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1. Stávající stav do roku 2005 
Předmětem této kapitoly je stručné shrnutí základních údajů o ČNS a také výsledky 1. etapy odborné 
analýzy stavu nohejbalového hnutí, týkající se čtyř základních, dále využitelných faktorů. 

1.1. Shrnutí 
Celkem 
Počet registrovaných členů cca 9.000 

Registrováno v ČSTV cca 7.600 

Registrováno v ČOS cca 1.400 

Počet oddílů cca 450 

Roční rozpočet cca 2.500.000 Kč 

Počet dlouhodobých celostátních soutěží 6 

Počet ligových družstev 47 

Počet jednorázových celostátních soutěží 10 

Počet kombinovaných celostátních soutěží 1 

Organizační struktura ČNS 
Prezident a viceprezident 

Výkonný výbor 6 členů 

Odborné komise VV 7 komisí/cca 25 členů 

Dozorčí rada 3 členové 

Krajské nohejbalové svazy 13 svazů 

Okresní nohejbalové svazy  32 svazů 

1.2. Přednosti 
- Velmi jednoduchý sport, nenáročný na vybavení 

- Dlouholetá tradice a zkušenosti 

- Široká rekreační základnaStabilní mezinárodní sportovní úspěchy 

- Mezinárodně uznávané akce 

- Velká přizpůsobivost špičkových hráčů případným změnám v pravidlech 

- Zpracovaný základ organizační struktury svazu 

- Zlepšující se úroveň prezentace sportu (internet, časopis, teletext) 

- Zvyšující se aktivita regionálních funkcionářů v oblasti regionálních turnajů s vysokou pořadatelskou a 
společenskou úrovní 

- Existence stálých sponzorů a finančně stabilizovaný ČNS 

- Stabilizované dlouhodobé a jednorázové soutěže 

1.3. Příležitosti 
- Využití obrovského potenciálu tradice 

- Se vzrůstající ekonomickou náročností sportů možnost nabídnutí levné sportovní varianty 

- Renovace sportovních a rekreačních areálů k využití ve spolupráci s dalšími menšinovými sporty 

- Možné spojení sportu a relaxace doplňováním o další nesportovní aktivity 

- Podchycování a podpora mládeže, která neuspěje v tvrdých podmínkách kolektivních výkonnostních 
sportů  
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1.4. Nedostatky 
- Roztříštěnost členské základny 

- Špatná komunikace v ČNS  

- Pozice ČNS na mezinárodním poli (v rámci FIFTA), která není úměrná tradicím a zkušenostem 

- Malé dodržování interních předpisů 

- Ztráta akceschopnosti vedení, malá vstřícnost kritice a hledání přijatelných řešení 

- Finanční závislost na prostředcích ze státních rozpočtů  

- Nevyjasněný vývoj struktury soutěží (finanční a mediální hledisko, vazba na státní dotace) 

- Nízká podpora rozvoje nohejbalu na domácí i mezinárodní úrovni 

- Časté změny pravidel na mezinárodní úrovni  

- Kamarádské vazby převládají nad profesními 

- Malé znalosti funkcionářů v oblasti vedení sportovní činnosti 

1.5. Hrozby 
- Ztráta finančních zdrojů, odchod sponzorů 

- Stárnutí či pokles členské základny 

- Ztráta atraktivnosti a pokles medializace  

- Rozpad mládežnických struktur 

- Nekvalitní vedení 

- Rozpad řídících struktur a utlumení činností  

- Rozkol mezi ČR a ostatními zeměmi 

2. Program pro období let 2005 – 2007 
Kapitola je členěna dle základních priorit, na které by se pohled řídících struktur měl v následujícím období 
soustředit. Za prioritami následuje detail jednotlivých oblastí struktury ČNS s uvedením plánovaných činností 
v tomto období. Dílčí členění podkapitol obsahuje vždy výčet předpokládaných činností s uvedením vysvětlení 
nebo důvodu u zásadních nebo na pohled méně jasných činností, dále pak cíle, které jsou předpokládanými 
činnostmi sledovány. 

2.1. Hlavní priority 
- Sestavení dlouhodobé koncepce 

- Změna systému řízení svazu 

- Novelizace základních předpisů a jejich úprava v souladu s právním řádem 

- Rozvoj členské základny, zejména mládeže 

- Komunikace a spolupráce s KNSK 

2.2. Priority - sestavení dlouhodobé koncepce 
ČNS je v současné době řízen v podstatě setrvačným převzetím činností předcházejících ročníků. Většina 
věcí se týká operativních rozhodnutí, vedení ČNS jen reaguje na vzniklé situace, sledování kroků 
v návaznosti na (ne)přijatou koncepci chybí. Neexistuje písemný strategický materiál, obsahující alespoň 
základní koncepční body. Hlavní metodou vývoje je neefektivní metoda pokus – omyl. Přitom sestavení 
koncepce je prvotním krokem každého subjektu. Cílem je stanovit dlouhodobou koncepci, která bude 
vycházet z navržené střednědobé koncepce při respektování výsledků probíhajících odborných analýz stavu 
nohejbalu, ověřených poznatků z jiných sportovních odvětví a připomínek nohejbalového hnutí. 
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2.2.1 Výzkumné úkoly v oblasti nohejbalu 

Předpokládané činnosti – zajišťuje VV: 
Analýza stavu nohejbalu a doporučení 
- Spolupráce s tělovýchovnými instituty a jinými odbornými skupinami a subjekty. Tématy jsou např. 

hráčský, mediální a divácký zájem o nohejbal, atraktivita jednotlivých druhů pravidel a disciplín, 
atraktivita a možnosti soutěží, vytvoření podmínek pro účely členství v AŠSK ČR apod. 

Důvod: 

Většina rozhodnutí kompetentních orgánů vychází z empirických základů, nikoliv na základě odborných 
poznatků. Trvalé začlenění odborné metodicko - výzkumné složky je nezbytností a výsledky mohou být 
využity nejen v rámci českého nohejbalu, ale i v rámci FIFTA. 

Cíle: 
- Připravit odborné podklady pro tvorbu koncepce 

2.2.2 Aktualizace st řednědobé koncepce a p říprava dlouhodobé koncepce 

Předpokládané činnosti – zajišťuje VV a odborné komise VV: 
Externí komunikace 
- Doporučení z analýzy stavu 

- Převzetí zkušeností z jiných sportovních svazů 

- Vazba na FIFTA 

Interní komunikace 
- Návrhy a připomínky odborných komisí VV 

- Návrhy a připomínky nižších článků svazu – KNSK, ONS 

- Návrhy a připomínky oddílů 

Cíle: 
- Stanovit základních dlouhodobé cíle 

- Odstranit neefektivní řídící metody 

- Vytvořit funkční organizační strukturu svazu 

- Vytvořit nebo novelizovat odpovídají svazovou legislativu 

- Vytvořit systém přípravy a vzdělávání funkcionářů svazu včetně trenérů a rozhodčích 

- Smlouva se Slovenskou nohejbalovou asociací 

2.2.3 Tvorba krátkodobých koncepcí 

Předpokládané činnosti – zajišťují odborné komise VV: 
- Jednoroční koncepční plány – plány činnosti vč. rozpočtu odborných komisí VV. 

