,- Kč

Dne 12.1.2018
JUDr. Ladislav Kratochvíl, předseda disciplinární komise

Plán činnosti Hospodářské komise – rok 2018
Popis činnosti
-

sledování hospodaření dle Rozpočtu
internetové bankovnictví
přehledy hospodaření – 1.čtvrtletí celkem, pak měsíční
příprava návrhu nového znění Směrnice o hospodaření ČNS včetně příloh
příprava rozpočtu ČNS na rok 2018
koordinační činnost v oblasti dotací, grantů a příspěvků na činnost ČNS

Výstupy
Hospodaření r.2018
- návrh nové Směrnice pro hospodaření vč. prováděcího pokynu
15.2.2018
Ostatní
- měsíční,čtvrtletní přehledy o hospodaření a plnění rozpočtu od 15.4.2017 měsíčně

Návrh rozpočtu
-

cestovné, stravné a nocležné hospodáře ČNS

Připravil : Vlastimil Pabián
Chabařovice 9.ledna 2018

5.000,- Kč
5.000,- Kč

PLÁN ČINNOSTÍ NA ROK 2018
- Komise mládeže 1 Obecně
Plán činností Komise mládeže (dále KM) je v souladu se Statutem KM a jeho platnost může být
změněna jen v souladu se Statutem KM.

2 Cíle KM
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Rozvoj a doladění směrnice O plnění povinnosti mládeže s využitím webového rozhraní
s návazností odměn do KNS za vyhovující turnaje
Zorganizovat a řídit Pohár ČNS mladších žáků, starších žáků a dorostu a vyhodnocovat jej.
Zlepšit komunikaci s mládežnicky aktivními oddíly i ostatními oddíly.
Podpora kempů mládeže.
Organizace náborových akcí na základních školách a víceletých gymnáziích
Snaha nalézat nové cesty a způsoby, které by vedly ke zlepšení situace v mládežnické
oblasti.

3 Činnosti pro rok 2018
Obecná činnost
Popis

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

Termín

Průběžně

Rozpočet

30.000,- Kč
10.000,- Cestovné, stravné, noclehy, poštovné, administrativní náklady KM (doklady)
10.000,- Odměna za běžnou administrativu (nohejbalista roku, nasazování MČR,
Grantové programy, náborové akce, tvorba hodnotících zpráv atd., (výkaz prací)
10.000,- Odměna za zlepšení stávajícího prostředí v oblasti mládeže, modernizace
dokumentů, tvorba nových projektů, propagace, (výkaz prací)

Položky

Priorita

1

Organizace poháru ČNS mládeže
Popis

Organizace, řízení a vyhodnocování Poháru ČNS mládeže

Termín

Průběžně

Rozpočet 145.000,- Kč
Položky Odměna pro pořadatele 7.000,- za uspořádání turnaje v každé kategorii
Odměna pro nejlepší celky (ve všech třech kategoriích) 18.000,Odměny pro delegáty 800,- za 1 turnaj
Cestovné pro delegáty dle hospodářské směrnice
Poháry a ceny 12.000,Odměna za organizaci a vyhodnocování soutěže 10.000,Priorita

1

Podpora kempů mládeže
Popis

Podpora organizátorů a pořadatelů letních kempů mládeže

Termín

8/2018

Výstup

Vypsání grantového řízení na pořadatele partnerských kempů ČNS. Kontrola splnění
podmínek pro udělení grantu.

Rozpočet

65 000 Kč

Priorita

1

Odměny KNS za pořádání mládežnických turnajů
Popis

Odměny pořadatelům za řádnou organizaci turnajů mládeže dle Směrnice o plnění
povinnosti mládeže.

Termín

12/2018

Rozpočet
Položky

100.000,- Kč
Odměna pro pořadatele 2000 Kč za každý řádně doložený turnaj v jednotlivé kategorii

Priorita

1

Kreditní systém
Popis

Vklad do kreditního systému

Termín

12/2018

Rozpočet
Položky

210.000,- Kč
200.000,- Odměna pro oddíly, které svojí činností v oblasti Rozvoje mládeže a získají
dle bodu 3.2. SŘ volné kredity.
10.000,- Odměna KM za zpracování údajů a kontrolu kreditního systému.

