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Ú�astníci 
Výkonný výbor Kamil Kleník, Iva Šime�ková, ing. Michal Janeba, Vladimír Sehnal, Ivan Králík, Vlastimil 

Pabián 
Sekretá�  Vlastimil Pabián 
Dozor�í rada  Ing. Aleš Opravil – dostal pozvánku. Omluvil se. 
Hosté     
Omluveni   
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Usnášeníschopnost 
Jednání se ú�astní nadpolovi�ní v�tšina �len� VV, VV je usnášeníschopný.  

1 Kontrola pln�ní úkol� 
- Valná hromada se uskute�nila dne 29.11.2008 v Nymburce. Byl zvolen nový Výkonný výbor, prezident 

�NS a Dozor�í rada. Zápis z VH bude zve�ejn�n na webových stránkách �NS po ov��ení ur�enými 
ov��ovateli zápisu. 

- Dosud nebyl vyhlášen Nohejbalista r.2008 – úkol trvá. Smlouva s ITD s.r.o. bude po up�esn�ní formátu 
utkání a vyhlášení podepsána prezidentem �NS. 

 

2 Jednací �ád Výkonného výboru �NS 
� VV projednal a schvaluje  

� P�edložený Jednací �ád VV �NS. 
 

Hlasování VV  
Výsledek pro:proti Pro Proti Zdržel se 

6:0 6 0 0 
 

3 Kontrola úprav dokument� p�ed tiskem 
• Sout�žní �ád bez p�ipomínek 
• Stanovy �NS bez p�ipomínek 
• Disciplinární �ád bez p�ipomínek 
• Pravidla nohejbalu  

� �lánek 9.5.2 doplnit o odst. a) z p�vodní verze, další odstavce p�ejmenovat 
� �lánek 7.2.1 a 7.2.2 doplnit o schválené 2 dopady jednotlivc� mladších žák� 

• Úkol pro sekretá�e – zadat do tisku nový soubor dokument� s platností od 29.11.2008 
 

4 Úkoly vyplývající z usnesení Valné hromady �NS 
• P�íprava zásad pro zavedení plné registrace klub� a �len�. Základním materiálem je „Registrace v �NS – 

návrh modelu“ d�íve p�edloženým M.Maršálkem. 
� Úkol pro všechny �leny VV – návrhy a p�ipomínky na p�íští jednání VV 

• Zm�ny podpisových vzor�, oprávn�ných osob v GEMB, oznámení o zm�nách ve vedení �NS na p�íslušné 
instituce (�STV, MŠMT …) – do dalšího jednání VV 

 

Hlasování VV  
Výsledek pro:proti Pro Proti Zdržel se 

6:0 6 0 0 
 

5 Komise �NS 
• Sekretá� �NS vyzve p�edsedy komisí k p�edložení zpráv o �innosti komise za r.2008 
• Presonální obsazení p�edsed� odborných komisí pro další období : 

� Komise zahrani�ního rozvoje – Vladimír Mašát v gesci prezidenta �NS 
� Komise žen – Vladimíra Voithová v gesci �lenky VV Ivy Šime�kové 
� Komise propagace, Komise reprezentace – Vladimír Sehnal 
� Komise rozhod�ích – Ivan Škoda v gesci �lena VV Ivana Králíka 
� Komise mládeže – gestor �len VV Michal Janeba bude o p�edsedovi komise dále jednat 
� Komise hospodá�ská, vztahy s �STV – Vlastimil Pabián 
� STK – Ivan Králík 
� Disciplinární komise – Jan Dutka v gesci prezidenta �NS Kamila Kleníka 
� Komise tuzemského rozvoje – Martin Maršálek v gesci prezidenta �NS Kamila Kleníka 
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• P�edseda komise, p�ípadn� s gestorem, navrhne �leny svých komisí a p�edloží na p�íští jednání VV 
k jmenování prezidentem �NS. 

• P�edsedové komisí p�edloží Plán �innosti komise na r.2009 – termín 15.2.2009 
 

6 Ligový seminá� 
• Sekretá� �NS vyzve všechny ligové kluby k návrh�m na zm�ny v Rozpisu dlouhodobých sout�ží r.2008 

pro r.2009. Krom� návrhu v dalším textu by nem�lo dojít  k žádným závažným zm�nám v Rozpisu. 
• VV doporu�uje pouze setkání s vedoucími klub� Dorostenecké ligy (po uzav�ení p�ihlášek) na Poháru 

�NS ve Ž�áru n.S. 28.2.2009. Ligový seminá� pro ligové sout�že muž� i žen není s ohledem na letošní 
pr�b�h dlouhodobých sout�ží nutný, pokud nebude výrazná poptávka z �ad ligových klub� 

• VV doporu�uje zrušit v play-off/out tzv. 3.dvojici v utkání, ale obnovit dohrání párových dvojic na konci 
utkání. Došlo by k sjednocení zápis� o utkání (dnešní zápis na 10 zápas� by p�i play-off/out platil také 
s vyškrtnutím zápasu 3D-3D). 

• P�edseda STK Ivan Králík p�edloží první návrh termínového kalendá�e k projednání �len�m VV mimo 
jednání do 21.12.2008 

Hlasování VV  
Výsledek pro:proti Pro Proti Zdržel se 

6:0 6 0 0 

 

7 Pohár �NS žák� a dorostu 
• Sekretá� �NS konstatoval, že Pohár �NS dorostu byl již ukon�en (výsledky na webu �NS) po 2 turnajích. 