Cíle: 
- Samostatná činnost odborných komisí, aktualizovaná dle koncepce 

2.3. Priority - zm ěna systému řízení svazu 
V současnosti je ČNS řízen na principech sportovního spolku. Tj. převládá problematika ryze sportovní 
(nohejbal jako hra) a operativní krátkodobá. Řídíme-li však téměř 9 000 registrovaných hráčů, vyvstává 
nutnost přiblížit řízení svazu firemnímu. Tedy ve stejné míře jako ryze sportovní se na vrcholné úrovni 
svazu (Výkonný výbor = management) zabývat problematikou ekonomickou, legislativní, technicko - 
organizační a metodickou, které dosud stály stranou. Zejména však vše z pohledu dlouhodobějšího, 
koncepčního. K tomu je však nutné provedení dvou zásadních změn. Jednak změna systému řízení svazu, 
jednak výraznější personální změny na úrovni vedení svazu, navazující na předpokládané změny řízení. 
Svou činnost a zejména výsledky musí také v této souvislosti transformovat i kontrolní orgán ČNS – 
Dozorčí rada. 
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2.3.1 Stávající organiza ční schéma struktury ČNS 

Popis schéma: 
Členové VV jsou zároveň předsedy jedné nebo dvou odborných komisí VV 

- Počet členů VV: 6 

- Počet odborných komisí s přímým zastoupením ve VV: 6 

- Počet odborných komisí bez přímého zastoupení ve VV: 1 

- Celkový počet odborných komisí: 7 

- Celkový počet osob ve vyšších funkcích: 7 
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2.3.2 Nové organiza ční schéma struktury ČNS – shodné pro variantu 1 a 2 

 

Cíle: 
- Přesné a jasné vymezení kompetencí a pravomocí 

- Akceschopnost jednotlivých stupňů řídících struktur 

- Posílení metodických a rozvojových činností 

- Aktivizace a posílení kontrolních mechanismů v činnosti svazu 
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2.3.3 Nové organiza ční schéma struktury ČNS – varianta 1 
Odborné komise by měly být hlavním pracovním motorem jak vlastní činnosti, tak i případných změn ve 
svazu, proto vyžadují kvalitní vedení a zejména ochotné, odborně erudované a pracovité členy. Zároveň se 
tak vytváří prostor pro výchovu nových, kvalitních funkcionářů. 

Popis schéma: 
Členové VV (mimo prezidenta) jsou zároveň místopředsedy odborných komisí VV 

Počet členů VV: 7 

Počet odborných komisí s přímým zastoupením ve VV: 6, tzv. klíčové (hospodářská, sportovně - 
technická, marketingu, mládeže a žen, 
tuzemského rozvoje, propagace) 

Počet odborných komisí bez přímého zastoupení ve VV: 4 (rozhodčích, reprezentace, legislativní a 
disciplinární, zahraničního rozvoje) 

Celkový počet odborných komisí: 10 

Celkový počet vyšších funkcí (VV + předsedové komisí): 17 

Nové schéma organizace odborných komisí 

 

Poznámka: 
Tato varianta je s určitou úpravou použitelná i v případě, kdy by počet členů VV nebyl rozšiřován. 

Většina komisí nebude vytvářet subkomise. Ty lze chápat jako pracovní skupiny pro řešení určitých 
krátkodobých nebo dlouhodobých úkolů, složené z členů komise. 

Cíle: 
- Omezení organizačních a řídících činností v komisi zvýší produktivitu člena VV 

- Přímá vazba na VV u většiny komisí zůstává zachována 

- Vytvoření nových, poměrně vysokých funkcí pro získání praxe zájemců o budoucí práci ve VV 
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2.3.4 Nové organiza ční schéma struktury ČNS - varianta 2 

Popis schéma: 
Členové VV (mimo prezidenta) jsou zároveň předsedy odborných komisí VV 

Počet členů VV: 7 

Počet odborných komisí s přímým zastoupením ve VV: 6, tzv. klíčové (hospodářská, sportovně - 
technická, marketingu, mládeže a žen, 
tuzemského rozvoje, propagace) 

Počet odborných komisí bez přímého zastoupení ve VV: 4 (rozhodčích, reprezentace, legislativní a 
disciplinární, zahraničního rozvoje) 

Celkový počet odborných komisí: 10 

Celkový počet vyšších funkcí (VV + předsedové komisí): 11 

Nové schéma organizace odborných komisí 

 

Poznámka: 
- Většina komisí nebude vytvářet subkomise. Ty lze chápat jako pracovní skupiny pro řešení určitých 

krátkodobých nebo dlouhodobých úkolů, složené z členů komise. 

Cíle: 
- Přímá vazba na VV u většiny komisí zůstává zachována 

- Vytvoření nových, poměrně vysokých funkcí pro získání praxe zájemců o budoucí práci ve VV 

2.3.5 Formát řízení – Výkonný výbor 

Předpokládané činnosti – zajišťuje Konference: 
Zvýšení počtu členů VV 
- Na počet 7 členů. Vyžaduje změnu Stanov. 

Důvod: 

Veškerou výkonnou moc svazu v období mezi konferencemi je dnes možné soustředit do 3 (tří) osob a také 
tomu tak je! Rozšíření VV a převedení některých pravomocí VV na klíčové komise by tuto dnes poměrně 
lehce zneužitelnou moc přeci jen přizpůsobilo demokratičtějším požadavkům roku 2005. Redukce počtu 
z původních 9 členů na 6 členů se ukázala chybnou právě pro snažší zneužitelnost, stejně jako určitá 
neschopnost orientovat se v některých odborných problematikách. 

Požadavky na členy VV 
- Důraz na odbornou znalost v problematice, které se chce člen ve VV věnovat. Vyžaduje změnu Stanov. 
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- Kandidatura nikoliv na členství, ale na konkrétní odborný post ve VV. Vyžaduje změnu Stanov. 

- Zavedení požadavku na morální bezúhonnost členů. Vyžaduje změnu Stanov. 

Důvod: 

Vyšší důvěra hnutí i partnerů svazu. 

Předpokládané činnosti – zajišťuje VV: 
Nový jednací řád 
- Veřejná zasedání, veřejné zápisy a programy. 

- Dlouhodobý program zasedání, jak časový, tak obsahový. 

- Závazek pravidelných zasedání mimo sídlo ČNS k projednání problematiky KNSK. 

- Zrušení „dvojitého“ hlasu prezidenta při rozhodování. 

Kodex člena VV 
- Závazek členů k pravidlům zasedání a rozhodování na nich. 

- Podklad pro hodnocení voliči. 

- Závazek vůči voličům v oblasti pravidel FIFTA. 

Registrace členů ČNS 
- Revize zavedení registrace členů. Případná příprava metodiky systému registrace. 