Priorita

1

Metodická činnost
Popis

Tvorba videí s metodami nácviku nohejbalu

Termín

Průběžně

Rozpočet
Položky

35.000,- Kč
Cestovní a ubytovací náklady, odměna tvůrce videí, odměna trenérů

Priorita

2

4 Komentář k rozpočtu
Všechny ceny jsou včetně DPH. Rozpočet byl sestaven dle zkušeností z roku 2017.

5 Shrnutí rozpočtu
Celkově se navrhuje rozpočet KM ve výši:
Návrh rozpočtu 585.000,-Kč

Plán činnosti předložil:
Ing. Michal Hostinský
Předseda Komise mládeže
19. 1. 2017

PLÁN ČINNOSTÍ NA ROK 2018
- Komise propagace a marketingu 1 Obecně
Plán činností Komise propagace a marketingu (dále KPM) je v souladu se Statutem KPM
a jeho platnost může být změněna jen v souladu se Statutem KPM.

2 Obecné cíle


Zajištění vlastní činnosti komise



Provoz, správa, aktualizace a rozvoj webu ČNS



Propagace nohejbalu (události, soutěže, aktuality, osobnosti atp.) prostřednictvím
vlastních komunikačních kanálů a skrze externí subjekty (média)



Důraz na intenzivní využívání sociálních sítí



Péče o stávající partnery a navázání nových partnerských spoluprací



Podpora příprav návrhů nových partnersky zajímavých nohejbalových akcí



Vyhlášení ankety Nohejbalista roku



Zajištění účasti nohejbalu na náborových akcích (Sporťáček)



Propagace a podpora organizace Nohejbalového Superfinále 2018



Propagace MS Kluž 2018



Příprava a podpora ostatních rozvojových projektů (např. Standardizace kvality online
přenosů, Online výsledkový servis na webu ČNS, Podpora marketingové činnosti
nohejbalových oddílů, Členské karty, Video metodika nohejbalu)



Koordinace zajištění výroby a archivace foto a video výstupů



Návrhy a realizace výroby grafických podkladů a propagačních materiálů

3 Činnosti pro rok 2018
Vlastní činnost komise
Popis

Plnění cílů komise, schůze členů, zajištění administrativy komise.
Koordinace komise – většina činností je prováděna telefonicky nebo e-maily.

Termín

Průběžně

Rozpočet

87.000 Kč

Položky

Odměny - základní agenda, administrativní náklady – 60.000 Kč
Odměny - obsluha a tvorba obsahu online kanálů (YT, IG, TW, mail, web) – 12.000 Kč
Cestovné – 15.000 Kč

Priorita

1

TVCOM / YouTube přenosy
Popis

Zajištění přenosů z Extraligy mužů

Termín

Průběžně

Výstup

Přenosy z každého utkání Extraligy mužů v roce 2018 a nejdůležitějších jednorázových
akcí a turnajů

Rozpočet

100.000 Kč*

Položky

Náklady služby TVCOM – 70.000 Kč (*bude ještě přesněji specifikováno)
Správa TVCOM / obsluha YouTube – 10.000 Kč
Příspěvky oddílům (standardizace kvality přenosů) – 20.000 Kč

Priorita

1

Webové stránky ČNS
Popis

Provoz, správa a rozvoj webových stránek ČNS

Termín

Průběžně

Výstup

Přehledný, moderní a aktuální web

Rozpočet

40.000 Kč

Položky

Provoz a správa webových stránek – 30.000 Kč
Další rozvoj webu – 10.000 Kč

Priorita

1

Propagační materiály
Popis

Návrh a výroba tiskových materiálů, placená online propagace apod.

Termín

Průběžně

Výstup

Podklady a materiály pro komunikaci se stávajícími i potenciálními partnery svazu a
veřejností, marketingová podpora akcí ČNS

Rozpočet

35.000 Kč

Položky

Služby grafika, tisku atd. – 30.000 Kč
Placená online propagace a ostatní náklady – 5.000 Kč

Priorita

2

Prezentace v časopisech a knihách
Popis

Provoz Nohecmagazínu – informačního média nohejbalového hnutí

Termín

Průběžně

Výstup

Prezentace aktualit z nohejbalového dění na Nohecmagazínu, vydání nohejbalové
ročenky

Rozpočet

150.000 Kč

Priorita

1

Rozvojové projekty
Popis

Příprava a podpora rozvojových projektů (např. Standardizace kvality online přenosů,
Online výsledkový servis na webu ČNS, Podpora marketingové činnosti nohejbalových
oddílů, Členské karty, Video metodika nohejbalu)

Termín

Průběžně

Rozpočet

15.000 Kč

Priorita

2

Externí spolupráce
Popis

Zajištění spolupráce nutné pro činnost komise - především výroba foto/video materiálů

