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Zápis z jednání mimo řádné Valné hromady ČNS 
konaného dne 10.10.2010 v Praze (v sídle ČNS od 10 hodin) 

 

Účastníci 
Oprávnění delegáti s hlasem rozhodujícím dle bodu 4.3.5 Stanov ČNS. Hosté (bez možnosti hlasovat). 
Jmenný seznam účastníků a jejich příslušnost k oddílu, KNS nebo orgánu ČNS jsou uvedeny v prezenční 
listině (zápis s prezenční listinou je uložen v sídle ČNS). 

Usnášeníschopnost 

Jednání bylo svoláno v souladu s bodem 4.3.2 Stanov ČNS. Jednání se v době zahájení účastnilo celkem 
40 ze 61 oprávněných delegátů (66%), orgán je usnášeníschopný rozhodovat a přijímat usnesení ve všech 
záležitostech, vyjma bodu 4.3.3.d. (zánik ČNS). V průběhu jednání se počet přítomných delegátů měnil. 

Jednací řád 

Předložený návrh Jednacího řádu Valné hromady byl schválen bez připomínek. 

Přítomno k hlasování Pro návrh Proti návrhu Zdrželi se  
40 40 0 0 

Volba orgán ů 

Do orgánů Valné hromady byli navrženi a poté zvoleni: Kamil Kleník – moderátor, Vlastimil Pabián a 
Ivan Králík – organizační komise, Martin Maršálek – zapisovatel, Dušan Čukan – ověřovatel zápisu. 

Přítomno k hlasování Pro návrh Proti návrhu Zdrželi se  
40 40 0 0 

Program jednání 

Předložený návrh Programu jednání Valné hromady byl schválen bez připomínek. 

Přítomno k hlasování Pro návrh Proti návrhu Zdrželi se  
40 40 0 0 

1 Vystoupení prezidenta ČNS 

Prezident ČNS Kamil Kleník zhodnotil stávající situaci ČR v mezinárodní nohejbalové federaci 
FIFTA. V jeho vystoupení mj. zaznělo: 

• Závěry expertní skupiny ČNS pro FIFTA, doporučující spíše pasivní postoj ČR, žádnou 
změnu ve vztazích FIFTA k ČNS nepřinesly. Naopak posílil vliv zemí tzv. balkánského 
bloku. 
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• FIFTA se nezabývala protestem ČNS proti vícenásobnému porušení sportovně-technických 
předpisů při organizaci a konání 1. Mistrovství Evropy juniorů a žen v roce 2009, pouze jej 
vzala na vědomí. 

• FIFTA v rozporu se svými stanovami nepřijala plnou moc Francie, která zmocňovala ČR 
zastupováním na kongresu v roce 2010 na Severním Kypru. 

• FIFTA nemá platnou registraci v zemi, kde má sídlo (Švýcarsko) již od roku 1987. 

• FIFTA účetně eviduje pohledávku svého exprezidenta Josefa Rothenfluha na částku 130.000 
CHF. 

• FIFTA nemá prakticky jiný větší zdroje příjmů, než členské příspěvky. 

• FIFTA prostřednictvím svých představitelů opakovaně a neoficiálně zástupce ČR 
informovala, že ČR nemůže počítat s větším prosazením svých návrhů a námětů. 

• Byla ustavena nová evropská asociace EFTA, ČR je jedním ze zakládajících členů. FIFTA 
zpochybnila oprávněnost ustavení a podnikla odvetné kroky, mj. vyloučením dvou osob 
z FIFTA. 

• Připravuje se ustavující kongres nové mezinárodní asociace UNIF. Základní myšlenkou je 
úzká spolupráce nohejbalu s futsalem a využití provázanosti na fotbalové struktury. 
Přípravný výbor UNIF má zpracován svůj akční plán a jsou dojednány schůzky se zástupci 
Technické komise fotbalové asociace FIFA. 