Cíle: 
- Jasné vymezení kompetencí a zodpovědností 

- Zvýšení produktivity řídících struktur 

- Otevřená komunikace VV s nižšími články ČNS a hnutím 

- Zvýšení důvěry hnutí v řídící struktury 

- Demokratičtější principy rozhodování 

- Snížení možnosti ovládnutí vrcholného orgánu jednotlivcem 

- Kvalitní přehled o členské základně a možnost plánování jejího nárůstu 

2.3.6 Formát řízení – odborné komise Výkonného výboru 

Předpokládané činnosti – zajišťuje Konference: 
Rozdělení kumulace výkonných funkcí 
Předsedové nebo místopředsedové některých komisí nejsou členy VV. Vyžaduje změnu Stanov. 

Důvod: 

Každý člen VV by měl být členem (místopředsedou) některé tzv. klíčové komise. Počet odborných komisí je 
však vyšší, než počet členů VV (navíc bez prezidenta). Některé komise nemají tzv. klíčový charakter. 

Náplň práce člena VV a odborné komise je odlišná. Člen VV by se měl zabývat především koncepční 
dlouhodobější činností v širokém spektru odborností a zásadními operativními rozhodnutími. Předseda 
komise je přeci jenom více zatížen rutinnější činností monoprofesní a krátkodobějšího charakteru. Pokud 
má člen VV dobré schopnosti tvořit na nejvyšší úrovni, není z hlediska zájmu svazu žádoucí, aby svou 
energii spotřebovával na operativních úkolech.. 

Může tak dojít k vytvoření velmi zajímavého prostoru pro ty, kteří se chtějí na vyšších pozicích uplatnit, ale 
nemají ještě zkušenosti na členství ve VV, či pro ty, kteří mají zájem o činnost v určité odborné oblasti a 
nechtějí se zabývat rozsáhlejší problematikou. Dnes tento prostor chybí, mezi VV a "řadovým" členem 
komise je opravdu velký skok. Pokud se někdo rozhodne pro kariéru ve VV, volí dnes spíše právě práci v 
komisi s celostátní působností, než vysokou funkci v regionálním svazu. 

Předpokládané činnosti – zajišťuje VV: 
Univerzální statut odborných komisí 
- Základní legislativní prvek činnosti komisí – viz změna základních předpisů. 

Cíle: 
- Rozšíření řídících struktur k plnění širšího okruhu úkolů 
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- Zvýšení produktivity řídících struktur 

- Přenesení části výkonných pravomocí VV na předsedy komisí 

2.3.7 Formát řízení – Dozor čí rada 
V rámci kontrolního a nezávislého charakteru DR předpokládáme, že její členové nebudou svázáni se 
zvolenou strukturou VV a očekáváme také její aktivnější roli. 

Předpokládané činnosti – zajišťuje Konference: 
Rozdělení termínů voleb do VV a DR 
- Posunutí termínu voleb do DR o dva roky. Vyžaduje změnu Stanov. 

Důvod: 

Při volbě ve stejném termínu je vysoká pravděpodobnost, že nejsilnější uskupení (názorový proud) vyhraje 
obě volby, čímž je ohrožen kontrolní a nezávislý charakter DR k VV. 

Kooptace členů 
- V případě snížení počtu členů stejné řešení, jako u VV. Vyžaduje změnu Stanov. 

Cíle: 
- Posílení role DR jako kontrolního orgánu 

- Odstranění nedostatků Stanov 

2.3.8 Formát řízení – sekretariát 

Předpokládané činnosti – zajišťuje VV: 
Sekretář správních a sportovních činností 
- Na plný/částečný úvazek. V podstatě činnost stávajícího sekretáře. 

Sekretář rozvojových činností 
- Na ŽL, event. na částečný úvazek v rámci plnění zadaných krátkodobých úkolů. Celá nebo část 

odměny závislá na výsledcích. Pokud tyto činnosti bude schopen plnit sekretář správních a sportovních 
činností, nebude třeba tuto pozici obsazovat. 

Cíle: 
- Rozšíření spektra pokrytí rutinních nebo časově náročných činností. 

2.3.9 Požadavky na členy řídících struktur 

Jedná se o průměrné hodnoty, které v závislosti na druhu odborné komise a konkrétní osoby mohou 
vykazovat odlišné hodnoty. Pro účely posouzení však jsou tyto hodnoty využitelné. Jako podklad byly 
využity zápisy z VV a pohovory s některými členy VV a odborných komisí. Členění je použito pro variantu 
1 organizačního schéma struktury ČNS. 

Členění z hlediska dlouhodobých a okamžitých činností 
Stávající stav - člen VV a zároveň předseda komise 

- Koncepční činnosti dlouhodobé 10% 

- Koncepční činnosti krátkodobé 20% 

- Hlavní operativní rozhodnutí a úkoly 40% 

- Rutinní operativa 30% 

Nový stav - člen VV a místopředseda „klíčové“ odborné komise 

- Koncepční činnosti dlouhodobé 30% 

- Koncepční činnosti krátkodobé 30% 

- Hlavní operativní rozhodnutí a úkoly 30% 

- Rutinní operativa 10% 
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Nový stav - předseda „klíčové“ odborné komise 

- Koncepční činnosti dlouhodobé 10% 

- Koncepční činnosti krátkodobé 20% 

- Hlavní operativní rozhodnutí a úkoly 50% 

- Rutinní operativa 20% 

Členění z hlediska druhů činností 
Stávající stav - člen VV a zároveň předseda komise 

- Ryze nohejbalová sportovní problematika 30% 

- Všeobecná sportovní problematika 5% 

- Legislativní problematika 10% 

- Ekonomická a obchodní problematika 15% 

- Technicko – organizační problematika 30% 

- Strategická a metodická problematika 10% 

Nový stav - člen VV a místopředseda „klíčové“ odborné komise 

- Ryze nohejbalová sportovní problematika 15% 

- Všeobecná sportovní problematika 15% 

- Legislativní problematika 10% 

- Ekonomická a obchodní problematika 15% 

- Technicko – organizační problematika 30% 

- Strategická a metodická problematika 30% 

Nový stav - předseda „klíčové“ odborné komise 
- Neuváděno – velké rozdíly v závislosti na druhu odborné komise. 

Členění z hlediska poměru provozně - rozvojových činností 
Stávající stav - člen VV a zároveň předseda komise 

- Provozní problematika 70% 

- Rozvojová problematika 30% 

Nový stav - člen VV a místopředseda „klíčové“ odborné komise 

- Provozní problematika 40% 

- Rozvojová problematika 60% 

Nový stav - předseda „klíčové“ odborné komise 
- Neuváděno – velké rozdíly v závislosti na druhu odborné komise. 