Termín

Průběžně

Výstup

Kvalitní foto a video výstupy, které budou použity jako obsah pro online komunikaci,
podklady pro oslovování partnerů a zároveň jako položky do archivu nohejbalového

hnutí
Rozpočet

35.000 Kč

Priorita

2

Činnosti spadající mimo rozpočet KPM:
Televizní přenosy
Popis

Náklady na živý přenos Nohejbalového Superfinále

Termín

Listopad 2018

Výstup

Televizní přenos Nohejbalového Superfinále

Rozpočet

Bude dále specifikováno dle výsledku jednání mezi Prezidentem ČNS a Českou televizí

Položky

Náklady na zajištění televizního přenosu Superfinále – cca 100 až 200 tisíc Kč
(pozn.: náklady na přímý přenos Nohejbalového Superfinále budou pravděpodobně
částečně vyváženy příjmy ze sponzoringu přenosů)

Priorita

1

Superfinále 2018
Popis

Kompletní zajištění a organizace Nohejbalového Superfinále

Termín

Srpen – říjen 2018

Výstup

Organizace akce – vyvrcholení nohejbalové sezóny

Rozpočet

Bude dále specifikováno

Priorita

1

Náborové akce Sporťáček
Popis

Zajištění účasti na náborově propagační akci Sporťáček - Praha

Termín

Září 2018

Výstup

Zvyšování povědomí o nohejbalu u široké veřejnosti, poskytnutí informací o místních
klubech a nohejbalovém tréninku, propagace Nohejbalového Superfinále

Rozpočet

6.000 Kč

Položky

Poplatek za účast na festivalu – 2.000 Kč

Odměny (ceny) pro účastníky – 500 Kč
Přípravné práce a tvorba propagačních materiálů – 500 Kč
Personální zajištění – 3.000 Kč
Priorita

2

4 Komentář k rozpočtu
Všechny ceny jsou včetně DPH. Rozpočet byl sestaven na základě rozpočtu a zkušeností
z předešlých roků. Projekty související s účastí nohejbalu na náborové akci Sporťáček,
pořádáním Nohejbalového Superfinále a financováním přenosů v České televizi spadají i přes
svou úzkou návaznost na KPM mimo rozpočet komise.

5 Shrnutí rozpočtu
Celkově se navrhuje rozpočet KPM ve výši:
Návrh rozpočtu

462.000 Kč

6 Plán činnosti předložil
Bc. Ondřej Košatka
Předseda Komise propagace a marketingu
18. 1. 2018

Návrh zpracoval:
Mgr. Martin Ton
Člen Komise propagace a marketingu
15. 1. 2018

Komise rozhodčích ČNS
Plán činnosti 2018
Obecně
Komise rozhodčích ČNS (dále též „KR“ či „komise“) vykonává svoji činnost zcela v souladu se
schváleným materiálem Statut KR. Plán činnosti KR reflektuje stávající platné předpisy a dokumenty
ČNS (Stanovy, Pravidla nohejbalu, Soutěžní řád, Rozpisy dlouhodobých i jednorázových soutěží, atd.).

Cíle KR
1. Nasazování rozhodčích v dlouhodobých i jednorázových soutěžích, následné zveřejňování
nasazení rozhodčích v dlouhodobých soutěžích.
2. Postupné zkvalitňování činnosti všech aktivních rozhodčích v dlouhodobých a jednorázových
soutěžích řízených ČNS.
3. Tvorba a případná úprava či aktualizace metodických materiálů vztahující se k činnostem
rozhodčích (Statut rozhodčího, Sazebník pokut, Metodika nasazování rozhodčích).
4. Příprava a realizace vzdělávacích akcí pro rozhodčí, lektorská činnost jednotlivých členů komise
(školení a seminář na Moravě, seminář v Nymburku či Praze – březen 2018).
5. Zaměření se na oblasti, kde dlouhodobě přetrvávají problémy s nasazováním rozhodčích
(pokračování v náborové kampani „Staň se rozhodčím - chci pískat“ ve spolupráci s Komisí
propagace a marketingu).
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.
7. Zkvalitňování soutěžní legislativy (podíl na přípravě, případná oponentura při přípravě Pravidel,
Soutěžního řádu, Rozpisu soutěží).
8. Spolupráce s dalšími odbornými komisemi ČNS (především STK, KTR, KM, KŽ, LG, DK).
9. Příprava ve věci zajištění budoucí nové podoby jednotných úborů pro rozhodčí.