Pohár �NS žák� vyvrcholí 13.12.2008 na Poslední sme�i žák� v Prost�jov�. 
• VV souhlasí s ocen�ním 1 družstva (vít�ze) Poháru �NS dorostu – pohár, diplom, 1 mí� GALA. Vít�z 

Poháru �NS žák� dostane pohár, první 3 družstva celkového po�adí obdrží diplomy a po 1 mí�i GALA. 
• P�edání cen, diplom� a pohár� se uskute�ní na zahajovacím turnaji Poháru �NS mládeže ve Ž�áru nad 

Sázavou 28.2.2009. 
• �len VV Michal Janeba p�ipraví pro p�íští jednání VV návrh na organizaci Poháru �NS (po�adatele), 

prezident �NS Kamil Kleník p�ipraví návrh smlouvy s po�adatelem Poháru �NS. 
Hlasování VV  
Výsledek pro:proti Pro Proti Zdržel se 

6:0 6 0 0 

 

8 Zimní klubové turnaje 
• Nultý ro�ník Euroligy (název seriálu bude ješt� specifikován) za manažerského �ízení fy Licence UP s.r.o. 

(po�adatel MS muž� 2008), v�etn� finan�ního zabezpe�ení, za ú�asti vít�z� národních sout�ží �R, 
Slovenska, Francie, Švýcarska (p�ípadn� Rumunska a Ma�arska). V jednání je místo, termíny, finan�ní 
zajišt�ní jednotlivých turnaj� a ú�astnických klub�. 

• �NS nebude organizovat Pohár �NS ani EP muž� z t�chto d�vod� : 
� EP nesplnil své zamýšlené poslání a p�i ú�asti �NS nebyly mnohdy napl�ovány povinnosti vyplývající 

ze závazných dokument� �NS a rozpisu EP 
� Úspora náklad� p�i úbytku p�íjm� z dotací SAZKA a MŠMT, EP – p�ímé náklady za spoluú�asti �NS 

na po�adatelství EP 95 tis.K� (rozhod�í, �ízení, odm�ny za umíst�ní), další nep�ímé náklady (mí�e, sít�, 
diplomy) 35 tis.K�. 

• �NS poskytne v p�ípad� zájmu po�adatel�m tradi�ních zimních turnaj� – P�erov, Litomyšl, Vsetín - záštitu 
(návrh smlouvy p�ipraví prezident �NS Kamil Kleník). 

Hlasování VV  
Výsledek pro:proti Pro Proti Zdržel se 

6:0 6 0 0 
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9 R�zné 
• M�R r.2009 – výb�rové �ízení nebude výjime�n� pro tento nadcházející ro�ník �NS vyhlašovat (pro 

ro�ník 2010 vypíše �NS výb�rové �ízení v dostate�ném p�edstihu tak, aby mohli p�ípadní zájemci 
s jistotou žádat granty na na krajích, m�stech �i obcích, hledání po�adatel� M�R pro ro�ník 2009 : 
� Mládež – Michal Janeba, ženy – Iva Šime�ková, muži – Kamil Kleník  
� Gesto�i jednotlivých kategorií M�R budou na každém jednání VV informovat o stavu zajišt�ní 

po�adatel� 
� V tuto chvíli je zatím znám pouze po�adatel M�R dvojic muž� – 7.2.2009 Vyškov. 

• P�edseda STK p�ipraví návrhy na úpravy Rozpisu jednorázových sout�ží (po�adatelství, p�ihlášky, omluvy, 
pokuty …) – termín 15.2.2009 

• VV vzal na v�domí materiál trenéra juniorské reprezentace Ji�ího Dvo�áka „Hodnocení JT 07-08“ 
• Informace o Dni �-S nohejbalu v rámci Memoriálu J.Bicana – model jako r.2007, termín sobota 17.1.2009, 

vyhlášení nejlepších nohejbalist� r.2008 bude sou�ástí Nohejbalového plesu za po�adatelství fy. ITD s.r.o. 
(smlouvu dopracuje s ITD prezident �NS Kamil Kleník). Vyhlášení a vyhodnocení nejlepších nohejbalist� 
roku zajistí Martin Maršálek. 

• SNA p�edložila nové návrhy/zm�ny do Smlouvy mezi �NS a SNA, na p�íštím jednání VV budou zm�ny 
projednány a poté p�edloženy SNA k dalšímu posouzení. Protože se dále oddaluje kone�ná verze Smlouvy 
a její oboustranné schválení, prezident �NS je pov��en k p�íprav� nové Sm�rnice o startu zahrani�ních 
hrá�� v sout�žích �NS – termín p�íští jednání VV. 

• Návrh �lena VV Michala Janeby o zm�nách vzhledu a po�tu medailí na M�R – navíc 1 medaile pro 
trenéra, na medailích specifikovat kategorii, p�íp. sout�ž. Zm�ny projedná p�i objednávce s fy. Victoria AG 
sekretá� �NS. 

• Prezident �NS Kamil Kleník  v souladu se Stanovami �l.4.6.3. jmenoval viceprezidentem �NS Vladimíra 
Sehnala. 

10 Další jednání VV 
- Navržený termín: 17.1.2009 
- Navržené místo: Praha, Sportovní hala Pankrác 

 