2.3.10 Personální obm ěna řídících struktur 
Je nezbytná pro tvorbu, vstřebání a realizaci nových cílů. Vážíme si všech těch, kteří dosud téměř zdarma 
pracovali ve prospěch nohejbalu. Věkovým průměrem vedení se ČNS řadí k absolutně nejstarším v ČSTV. 
Těžko lze věřit tomu, že po desítkách let obdobné práce mohou funkcionáři ještě přinášet nové myšlenky a 
vstřebávat nutné změny. I oprávněná a konkrétní kritika z hnutí je pak přijímána s určitou otupělostí a 
despektem, čímž se míjí účinkem. 

Personální změna je třeba i proto, že současný nohejbal je z velmi velké části sestaven na základě 
mnoholetých kamarádských vazeb. To na oddílové a nižší řídící úrovni může být ke prospěchu. Ne však už 
na vyšší řídící úrovni, či třeba u reprezentace. Tam už je nutné nahradit takové vazby profesními, neboť ty 
kamarádské či oddílové mohou negativně ovlivňovat některá i zásadní rozhodnutí. 
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2.3.11 Personální obsazení řídících struktur ze stávajících zdroj ů 
Vzhledem k záměru zvýšit celkovou produktivitu řídících struktur, a to i vlivem rozšíření (viz nové 
organizační schéma), by bylo potřebné vhodně do nich začlenit i zájemce ze stávajících řídících struktur, 
kteří se budou ochotni přizpůsobit koncepční práci a novým trendům. Zároveň je však nutné hledat nové, 
neokoukané tváře, které zejména svým odborným potenciálem mohou přinést nové směry ve vývoji ČNS.  

2.3.12 Motivace v rámci ČNS 
Motivační stimul je ve struktuře ČNS téměř zcela pominut, s výjimkou zavedení motivace v oblasti 
zprostředkování sponzoringu, byť i zde byla donedávna její hodnota nemotivující. Přitom právě motivace 
je jedním ze základních faktorů, přímo ovlivňujících produktivitu. Jedinou motivací je tak zde kariérní 
postup, finanční motivaci bychom se však bránit neměli, protože funguje spolehlivě. Většina navržených 
motivačních stimulů nezatěžuje stávající rozpočet, protože odměny jsou hrazeny z finančního přínosu 
odměňovaných činností. U funkcionářů musí platit zásada, že pokud někdo pracuje nad rámec svých 
povinností, musí být odměněn. 

Oblasti, kde by měla být zavedena motivace: 
Sponzoring 
- Ponechat % odměny za zprostředkování ve výši, stanovené v roce 2003. Zvýhodnění pro 

zprostředkovatele dlouhodobých smluv nebo smluv s opcí. Odměna je stanovena Hospodářskou 
směrnicí. 

Odměny pro KNSK 
- Za každého nového člena, evidovaného ve statistice ČSTV, získává ČNS finanční prostředky. % část 

těchto prostředků bude předána KNSK, do které územně spadá oddíl nového člena. Odměna je 
stanovena Hospodářskou směrnicí. 

- Spolupráce na řízení jednorázových soutěží = odměna pro KNSK. Odměna je stanovena Hospodářskou 
směrnicí. 

- Příprava a realizace trenérských kurzů + kurzů pro rozhodčí = odměna pro KNSK. Odměna je 
stanovena Hospodářskou směrnicí. 

Odměny oddílům 
- Odměny oddílům za úspěchy jejich hráčů (byť budou hostovat v jiném oddíle). Odměna je stanovena 

Hospodářskou směrnicí. 

Odměna VV a předsedům odborných komisí VV 
- Jednorázová odměna za překročení dvouročních měřitelných stanovených ukazatelů – počet nových 

členů, výše sponzorských příspěvků, počet družstev v přímo řízených soutěžích. Pouhé splnění 
stanovených ukazatelů = bez nároku na odměnu. Platí pro členy VV, event. i pro předsedy odborných 
komisí (v případě varianty 1 organizačního schéma struktury, kdy členové VV nejsou předsedy 
odborných komisí). Odměna je stanovena Hospodářskou směrnicí a její vyplacení schvaluje příslušná 
Konference. 

Cíle: 
- Zvýšení „cíleného“ rozdělení rozpočtu ČNS do oblastí, které mohou v budoucnu generovat posílení 

finanční jistoty či budou generovat odbornou způsobilost funkcionářů ČNSPozitivní motivace 
funkcionářů 

2.4. Priority – novelizace základních p ředpis ů 
I přes aktualizaci základních předpisů ČNS v letech minulých stále existují v řadě předpisů pasáže, které 
jsou v rozporu s jinými předpisy, pasáže, které jsou duplicitní, pasáže, které mají dvojí výklad či 
v předpisech ČNS na rozdíl od jiných sportů vůbec nejsou. Poslední aktualizace byly zaměřeny spíše na 
sportovně – technickou část, nová aktualizace by byla zejména v oblastech právních. 

Předpokládané činnosti – zajišťuje Konference a VV: 
- Reorganizace obsahu a rozsahu základních předpisů vč. odstranění duplikací 

- Analýza a řešení rozporů mezi předpisy ČNS a FIFTA 
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- Řešení rozporů mezi předpisy různých stupňů článků ČNS  

Předpokládané činnosti – zajišťuje VV: 
- Metodický výklad předpisů 

- Zavedení systému řízení základních předpisů 

- Zavedení systému řízení návrhů a připomínek od nižších článků a oddílů, povinnost reakce příslušných 
orgánů ČNS 

- Rozšíření činnosti Disciplinární komise o řešení prohřešků ostatních (funkcionářů, oddílů) 

Cíle: 
- Centrální správa a jednotný styl předpisů 

- Nové znění Stanov 

- Sjednocené Statuty odborných komisí VV 

- Sjednocení Jednacích řádů VV, odborných komisí VV 

- Novelizace systému návrhů (změn) 

- Povinnost reakce na dotazy a podněty z oddílů a hnutí 

- Posílení role KNSK 

2.5. Priority – rozvoj členské základny, zejména mládeže 
Dle průzkumů nohejbalová základna zvyšuje svůj věkový průměr. Z tohoto pohledu je patrná nutnost 
zajištění omlazení členské základny, a to různými prostředky. Jak vytvořením nových mládežnických 
soutěží, zatraktivněním stávajících soutěží a přizpůsobení potřebám vyšší účasti v nich, tak ale i podporou 
práce s mládeží v regionech formou motivace. Celkově je poměr neregistrované a registrované členské 
základny velmi pasivní v porovnání s jinými sporty. Proto je nutné se zaměřit na zvýšení členské základny i 
obecně. Prioritou je však mládež, neboť s ní souvisí lepší přístup ke grantovým a jiným programům, které 
ČNS může podpořit a zajistit tak lepší výchozí pozici uchazečům. 