V Praze dne 17. ledna 2018

Ing. Miroslav Sachl
předseda KR ČNS

Komise návrh
Příjmy
Výdaje
Komise rozhodčích

Nárh rozpočtu Komise rozhodčích ČNS 2018
Zdůvodnění čerpání položky rozpočtu

Poznámka
(podrobnější rozpis položek)

30 000,00 158 000,00

Vlastní provoz

15 000,00 Zasedání KR

Tisk dokumentů

3 000,00 Tisk materiálů pro rozhodčí

setkání KR (stravné, cestovné)
dokumenty ČNS (statut, vnitřní komunikace, toner, papír, apod.)

Podpora řízení soutěží

60 000,00 Komunikace členů KR a náklady členů komise

odměny členům KR (telefony, spotřební materiál, "sekretariát")

Materiál

50 000,00 Příspěvek na nové úbory pro rozhodčí

předpokl. příspěvek zhruba 50 % z celkové ceny pro rozhodčího

30 000,00 Provozní náklady semináře (Brno, Praha)

odměny lektorům, cestovné; (příjmy: poplatek za absolvování)

Seminář rozhodčích

30 000,00

KOMISE REPREZENTACE
Plán činnosti pro rok 2018
1.

Obecně
Plán činnosti Komise reprezentace ( dále jen KRe ) je v souladu se Statutem KRe a jeho platnost může být
změněna jen v souladu se Statutem KRe.

2.

Cíle Komise reprezentace
*
*
*
*
*
*
*

3.

Konzultovat podmínky přípravy hráčů reprezentací
Formální spolupráce s oddíly, jejichž hráči jsou reprezentanty - formou smlouvy
Plán přípravy a koncepce vývoje jednotlivých reprezentačních družstev předložený jednotlivými
trenéry
Příprava družstva mužů, juniorů a žen 2018
Odpovídající materiální vybavení jednotlivých reprezentačních družstev
Příprava a realizace reprezentačních smluv s hráči širšího kádr všech kategorií
Pořádání Kempů nadějí v rámci Projektu "Mládež 2018-2021"

Činnosti pro rok 2018
3.A

Obecná činnost

Popis
Vztah
Výstup
Termín
Rozpočet
Položky
Priorita

Provozní činnost komise, schůze, vlastní náklady komise
Koordinace komise a většina činností je prováděna telefonicky nebo e-maily
Není
Není
Nestanoven
35 000 Kč
Cestovné, stravné, noclehy, poštovné, administrativní náklady, telefony
1

3.B

Spolupráce s reprezentanty a oddíly

Popis
Vztah
Výstup

Termín
Rozpočet
Priorita

Příprava smluv s reprezentanty a oddíly
Není
Smlouva s reprezentanty a oddíly zahrnující vzájemná práva a povinnosti
( např. nahrady škod, uvolnění pro akce reprezentace, účast na akcích spomzorů
a mládeže atd.)
Říjen 2018
Bez nároku
1

3.C

Plán přípravy a koncepce vývoje jednotlivých reprezentačních družstev - zpracují trenéři

Popis
Vztah
Výstup
Termín
Rozpočet
Priorita

Výběr hráčů, stanovení cílů, vývoj hry, struktura tréninku, regenerace atd.
Komise mládeže, Komise žen, Sportovně-technická komise
Ucelená pracovní složka
červen 2018
Zahrnuto v obecné činnosti
1

3.D

Příprava družstva mužů, juniorů a žen 2018

Popis

Doplnění a konsolidace stávajícího výběru hráčů, soustředění dle předloženého plánu,

4.

Vztah
Výstup
Termín
Rozpočet
Priorita

tuzemské a zahraniční akce
Komise zahraničního rozvoje, Komise propagace
Tým s perspektivou úspěchu na MS a i do dalších let ( 1 dopad)
Celoročně
2018
Rozpočet v přílohách dle jednotlivých kategorií
1

3.E

Kempy nadějí v rámci Projektu "Rozvoj mládeže 2018-2021"

Popis

Pořádání Kempů nadějí Mladších a sztarších žáků, dorostu a dívek

Vztah
Výstup
Termín
Rozpočet
Priorita

Komise mládeže
Sledování nadějí v jednotlivých kategorií
Celoročně
2018
180 000,00 Kč
1

Komentář k rozpočtu
Všechny částky jsou včetně DPH

5.

6.

