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Zápis z 23. jednání Výkonného výboru ČNS 

konaného dne 26.2.2015 17:00-22:00 hodin v Praze 

 

Účastníci 

Výkonný výbor Kamil Kleník, Vlastimil Pabián, Ivan Králík, Michal Hostinský, Jiří Doubrava  
 

Sekretář  Vlastimil Pabián 

Dozorčí rada  omluveni 

Hosté  žádní 

Omluveni  Vlastimil Stehlík 
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Usnášeníschopnost 
Jednání se účastní nadpoloviční většina členů VV ČNS, VV je usnášeníschopný.  

Kontrola plnění úkolů 
- Hospodář vyžádal komplexního vyúčtování těch KNS, které poskytly jen velmi omezené vyúčtování a 

bilanci za rok 2014 pro předložení delegátům VH 2014. Výsledky v příslušné tabulce, která bude 

předložena delegátům VH 2015. 

1 Soutěže 
- Rozhodnutí STK 2015-04 – hostování pro veteránské soutěže 

- Rozhodnutí STK 2015-05 – žádost TJ Sokol Zbečník 

- Rozhodnutí STK 2015-06 – ukončení oddílu TJ Slávia Orlová 

- STK ČNS předložila dodatek č.1 Rozpisu dlouhodobé soutěže 2015. Po diskuzi a úpravách předloženého 

dokumentu VV ČNS souhlasí. 

Hlasování VV : 

Výsledek pro:proti Pro Proti Zdržel se 

5:0 5 0 0 

 

- Na základě připomínky Komise rozhodčích a vlastního návrhu mění ve schváleném dodatku č.1 RDS počet 

rozhodčích BDL na 2 rozhodčí se změnou odměny za výkon rozhodčích (viz Příloha Směrnice 

hospodaření). VV ČNS vyzývá Komisi rozhodčích, aby prováděla delegace rozhodčích na BDL 

s hospodárností (cestovné 2 rozhodčích z 1 místa).  

- STK ČNS upozorní všechny KNS, že je nutné v plné míře naplňovat ustanovení Soutěžního řádu ČNS o 

elektronických soupiskách (čl. 3.1.5 odst. b) a čl. 3.2) ve všech soutěžích, které ve své pravomoci řídí, tj. 

krajské, regionální, oblastní a okresní soutěže. V případě, že Rozpis soutěže pro rok 2015 nebude 

obsahovat tuto povinnost, nebude příslušná soutěž uznána jako regulérní se všemi důsledky 

- Komise žen předložila návrh Rozpisu Poháru ČNS žen pro rok 2015. Po posouzení STK Rozpis VV 

schvaluje 

Hlasování VV : 

Výsledek pro:proti Pro Proti Zdržel se 

5:0 5 0 0 

 

- Žádost o změnu specifikace utkání 2.ligy mužů sk.A č.34 SK NOHEJBAL Hlavenec-TJ Spartak 

Čelákovice „B“ na termín 28. nebo 29.3.2015 není možné akceptovat, protože tento termín není ve 

schváleném Termínovém kalendáři 2015 pro tuto soutěž 

- Výběrové řízení na místo sekretáře STK – osobní pohovory s uchazeči, kteří postoupili do 2.kola VŘ. VV 

ČNS doporučuje na tuto pozici jmenovat p. Bc.Luboše Pamánka 

 

Hlasování VV : 

Výsledek pro:proti Pro Proti Zdržel se 

5:0 5 0 0 

 

2 Komise mládeže 
- Komise mládeže předložila návrh na realizaci projektu „Nábor mládeže na základních školách“ 

s medializací v Nohec Magazínu a návrhem finančních a věcných příspěvků ČNS z prostředků  ČOV 

- VV ČNS projevuje nesouhlas se zveřejňováním pozvánek a dalších informací o turnajích v rámci Poháru 

ČNS mládeže na diskuzním fóru www.zetlog.com/nohejbal, ale zásadně na serverech www.nohejbal.org a 

www.nohecmagazin.cz které jsou oficiálními mediálními zdroji ČNS. VV ČNS vyzývá Komisi mládeže 

k informování pořadatelů a zajištění opatření k odstranění tohoto způsobu medializace. Předseda KM 

M.Hostinský doplnil, že pořadatelé Poháru ČNS již byli upozorněni a poučeni o využívání uvedených 

informačních zdrojů ČNS 

http://www.zetlog.com/nohejbal
http://www.nohejbal.org/
http://www.nohecmagazin.cz/
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- VV ČNS nedoporučuje zatím doplňovat nějaké zásadní parametry míčů pro mladší hráče (LIGHT) do 

Rozpisu jednorázových soutěží a Rozpisu Poháru ČNS mládeže 2015, ale připravit případně  zahrnutí 

těchto parametrů do dokumentů pro rok 2016 v případě, že potřebu doplnění doporučí odborné komise. 

3 Komise rozhodčích 
- I.Králík informoval o účasti na jednání Komise rozhodčích 14.2.2015 v Plzni 

- Na základě Zápisu z jednání Komise rozhodčích bere VV ČNS na vědomí rezignaci J.Dutky na předsedu 

KR s tím, že i nadále bude pracovat v KR na pozici delegování rozhodčích. Předsedou KR byl zvolen 

Mgr.Vladimír Pavlík, místopředsedou Miroslav Sachl. 

- VV ČNS projednal závěry jednání KR s tím, že zástupci KR budou pozváni na některé příští jednání VV 

ČNS ke společnému řešení projednávaných témat 

- VV ČNS znovu vyzývá Komisi rozhodčích ke zpracování a projednání způsobu a sazeb postihu 

rozhodčích, kteří se v soutěžním roku dopustí závažných chyb, příp. nedostavení se na delegované utkání.  

4 Různé 

- Přehled schválených RMJ : nejsou žádné 

- Hospodář ČNS předložil konečnou verzi pro zveřejnění a zaslání delegátům VH plnění rozpočtu ČNS za 

rok 2014.  

- VV ČNS projednal návrh Směrnice hospodaření ČNS pro rok 2015, včetně její přílohy a návrh Rozpočtu 

ČNS na rok 2015 sestavený z návrhů odborných komisí a dostupných informací o zdrojích rozpočtu.  

- VV ČNS pověřuje sekretáře ke zveřejnění všech dokumentů a zaslání delegátům Valné hromady v termínu 

určeném Stanovami ČNS, tj. do soboty 28.2.2015, včetně mandátních lístků.  

- žádost p.M.Kulovaného o přizvání na Valnou hromadu a možnost vystoupení na Valné hromadě 

po předem schválené úpravě programu VH. VV ČNS doporučí Valné hromadě umožnit v souladu se 

schváleným Jednacím řádem VH 2015 vystoupení p.Kulovaného v rámci bodu 10 Programu – Diskuze a 

různé a nedoporučuje v tomto směru změnu schváleného programu, na který nebyl v rámci přípravy VH a 

ve znění Stanov ČNS žádný požadavek na změnu.  

- Žádost o výklad jednotlivých ustanovení Rozpisu Poháru ČNS mládeže p. ing. Ivana Matii (SR) – VV 

zatím odkládá vyjádření k Žádosti do posouzení Legislativní komise v této věci. 

 

 

5 Další jednání VV 
- Navržený termín:  18. března 2015. 
- Navržené místo:   bude určeno dodatečně 