2.5.1 Graf rozpo čtu ČNS - posílení rozvojových činností 
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2.5.2 Hlavní rozvojové činností v kategorii mládeže 

Předpokládané činnosti – zajišťuje VV: 
Zvýšení podílu příspěvků na mládežnickou činnost 
- Zavedení finančního motivačního stimulu KNSK, závislého na nárůstu spravované členské základny 

mládeže 

- Odměny za umístění na MČR 

Systém soutěží mládeže 
- Ligová soutěž žáků 

- Rozšíření ligové soutěže dorostenců 

- Mezinárodní turnaje mládeže 

- Letní tréninkové tábory za účasti reprezentantů 

Cíle: 
- Rozšíření Dorostenecké ligy 

- Ligová soutěž žáků 

- Další soutěže mládeže 

- Zvýšení počtu členů ČNS v kategorii mládeže 

2.5.3 Spolupráce v rámci Asociace školních sportovn ích klubu ČR 
Pro spolupráci na poli mládeže se jeví nejvýhodnější, aby nohejbal vstoupil do struktury Asociace školních 
sportovních klubů (dále jen AŠSK). AŠSK ČR je multisportovní občanské sdružení - organizace, která 
především vzbuzuje prvotní zájem o tělovýchovu a sportovní činnost. Úkolem školních sportovních klubů 
je vzbuzený zájem udržet, podporovat v rámci svých možností a umožnit svým členům přechod do 
specializovaných občanských sdružení (sportovních svazů, federací apod.). 

Předpokládané činnosti – zajišťuje VV: 
- Přihláška ČNS za člena AŠSK ČR 

- Garance nohejbalových soutěží mládeže v AŠSK ČR 

Předpokládané činnosti – zajišťují odborné komise VV: 
- Organizace jednorázových soutěží mládeže 

- Sestavení organizačního řádu a rozpočtu nohejbalových soutěží mládeže v AŠSK ČR 

- Organizace vícestupňových soutěží v programu „Sport pro všechny“, se základními koly regionálně 
členěnými 

Cíle: 
- Zvýšení počtu členů ČNS v kategorii mládeže 

2.5.4 Hlavní rozvojové činností ostatní 

Předpokládané činnosti – zajišťuje VV: 
Podpora vzniku spolků a asociací 
- Nefinanční podpora vzniku zájmových spolků a asociací, působících v nohejbale (hráčů, trenérů, 

rozhodčích, funkcionářů, metodiků, oddílů apod). 

Předpokládané činnosti – zajišťují odborné komise VV: 
- Aktualizace databáze členské základny ČNS 

- Podpora vzniku nových ONS a jejich soutěží 

- Podchycení neoficiálních akcí 

- Podpora náboru členské základny 

- Analýza možnosti zvýšení finanční podpory na tělovýchovná zařízení ze státních prostředků 

- Analýza možnosti zvýšení finanční podpory na sportovní akce ze státních prostředků 
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- Požadavky na úpravy termínového kalendáře  

- Požadavky na podobu, reorganizaci a vznik nových soutěží  

- Zhotovení metodických materiálů, školení trenérů a rozhodčích 

- Analýza možnosti spolupráce s ČOS a dalšími institucemi 

- Vrcholná několikadenní domácí akce pro ligové a rekreační družstva  

Cíle: 
- Zvýšení počtu členů ČNS 

- Příprava návrhu na systém soutěží po roce 2005 

- Zvýšení odborné úrovně nohejbalové základny 

- Zvýšení společenské prestiže nohejbalu 

- Metodická podpora pro žadatele státních i nestátních grantů 

2.6. Priority – komunikace a spolupráce s KNSK 
Dosavadní praxe ukázala, že komunikační vazba mezi VV a KNSK není stále oboustranně využívána tak, 
jak by měla být. VV pochopil, že alespoň určité informace musí nižším článkům předávat a důsledkem je 
rozesílání zápisů ze zasedání VV na KNSK. Další novinkou je zpětná vazba při řešení zásadních 
rozhodnutí VV, kdy na KNSK (a ligové oddíly) jsou zasílány dotazníky k dané problematice. Návratnost 
těchto dotazníků je však minimální, což prokazuje úvodní větu. Poslední novinkou je zvýšení kompetencí 
KNSK v hierarchii ČNS možností svolání mimořádné Volební konference. V nové koncepci je nyní KNSK 
chápána jako základní stavební prvek ČNS a zároveň jako garant za spravované území, vč. řízených ONS. 

Předpokládané činnosti – zajišťuje VV: 
- Zasedání VV s významným podílem jednání o příslušné KNSK a její problematice 

- Posílení vlivu KNSK v oblastech regionálních a nižších svazových soutěží 

Financování KNSK 
- Změna systému financování KNSK podle počtu družstev v soutěžích a počtu členské základny 

- Zvýšení objemu finančních prostředků u většiny KNSK 

- Zavedení finančního motivačního stimulu KNSK (viz Motivace) 

- Spolupráce s KNSK na řízení republikových soutěží formou placené služby 

Zapojení KNSK do rozhodování o vybraných tématech 
- Termínová listina, systém soutěží…. 

Komunikace v rámci ČNS 
- Veřejné podrobné zápisy ze zasedání VV a odborných komisí VV vč. hlasování a podkladových 

materiálůVeřejná zasedání VV za účasti KNSK (min. 2 s účastí na celém jednání, ostatní dobrovolné a 
možné) 

- Posílení elektronické komunikace 

Cíle: 
- Změna systému odměňování KNSK 

- Řízení 2. ligy mužů vybranými KNSK 

- Zástupci ČNS na výročních jednáních KNSK 

- Posílení pozice KNSK na rozhodování 

2.7. Priority – doslov 
Předchozí informace měly za účel Vás informovat o základních cílech případného nového vedení ČNS. 
Všichni si uvědomujeme, že se jedná o cíle více než ambiciózní a je jasné, že ne všechny mohou být 
splněny v období pouhých dvou let . I jen část z nich však znamená více viditelné činnosti za rok než za 
posledních 5 let! 

Pokud se ptáte, odkud budou činnosti financovány, pak odpověď zní: 
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10% úspora ze současných nákladů = 200 000 Kč, každá firma v každý okamžik může uspořit 10%!!!! 

Navýšení sponzorských příspěvků = až 500 000 Kč – což je reálný odhad na základě proběhlých 
stávajících jednání 

Granty ze státních/krajských rozpočtů = při zvládnuté metodice a dobré propagaci až 100 000 Kč 

200 - 800 000 Kč/rok není málo! 

Každá svazová činnost je z velké části postavená na práci stovek bezejmenných dobrovolných funkcionářů. 
I ti však musejí mít k činnosti kvalitně připravené podmínky, které v dnešním světě nelze realizovat bez 
přílivu dostatečného množství peněz. Cílem strukturálních změn je proto na jedné straně vytvoření 
kvalitních struktur propojených nezbytně nutných profesionálních postů s dobrovolnickými sférami a na 
straně druhé umožnit, aby takto vzniklé řídící struktury dostaly dostatek pravomocí a kompetencí k tomu, 
aby mohly zajišťovat činnost svazu jak sportovně-technicky, tak i finančně či propagačně. 

3. Detail činností jednotlivých oblastí ČNS 
Tento detail konkretizuje střednědobou koncepci v jednotlivých oblastech ČNS, reprezentovaných činností 
odborných komisí VV. Detail uvažuje se současnými podklady, v případě aktualizace koncepce na základě 
nových podkladů bude také aktualizován. Detail je sestaven z činností na tříleté období (2005 – 2007). 