Shrnutí rozpočtu
Vlastní činnost KRe 2018
Kempy nadějí
Reprezentace žen
Reprezentace juniorů
Reprezentace mužů

35 000 Kč
180 000 Kč
95 000 Kč
99 500 Kč
109 000 Kč

Celkem

518 500 Kč

Plán činnosti předložil
Jiří Šmejkal
předseda Komise reprezentace
05.01.2018

Reprezentace junioři
Plán činnosti pro rok 2018
Trenér

Michal Doucek

Soustředění
Nymburk

bude určeno dodatečně

Pozvánka pro 10 hráčů + 2
Soustředění pro širší výběr - herní nácviky a varianty
Rozpočet akce :
Nájezdy
Pitný režim
Pobyt

Celkem

4500
500
24500

29 500 Kč

Pozvánka pro 10 hráčů +2
Soustředění pro širší výběr - herní nácviky a varianty
Rozpočet akce :
Nájezdy
Pitný režim
Pobyt

Celkem

4500
500
24500

29 500 Kč

Celkem soustředění

59 000,00 Kč

Domácí turnaje
Domácí turnaje

15 000 Kč

Celkem domácí turnaje

15 000,00 Kč

Pozorování soutěží ČNS
Ligová utkání, MČR jednotlivců, dvojic, trojic

Rozpočet pozorování

5 500 Kč

5 500 Kč

Odměna trenéra

20 000 Kč

20 000 Kč

Celkem juniorská reprezentace
V Praze 4.1.2018
Jiří Šmejkal
předseda Komise reprezentace

99 500,00 Kč

Reprezentace muži
Plán činnosti pro rok 2018
Trenér

Petr Gulda

Soustředění
Nymburk

bude určeno dodatečně

Pozvánka pro 10 hráčů + 2
Soustředění pro širší výběr - herní nácviky a varianty
Rozpočet akce :
Nájezdy
Pitný režim
Pobyt

Celkem

4500
500
24500

29 500 Kč

Pozvánka pro 10 hráčů +2
Soustředění pro užší výběr - herní nácviky a varianty
Rozpočet akce :
Nájezdy
Pitný režim
Pobyt

Celkem

4500
500
24500

29 500 Kč

Celkem soustředění

59 000,00 Kč

Zahraniční akce
Turnaje v zahraničí

20 000 Kč

20 000,00 Kč

Pozorování soutěží ČNS
Ligová utkání, MČR jednotlivců, dvojic, trojic

Rozpočet pozorování

5 000 Kč

5 000,00 Kč

Odměna trenéra

25 000 Kč

25 000,00 Kč

Celkem reprezentace mužů
V Praze 4.1.2017
Jiří Šmejkal
předseda Komise reprezentace

109 000,00 Kč

Reprezentace ženy
Plán činnosti pro rok 2018
Trenér

Jiří Šmejkal

Soustředění
Nymburk

bude určeno dodatečně

Pozvánka pro 10 hráček + 2
Soustředění pro výběr reprezantace - herní nácviky a varianty

Rozpočet akce :
Nájezdy
Pitný režim
Pobyt

Celkem

3500
500
25500

29 500 Kč

Pozvánka pro 10 hráček + 2
Soustředění pro širší výběr - herní nácviky a varianty
Rozpočet akce :
Nájezdy
Pitný režim
Pobyt

Celkem

3500
500
25500

29 500 Kč

Celkem soustředění

59 000,00 Kč

Zahraniční akce
Turnaje v zahraničí

10 000 Kč

Celkem zahraniční turnaje

10 000,00 Kč

Pozorování soutěží ČNS
Ligová utkání, MČR jednotlivců, dvojic, trojic

Rozpočet pozorování

6 000 Kč

6 000 Kč

Odměna trenéra

20 000 Kč

20 000 Kč

Celkem reprezentace žen
V Praze 4.1.2018
Jiří Šmejkal
předseda Komise reprezentace

95 000,00 Kč

Komise tuzemského rozvoje ČNS
Plán činnosti komise na rok 2018 - pracovní verze pro jednání VV 20.1.2018

1 Obecně
Plán činností Komise tuzemského rozvoje (dále KTR) je v souladu se Statutem KTR a jeho platnost může být
změněna jen v souladu se Statutem KTR.

2 Složení komise
Martin Maršálek (předseda komise), Antonín Stehlík (sekretář komise).

3 Cíle
-

Zvýšení počtu členů ČNS, zmapování členské základny

-

Zvýšení odborné úrovně nohejbalové základny

-

Zvýšení společenské prestiže nohejbalu

4 Činnosti plánované
4.1

Vlastní provoz komise

Popis

Provozní činnost komise, schůze, vlastní náklady komise, jednání s partnery ČNS.

Vztah

Není

Výstup

Není

Termín

12/2018

Náklady

33.000 Kč

Položky

Cestovné, stravné, noclehy, poštovné, telekomunikační služby, reprografické služby, pronájem
prostor, tisk vizitek – 3.000 Kč. Odměna sekretáře 30.000 Kč.

Výnos

0 Kč

Priorita

1

4.2

Koncepční materiály

Popis

Práce s výstupy z 6. etapy analýzy stavu. Příprava návrhu strategie ČNS. Příprava návrhu
reorganizace soutěží ČNS.

Vztah

Není

Výstup

Zápis s doporučeními pro VV ČNS. Publikování výstupů na NM.

Termín

03/2018 - příprava návrhu reorganizace soutěží ČNS, 12/2018 – ostatní.

Náklady

0 Kč

Položky

Není.
Naformátováno: Odrážky a číslování
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Výnos

0 Kč

Priorita

1

4.3

Organizace soutěže základních škol

Popis

Jednání s AŠSK ČR. Jednání se spoluorganizátorem a partnery soutěže základních škol. Jednání
s potenciálními účastníky soutěže.

Vztah

Smlouva o spolupráci se spoluorganizátorem soutěže.

Výstup

Organizace vícestupňové soutěže základních škol.

Termín

12/2018

Náklady

5.000 Kč.

Položky

Cestovné, poštovné, telekomunikační služby, reprografické služby – 5.000 Kč.

Výnos

0 Kč

Priorita

1

4.4

Analýza zapojení nohejbalu v rámci základních škol

Popis

Jednání s AŠSK ČR. Jednání s partnery soutěže základních škol. Dokončení analýzy stavu
nohejbalu v rámci základních škol. Vytvoření alternativních pravidel využitelných pro základní
školy.

Vztah

Smlouva o spolupráci s AŠSK ČR.

Výstup

Databáze škol, školních sportovních klubů a kroužků, kde je provozován nohejbal. Návrh systému
dlouhodobých vazeb mezi školami, AŠSK a ČNS.

Termín

12/2018

Náklady

20.000 Kč.

Položky

Smlouva o spolupráci s AŠSK ČR – 20.000 Kč.

Výnos

0 Kč

Priorita

1

4.5

Archiv pro ČNS a státní instituce

Popis

Zajišťování historických archivních dokumentů a vzpomínek pamětníků pro archiv ČNS. Převod
archivních dokumentů do elektronické podoby a vracení archivních dokumentů majitelům.
Využití archivu pro vydání publikací o historii nohejbalu. Předání kopie archivu státním
institucím (muzea, archivy).

Vztah

Není

Výstup

Archiv v elektronické podobě.

Termín

12/2018

Náklady

5.000 Kč.

Položky

Cestovné, stravné, telekomunikační služby, reprografické služby – 5.000 Kč.

Výnos

0 Kč

Priorita

2

4.6

Podpora vydání publikace

Popis

Zajišťování podkladů pro vydání 3. dílu publikace o historii nohejbalu na trampských osadách.

Vztah

Není

Výstup

Vydaný 3. díl publikace..
Naformátováno: Odrážky a číslování
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Termín

06/2018

Náklady

5.000 Kč.

Položky

Cestovné, stravné, telekomunikační služby, reprografické služby – 5.000 Kč.

Výnos

0 Kč

Priorita

1

4.7

Anketa Nohejbalista roku

Popis

Organizace ankety Nohejbalista roku v kategorii mužů a spolupráce s odbornými komise, které
mají v gesci ostatní kategorie. Spoluúčast na vyhlášení.

Vztah

Není

Výstup

Prezentace výsledků ankety na vyhlášení (mezinárodní turnaj v Praze).

Termín

12/2018

Náklady

V rámci vlastního provozu komise.

Položky

Žádné

Výnos

0 Kč

Priorita

1

4.8

Kooperace s ostatními orgány ČNS

Popis

Spolupráce s odbornými komise, odbornými poradci a VV. Návrh rozpočtu komise na rok 2018.
Plnění VV zadaného úkolu nad plán činnosti.

Vztah

Není

Výstup

Písemný podklad, předaný příslušné odborné komisi. Návrh změn pro Valnou hromadu nebo
Konferenci. Výstup dle požadavků VV u zadaného úkolu nad plán činnosti.

Termín

12/2018

Náklady

V rámci vlastního provozu komise.