3.1. Sportovní úsek 
Dle nového organizačního schéma ČNS sestává ze Sportovně – technické komise, Komise reprezentace a 
Disciplinární komise. Jak z názvu úseku vyplývá, slučuje a plní úkoly v oblasti převážně provozu a řízení 
soutěží. 

3.1.1 Problematika pravidel 

Předpokládané činnosti: 
Doporučení z analýzy stavu 
- Závěry výzkumných úkolů v oblasti pravidel, vč. posouzení přínosu jednotlivých druhů pravidel. 

- Příprava závěrů analýz pro orgány ČNS a FIFTA. 

Tuzemská pravidla 
- Rozšíření možnosti přizpůsobení potřebám „amatérského“ nohejbalu v oblasti Pravidel a SŘ. 

Mezinárodní 
- Veškeré návrhy v oblasti pravidel na mezinárodní úrovni budou předkládány ke schválení delegátům 

Konference.  

- Snaha o zpětné zavedení kompromisních dvoudopadových pravidel v rámci FIFTA. 

Cíle: 
- Variabilní pravidla pro tuzemský nohejbal 

- Zajistit pravomoc Konference ke schvalování změn pravidel na úrovni FIFTA 

- Případné sjednocení obou disciplín dvojic do jedné 

3.1.2 Sportovn ě technická komise – detail činnosti 
V rámci této oblasti též řídící činnosti stávající Komise žen a Komise mládeže. 

Předpokládané činnosti: 
Řízení soutěží přímo řízených VV všech kategorií 
- Tvorba rozpisů soutěží, rozlosování, termínové listiny a změny v nich.  

- Řešení přestupů a hostování.  

- Průběžná kontrola zápisů.  

- Podněty pro Legislativní a disciplinární komisi. 
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Reorganizace stávajících jednorázových i dlouhodobých soutěží 
- Zvýšení atraktivnosti soutěží na základě výsledků analýz, požadavků ostatních odborných komisí a 

návrhů nižších článků svazu a oddílů.  

- Event. vznik nových soutěží.  

Výběrová řízení na pořadatele 
- Jednání s potenciálními pořadateli jednorázových a kombinovaných soutěží.  

- Smlouvy s pořadateli.  

- Smlouvy s opcí na pořádání akcí.  

- Nároky na pořadatele dle požadavků ostatních odborných komisí.  

- Posunutí termínu výběrových řízení před příslušný soutěžní ročník. 

Sladění termínových listin soutěží KNSK se soutěžemi VV 
- Odstranění kolizí termínů u významných akcí. Termíny soutěží KNSK a ONS nesmí v příslušném kraji 

a kategorii kolidovat s termíny jednorázových soutěží VV (MČR, pohárová soutěž, kvalifikace MČR). 

Zvýšení profesionality funkcionářů ligových oddílů 
- Tlak na dodržování předpisů, tzv. střední přístup tolerance (vysoký: poruš – tolerujeme, střední: poruš 

– zaplať, nízký: poruš – nehraješ) v oblasti sankcí za sportovní prohřešky. 

Kooperace s ostatními odbornými komisemi VV 
- Zapracování požadavků na úpravy termínového kalendáře, na podobu, reorganizaci a vznik nových 

soutěží, na místa konání soutěží, do návrhů sportovně – technických dokumentů. 

Cíle: 
- Zavedení licencí pro oddíly 

- Smlouvy s pořadateli jednorázových soutěží 

- Listina pořadatelů 

- Vyšší divácká a mediální návštěvnost akcí 

- Zvýšení míry dodržování předpisů 

- Příprava návrhu na systém soutěží po roce 2005 

- Optimalizovaná termínová listina v rámci celého ČNS 

3.1.3 Komise rozhod čích – detail činnosti 
V rámci této oblasti též činnosti stávající Komise rozhodčích. 

Předpokládané činnosti: 
Delegace rozhodčích do soutěží přímo řízených VV všech kategorií 
- Delegace rozhodčích na jednorázové i dlouhodobé soutěže. 

Listina licencovaných rozhodčích 
- Vydávání licencí rozhodčím na základě absolvovaných školení. 

Zvýšení profesionality rozhodčích 
- Tlak na dodržování předpisů. 

Cíle: 
- Zavedení hodnocení pro rozhodčí 

- Licence pro rozhodčí 

3.1.4 Komise reprezentace – detail činnosti 
Vytvoření nové odborné komise VV. 

Předpokládané činnosti: 
- Zachování fungujícího systému výběru reprezentantů 

- Zachování výběrových řízení na místa trenérů 

- Zavedení výběrových řízení na místa rozhodčích a členů realizačního týmu 
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- Honorovaná funkce reprezentačního trenéra 

- Existence reprezentačních smluv 

- Předseda komise je manažerem reprezentace 

- Komunikace s FIFTA a pořadateli mezinárodních akcí 

Cíle: 
- Smlouva s hráči, trenéry, oddíly, funkcionáři 

- Analogie s většinou kolektivních sportů 

- Celoroční péče o reprezentanty 

3.2. Rozvojový úsek 
Dle nového organizačního schéma ČNS sestává z Komise tuzemského rozvoje, Komise mezinárodního 
rozvoje, Komise propagace, Komise marketingu a Komise mládeže a žen. Jak z názvu úseku vyplývá, 
slučuje a plní úkoly v oblasti převážně rozvojové a marketingové. 

3.2.1 Komise tuzemského rozvoje – detail činnosti 
V rámci této oblasti též činnosti stávající Komise trenérsko-metodické. 

Předpokládané činnosti: 

Členská základna, práce s databázemi a statistickými údaji  
- Správa, porovnávání a aktualizace databáze členské základny ČNS s databázemi ČSTV a ČOS. 

- Databáze rozšířenosti kolektivních sportů ve městech celé ČR. 

Podpora náboru členské základny 
- Podpora vzniku nových KNSK, ONS a jejich soutěží.  

- Zavedení finančního motivačního stimulu KNSK, závislého na dvouletém nárůstu spravované členské 
základny.  

- Podchycení neoficiálních akcí. 

Metodické materiály 
- Zhotovení metodických materiálů pro funkcionáře, trenéry a rozhodčí. 

Školení 
- Školení trenérů a rozhodčích pro celostátní soutěže ve všech kategoriích. 

Spolupráce s jinými subjekty 
- Analýza možnosti spolupráce s Českou obcí sokolskou a dalšími institucemi. 

Revize, podpora renovace a vzniku nohejbalových areálů 
- Zmapování stavu využitelnosti sportovních areálů.  

- Příprava systému podpory projektů. 

Kooperace s ostatními odbornými komisemi VV 
- Požadavky na úpravy termínového kalendáře.  

- Požadavky na podobu, reorganizaci a vznik nových soutěží.  

- Spolupráce na výběrovém řízení na pořadatelů akcí ročníku 2005.  

- Požadavky na podobu prezentačních, podpůrných a náborových materiálů. 