Položky

Žádné

Výnos

0 Kč

Priorita

1

5 Komentář k rozpočtu
Všechny ceny jsou včetně DPH.

6 Shrnutí rozpočtu
-

Náklady činností priority 1

63.000 Kč

-

Náklady činností priority 2

5.000 Kč

-

Výnosy činností priority 1

0 Kč

-

Výnosy činností priority 2

0 Kč

-

CELKEM priorita 1

63.000 Kč

-

CELKEM priorita 2

5.000 Kč

-

CELKEM včetně dodatků plánu činnosti

68.000 Kč

Naformátováno: Odrážky a číslování
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7 Závěrečná ustanovení
Plán činnosti může být aktualizován formou dodatku (číslovaný a VV schválený dodatek plánu činnosti nebo
rozhodnutí VV).
Předložil: 19.1.2018; Martin Maršálek – předseda KTR ČNS
Schválil: x.x.2018 VV ČNS

Naformátováno: Odrážky a číslování
-
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Plán Komise zahraničního rozvoje na rok 2018 a další období
1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)
8)
9)

překládat stěžejní články Nohecmagazinu do angličtiny
podílet se na mezinárodním kempu mládeže a žen, zajistit informovanost o této akci
podílet se na zajišťování programu při pobytu zahraničních delegací futnetu
spolupracovat s organizací futnet v Mali podle podepsané dohody
navázat kontakt v UNIF začínajících nebo v UNIF nečlenských zemích s osobami
zodpovědnými za masový rozvoj futnetu, propagovat s jejich pomocí 3-dopadový futnetnohejbal pro zahraniční vybrané skupiny obyvatel (děti, veteráni, ozbrojené složky)
přeložit kompletně pravidla futnetu pro potřeby extraligových i prvoligových oddílů mužů
zúčastnit se akce jokgu a footvolley v ČR za účelem případné spolupráce těchto sportů
zúčastnit se jednání evropských institucí typu Sport For All
působit na sbližování českých pravidel nohejbalu a pravidel futnetu

Rozpočet Komise zahraničního rozvoje na rok 2018
A) výdaje
Vlastní činnost komise (cestovné, nocležné, provozní výdaje)

……………………………………………. 10.000

Tisk materiálů, poštovné …………………………………………………………………………………………………………. 2.000
Zajištění mezinárodního kempu mládeže a žen ……………………………………………………………………… 100.000
B) příjmy
Úhrady účastníků mezinárodního kempu mládeže a žen, příspěvek UNIF …………………………….. 100.000

V Plzni dne 18.1.2018

Ing. Vlastimil Stehlík

PLÁN ČINNOSTÍ NA ROK 2018
- 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 2017/2018, vyhodnocovat jej
průběžně a na závěr seriálu provést konečné vyhodnocení a předání cen.
Uspořádat Pohár žen ČNS 2018, 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 2018
Obecná činnost
Popis

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

Termín

12/2018

Rozpočet

5.000,- Kč

Položky

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

Priorita

1

Motivace v oblasti žen
Popis

Podpora oddílů, které pracují s mládeží a ženami.

Výstup

Uspořádání motivační soutěže

Termín

12/2018

Rozpočet 5.000,- Kč
Položky

Poštovné, administrativní náklady, sportovní potřeby

Priorita

1

Rozvoj turnajů a dlouhodobé soutěže
Popis

1) Zimní pohár žen 2017/2018
2) Pohár žen ČNS 2018

Termín

Průběžně

Výstup

1) Uspořádání 11. ročníku Zimního Poháru žen 2017/2018

2) Uspořádání 9. Ročníku Poháru žen ČNS 2018
Rozpočet
Položky
Priorita

15.000,- Kč
Zimní Pohár žen 2017/2018 – 11.000,- Kč
Pohár žen ČNS 2018 – 4.000,- Kč
1

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 navrhuje rozpočet KŽ na rok 2018 ve výši:
Návrh rozpočtu 25.000,-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
15. 1. 2018, V. Voithová

Plán činnosti a rozpočet odborného poradce pro legislativu ČNS pro rok 2018

Ve své činnosti se poradce především zaměří na posuzování účinnosti vnitřních předpisů ČNS.
Poradce, jako člen disciplinární komise, se bude podílet na návrhu úpravy skutkové podstaty
disciplinárního provinění neoprávněný start nového disciplinárního řádu, případně dalších změn, jak
vyplývají z praxe.
Poradce vypracuje návrh nových stanov.
Poradce bude poskytovat na vyžádání prezidenta, výkonného výboru a ostatních orgánů ČNS, jeho
nižších organizačních článků a oddílů nohejbalu odborná stanoviska k aplikaci vnitřních předpisů ČNS
i v obecných právních záležitostech.
Poradce poskytne bezplatné právní služby v soudních, správních a obdobných sporech, týkajících se
ČNS.
Poradce se bude aktivně účastnit jednání konference, valné hromady a dle možností jednání dalších
orgánů.