Ostatní činnosti 
- Podpora neziskových metodických aktivit v nohejbalové oblasti. 

Cíle: 
- Zvýšení počtu členů ČNS 

- Příprava návrhu na systém soutěží po roce 2006 

- Zvýšení odborné úrovně nohejbalové základny 
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- Zvýšení společenské prestiže nohejbalu 

3.2.2 Komise zahrani čního rozvoje – detail činnosti 
Vytvoření nové odborné komise VV. 

Předpokládané činnosti: 
Nadstandardní vztahy se Slovenskem 

- Koordinace termínového kalendáře mezinárodních akcí v obou zemích.  

- Koordinace reciproční účasti reprezentace na vybraných akcích.  

- Hledání konsensu při prosazování zájmů ve FIFTA. 

Mezinárodní pravidla 

- Stanovení našich limitů pro nová pravidla.  

- Analýza zájmů členských zemí FIFTA.  

- Diskuse výsledného návrhu změn Pravidel v ČNS.  

- Návrh úprav ostatních dokumentů FIFTA pro přijímání změn v Pravidlech.  

- Předložení přijatelného návrhu ČNS na kongresu FIFTA. 

Mezinárodní soutěže v ČR 

- Zajištění účasti zástupců nových zemí FIFTA na vybraných akcích. 

Mezinárodní soutěže mimo ČR 

- Zajištění účasti reprezentace ČR na vybraných akcích. 

Mezinárodní náborové akce 

- Propagační turnaje pro začínající země, spojené s tréninkem (kempy). 

Mezinárodní náborové programy 

- Dlouhodobější náborové programy pro zahraniční studenty s následným začleněním do tréninkového a 
soutěžního procesu. 

Mezinárodní sportovní hnutí 
- Analýza možností začlenění do sportovních programů EU a satelitních médií.  

- Analýza možností získání grantů z EU.  

- Komunikace s federacemi příbuzných sportů - Sepaktakraw, Footvolley. 

Propagace nohejbalu mimo ČR 

- Zhotovení propagačních materiálů v cizích jazycích.  

- Překlady některých odkazů internetových stránek ČNS do angličtiny. 

TV dokumenty 

- Použitelné TV dokumenty pro propagaci nohejbalu v zahraničí. 

Příprava Evropské soutěže mužů 
- Analýza možností vytvoření soutěže. Spolupráce s FIFTA na přípravě soutěže. 

Kooperace s ostatními odbornými komisemi VV 

- Požadavky na úpravy termínového kalendáře.  

- Požadavky na podobu, reorganizaci a vznik nových soutěží.  

- Požadavky na podobu prezentačních, podpůrných a náborových materiálů.  

- Požadavky na Komisi reprezentace ohledně startů na vybraných mezinárodních akcích. 

Cíle: 
- Kandidát ČNS, který se řídí instrukcemi ČNS 
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- Kandidát ČNS v řídícím orgánu FIFTA 

- Zvýšení počtu členů FIFTA 

- Podpora změny na pozici prezidenta FIFTA 

- Nová jednání o mezinárodních pravidlech 

- Reorganizace PMEZ 

- Revize přínosu FIFTA a členství v ní 

- Zachování olympijské myšlenky 

3.2.3 Komise propagace – detail činnosti 
V rámci této oblasti též propagační činnosti stávající Komise propagace a marketingu. 

Předpokládané činnosti: 

Teletext TV 
- Provoz teletextových stránek. 

Televize 
- Pokračovaní spolupráce s ČT.  

- Zajišťování záznamů z vrcholných akcí vč. předání záznamu na DVD pro účely distribuce. 

Rozhlas 
- Zahájení spolupráce s vybranými stanicemi. 

Tisk celostátní 
- Plnění smlouvy s deníkem Sport, případně spolupráce s jiným deníkem. 

Tisk regionální 
- Pokračovaní spolupráce s regionálními deníky a týdeníky.  

- Kontrola spolupráce v jednotlivých regionech a případné intervence ve prospěch oddílů. 

Ostatní náklady celostátních médií 
- Nefinanční dary (knihy, trička, vlajky …) pro motivování např. redaktorů.  

- Celoroční předplatné časopisu Nohejbal pro vybrané redaktory, píšící o nohejbalu. 

Monitoring, archivace a podpora tisku 
- Monitoring formou přímého nákupu tisku, nebo přes Internet.  

- Správa a rozšiřování svazového archivu. 

ČTK  
- Pokračovaní spolupráce s ČTK. 

Internet  
- Pravidelná aktualizace a rozšiřování sekcí stránek ČNS.  

- Účast v hlavním diskusním fóru. 

Časopis 
- Prodej časopisu činovníkům ČNS, KNS, ONS, krajským mládežnickým družstvům.  

- Zpravodajství ČNS v časopisu. 

Knihy  
- Nákup knih o nohejbale, jejich dlouhodobější použití jako cen pro jednorázové soutěže mládeže, jako 

prezentačních materiálů při propagačních a náborových akcích, jednáních. 

Prezentační, podpůrné a náborové materiály 
- Zhotovení prezentačních, podpůrných a náborových tiskových materiálů. 

Slavnostní večer českého nohejbalu 
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- Vyhlášení výsledků ankety Nohejbalista roku, Nohejbalistka roku, juniorský Nohejbalista roku. 
Vyhlášení nových členů Síně slávy. 

Promo akce 
- Promo akce s přizvanými celebritami, začleněná do programu některé významné soutěže. 

Kooperace s ostatními odbornými komisemi VV 
- Požadavky na úpravy termínového kalendáře.  

- Požadavky na podobu, reorganizaci a vznik nových soutěží. 

Ostatní činnosti 
- Podpora neziskových vydavatelských, propagačních a reklamních aktivit v nohejbalové oblasti. 

Cíle: 
- Zvýšení medializace nohejbalu 

- Zvýšení počtu členů ČNS 

- Zvýšení společenské prestiže nohejbalu 

3.2.4 Komise marketingu – detail činnosti 
V rámci této oblasti též marketingové činnosti stávající Komise propagace a marketingu. 

Předpokládané činnosti: 

Práce s obchodními partnery 
- Sestavení nabídky nohejbalových produktů (akcí) a její aktualizace dle požadavků a možností nabídek 

sponzorů a reklamních partnerů.  

- Nová kampaň na získání nových sponzorů a reklamních partnerů (s využitím nového prezentačního CD 
a tiskových materiálů, jednání s vytipovanými firmami, nahodilé oslovení firem).  

- Komunikace a vypracovávání podkladů z akcí pro stávajícími sponzory a reklamní partnery. 

Prezentační akce 
- Účast na prezentačních akcích.  

- Pořádání tiskové konference před ME, MS. 

Motivační prvky  
- Udržení min. stávajícího motivačního prostředí pro zprostředkovatele.  

- Preference dlouhodobých smluv. 

Kooperace s ostatními odbornými komisemi VV 
- Požadavky na úpravy termínového kalendáře.  