Rozpočet.
Cestovné 2 000,- Kč

Dne 14.1.2018
JUDr. Ladislav Kratochvíl, odborný poradce pro legislativu ČNS.

Trenérsko – metodická komise Českého nohejbalového svazu
Plán činnosti na rok 2018

1

Obecně
Trenérsko – metodická komise ČNS (dále jen „TMK“) vykonává svoji činnost v souladu se
schváleným Statutem TMK ČNS. Plán činnosti TMK reflektuje platnou svazovou legislativu
(Stanovy, Pravidla nohejbalu, Soutěžní řád, Rozpisy dlouhodobých i jednorázových soutěží,
atd.)

2

Cíle a činnosti TMK v roce 2018
 Příprava a pořádání vzdělávacích akcí pro trenéry nohejbalu
Školení trenérů C licence, doškolení trenérů B,C,D licencí (únor/březen /2018, – Pavlík +
lektoři)
Doškolení trenérů B, C a D licencí ( 12/2018, Praha, Poslední smeč - Pavlík)
Školení trenérů B licence obecná část – viz pozvánky na stránkách ČNS
Školení trenérů B licence – část specializace nohejbal – nebude v roce 2018 pořádáno
 Vzdělávání členů TMK – účast na vzdělávacích akcích ČOV (průběžně, Praha,členové
TMK)
 Metodická pomoc především trenérům TCM ( celoročně, návštěvy v TCM, setkání
členů TMK a trenérů TCM, odkazy na metodický web ČOV, časopis COACH, a jiné.)
 Kontrolní činnost plnění podmínek projektu TCM v roce 2018 ( návštěvy členů TMK
v TCM, každé TCM cca 3 návštěvy za rok)
 Vyhodnocování Zpráv o činnosti TCM za jednotlivá období ( průběžně během roku,
členové TMK)
 Vyhodnocení činnosti TCM za období 2018 včetně návrhu na rozdělení finančních
prostředků ( leden 2019 – Pavlík + členové TMK)
 Monitoring metodických webů a odborné literatury zabývajících se problematikou
sportovní přípravou ( celoročně Pavlík )
 Nákup odborných publikací pro potřeby TCM ( pouze v případě nabídky titulů
vztahujících se k problematice sportovní přípravy dětí a mládeže (celoročně – Pavlík)
 Monitorování možností modifikací nohejbalu v podmínkách ZŠ, modifikace - formy
nohejbalu pro začátečníky ( celoročně , členové TMK )
 Sledování vývojových trendů nohejbalu - HČJ,HK,HS (MČR, extraliga, Superfinále,
MS, celoročně, členové TMK)
 Aktualizace dokumentů k činnosti TCM ( průběžně, celoročně, členové TMK )
 Spolupráce s Trenérsko - metodickou sekcí ČOV ( zveřejňování pozvánek na
vzdělávací akce pro trenéry, případně účast na vzdělávacích akcích ČOV, celoročně,
Pavlík + členové TMK )
 Poznámka :
Počet jednání TMK : cca 3 – 4 ročně
Možná místa jednání TMK : Plzeň, Nymburk, Praha, případně místa konání MČR

Bezděkov 27.12. 2017

Mgr. Vladimír Pavlík
Předseda TMK ČNS

Komise návrh
Příjmy
Výdaje

Rozpočet Trenérsko - metodické komise ČNS pro rok 2018
Zdůvodnění čerpání položky rozpočtu

Poznámka
(podrobnější rozpis položek)

TMK

17 000,00

67 000,00

Školení a doškolení C licence

17 000,00

19 000,00 pronájmy prostor,odměny,cestovné,stravné a ubytování lektorů

příjmy - poplatky od účastníků

20 000,00 předseda TMK - roční odměna 10 000 Kč

10 000 Kč - příprava prezentací na školení, odměny členové TMK

Odměny členů TMK
Metodické materiály TCM

8 000,00 nákup odborné literatury a pomůcek pro sportovní přípravu dětí

pro TCM a členy TMK ( využití pomůcek na kurzech pro trenéry)

Vzdělávání členů TMK

5 000,00 vzdělávací akce ČOV- účastnické poplatky,cestovné,stravné

vzdělávání členů TMK a školících lektorů trenérských kurzů

Vlastní provoz komise

9 000,00

vlastní provoz Trenérsko - metodické komise

členové TMK - zasedání - cestovné,stravné,případně ubytování

Sledování vývoje HČJ,HK,HS

6 000,00

členové TMK - cestovné, stravné, případně ubytování

sledování HČJ,HK,HS ( např.MČR, extraliga,mezin.akce v ČR )