- Požadavky na podobu, reorganizaci a vznik nových soutěží.  

- Požadavky na podobu prezentačních, podpůrných a náborových materiálů.  

- Požadavky na certifikaci nohejbalového vybavení. 

Cíle: 
- Sponzoring a reklamní plnění ve výši 500 000 Kč (rok 2006) – 1 000 000 Kč (rok 2008) 

- Certifikované vybavení v celostátních soutěžích. 

3.2.5 Komise mládeže a žen – detail činnosti 
V rámci této oblasti též rozvojové činnosti stávající Komise žen a Komise mládeže. 

Předpokládané činnosti: 
Reorganizace stávajících soutěží 
- Rozšíření ligové soutěže dorostenců.  

Tvorba nových soutěží 
- Celostátní soutěž žáků formou ligovou nebo kombinovanou.  
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- Mezinárodní turnaje mládeže a žen – obdoba mužské pohárové soutěže.  

- Letní tréninkové tábory. 

Analýzy v oblasti mládežnických soutěží 
- Analýza mezikategoriálních ztrát mládež - dospělí.  

- Analýza poměru mateřských hráčů a hostujících.  

- Analýza vytvoření podmínek pro účely členství v AŠSK ČR. 

Analýzy v oblasti ženských soutěží 
- Analýza směru vývoje ženského nohejbalu. 

Spolupráce v rámci Asociace školních sportovních klubu ČR 
- Členství a organizace sportovních soutěží mládeže v rámci AŠSK ČR. 

Propagace ženského nohejbalu 
- Exhibiční zápas ligových hráček, vložený jako povinnost pořadatele do vrcholných jednorázových akcí 

mužů (MČR, pohárová soutěž). 

Cíle: 
- Rozšíření spektra mládežnických soutěží 

- Zvýšení počtu členů ČNS v kategoriích mládeže a žen 

3.3. Správní úsek 
Dle nového organizačního schéma ČNS sestává z Hospodářské komise a Legislativní a disciplinární 
komise. Jak z názvu úseku vyplývá, slučuje a plní úkoly v oblasti převážně správně – provozní. 

3.3.1 Komise hospoda ření – detail činnosti 
V rámci této oblasti též činnosti stávajícího Hospodáře. 

Předpokládané činnosti: 
Změna statutu a činnosti komise 
- Oddělení provozní činnosti s přechodem na ekonomické řízení. 

Provozní hospodářsko - ekonomické činnosti 
- Audit účetní závěrky 2004.  

- Spolupráce s hospodářem a provozním sekretářem na rutinních činnostech.  

- Spolupráce s ekonomickým oddělením ČSTV.  

- Tvorba hospodářské směrnice a dalších ekonomicko – hospodářských předpisů. 

Finanční podpora ze státních prostředků 
- Analýza možnosti zvýšení finanční podpory na tělovýchovná zařízení.  

- Analýza možnosti zvýšení finanční podpory na sportovní akce na úrovni oddílů, KSNK a ONS.  

- Granty na rozvoj tělovýchovných zařízení. 

Rovnocenné podmínky pro funkcionáře 
- Jednotné proplácení výdajů všem funkcionářům ČNS.  

- Transparentní systém odměňování.  

- Posuzování nákladů z hlediska potřebnosti a hospodárnosti. 

Cíle: 
- Navýšení rozpočtu na 3 000 000 Kč/rok 

- Granty pro rozvoj areálů min. 300 000 Kč/rok 

- Metodická podpora pro žadatele státních grantů 

- Zvýšení prostředků pro KNSK 

- Finanční motivace funkcionářů ČNS 
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3.3.2 Legislativní a disciplinární komise – detail činnosti 
V rámci této oblasti též činnosti stávající Disciplinární komise. 

Předpokládané činnosti: 
Rekonstrukce stávajících předpisů 
- Analýza a řešení rozporů mezi předpisy ČNS a FIFTA.  

- Řešení rozporů mezi předpisy různých článků ČNS.  
- Odstranění duplikací mezi předpisy stejných stupňů.  

- Odstranění pasáží s dvojsmyslným výkladem.  

- Porovnání se stejnými předpisy jiných sportovních svazů.  

- Zajištění odborného posouzení předpisů. 

Metodické výklady 
- Metodický výklad vybraných pasáží předpisů pro nižší články ČNS a oddíly. 

Zavedení systému řízení dokumentů 
- Zavedení systému řízení základních předpisů stávajících a nových.  

- Zavedení systému řízení návrhů a připomínek od nižších článků a oddílů s povinností reakce 
příslušných orgánů ČNS.  

- Firemní styl všech dokumentů ČNS. 

Disciplinární proh řešky 
- Stávající činnost a převzetí části činnosti stávající STK v oblasti námitek.  

- Řešení disciplinárních provinění hráčů.  

- Řešení disciplinárních provinění rozhodčích, trenérů, funkcionářů a oddílů. 

Kooperace s ostatními odbornými komisemi VV 
- Shromažďování požadavků na změny předpisů. 

Cíle: 
- Centrální správa a jednotný styl předpisů 

- Nové znění Stanov 

- Sjednocené Statuty odborných komisí VV 

- Sjednocení Jednacích řádů VV, odborných komisí VV 

- Řešení rozporů a duplicit mezi předpisy 

- Novelizace systému návrhů (změn) 

- Povinnost reakce na dotazy a podněty z oddílů a hnutí 

- Řešení provinění všech členů ČNS proti předpisům jedním orgánem 

3.4. Statut odborných komisí VV 
Dle Stanov musí každé odborné komise být stanoven organizační a kompetenční statut. Stálé komise VV 
mají v současnosti statuty zpracovány velmi rozdílně. Pro jednotnost organizace práce svazových orgánů a 
přehlednost ze strany VV a DR je žádoucí, aby jednotlivé statuty stálých komisí VV vycházely 
z univerzálního statutu. 
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3.5. Porovnání rozpo čtů v období 2002 - 2006 
Porovnání je zpracováno v základních oblastech. 

Kategorie Rok 2006 Rok 2005 Rok 2004 Rok 2003 Rok 2002  

Mládež 482 000 401 000 240 000 351 984 324 482 

Propagace 247 000 257 000 290 000 129 709 40 000 

Provoz 1 194 644 1 227 644 1 580 000 1 146 633 1 145 713 

Reprezentace 255 000 255 000 160 000 294 827 392 962 

Rozvoj FIFTA 70 000 130 000 40 000 49 572 29 115 

Soutěže 77 000 47 000 45 000 90 863 91 691 

Rozvoj tuzemský 543 500 202 000 50 000 71 309 13 361 

Celkový součet 2 869 144 2 519 644 2 405 000 2 134 897 2 037 324 

3.6. Přechodná a záv ěrečná ustanovení 
Ruší se všechny předchozí střednědobé koncepce ČNS, včetně všech změn a doplňků.  

Tento dokument je platný dnem 1.4.2005. 

 

V Praze dne 26.3.2005 

 Gerhard Knop v.r. 

 Prezident ČNS 
 