• V oblasti pravidel UNIF mají podle předběžných jednání naději na schválení velikost hřiště 9 
x 18 m u trojic, resp. 9 x 13 m u dvojic a jednotlivců, síť ve výšce 110 cm, míč používaný 
v soutěžích ČNS. Dále počet dopadů tři (u mladších žáků), dva (u ostatních kategorií vyjma 
vrcholných mezinárodních soutěží kategorie mužů), resp. jeden u vrcholných mezinárodních 
soutěží kategorie mužů. 

K vystoupení proběhla následná diskuze, ve které byly zodpovězeny dotazy delegátů. Mj: 

• Miloslav Šnídl: Proč se nedaří nohejbalu v Německu?  

Kamil Kleník: I v této zemi je plánováno založení nohejbalové národní asociace ve 
spolupráci s futsalovou asociací. 

• Vladimír Hlavatý: Jaké soutěže bude organizovat EFTA a UNIF?  

Kamil Kleník: ME juniorů a žen (4.-5.6.2011 Baskicko, Vitoria) bude projednáváno na 
nadcházející kongresu EFTA v Ženevě. ME mužů (7.-9.10.2011 Francie, Korsika) dle 
rozhodnutí Francie bude toto mistrovství pořádáno pod hlavičkou EFTA (původně pod 
FIFTA). V přípravě je seriál světových pohárů UNIF a kontinentální Pohár mistrů (EFTA). 

• Jaroslav Hanák: Proč ČR netlačí svá pravidla nohejbalu tak, jako Anglie tlačí fotbal či 
Kanada hokej? 

Kamil Kleník: Nelze porovnávat tyto sporty s nohejbalem, který je na mezinárodní úrovni 
stále na počátku a tuzemská soutěž není natolik ekonomicky silná, aby si mohla tyto 
podmínky diktovat. Dalším důvodem je existence sportů podobných nohejbalu již několik 
desetiletí a pro silnou dohodu všech je bohužel zapotřebí i určitý kompromis. Současná shoda 
na podobě pravidel je však posunem k našemu nohejbalu oproti stavu ve FIFTA. 

• Bronislav Pilbauer: Existuje za ČR návrh pravidel pro UNIF? Pokud ne, měla by Valná 
hromada ČNS přijmout usnesení. 

Kamil Kleník: Návrh pravidel UNIF vznikl demokratickou diskusí čtyř, nohejbalově 
nejvyspělejších zakládajících zemí – ČR, Slovenska, Švýcarska a Francie. Z této diskuse 
vyplynuly tyto závěry: rozměr hřiště 9x18 trojice, 9x13 singl a dvojice (u dvojic bez 
křížového podání), výška sítě 110 cm (u mladšího žactva 100 cm), počítání setů do 11 bodů 
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s rozdílem dvou bodů (max.však do 15 bodů), 1 dopad míče u všech kategorií v singlu 
(mladší žactvo 2 dopady) a ve dvojicích a trojicích u nejvyšších soutěží mužů, 2 dopady 
v kategoriích žen a mládeže u dvojic a trojic (mladší žactvo 3 dopady), vypuštění pravidla o 
aplikaci síťových antének. ČR v této diskusi navrhovala znění dle našich pravidel. 

• Jan Kantner: Nemůže UNIF direktivně nařídit, aby se soutěže ČNS hrály podle 
mezinárodních pravidel UNIF? 

Kamil Kleník: Nemůže, protože v předběžných pravidlech UNIF je zakotvena pro každou 
členskou zemi pravomoc rozhodnout o počtech dopadů v rozmezí jednoho až tří dle svého 
uvážení. 

2 Úprava základních dokument ů ČNS 

Návrh na změnu Stanov, sjednocující počet potřebných hlasů pro vstup a vystoupení ČNS z jiných 
subjektů, předložený VV ČNS, byl schválen. Návrh byl přijat v tomto znění: 

• Článek 4.3.4 

f) rozhodovat o vzniku nebo zániku účasti ČNS v každé jiné právnické osobě, 

• Článek 4.3.3 

e) se vznikem nebo zánikem účasti ČNS v každé jiné právnické osobě musí souhlasit většina 
všech delegátů VH. 

Přítomno k hlasování Pro návrh Proti návrhu Zdrželi se  
42 42 0 0 

Návrh na změnu Stanov, který vytváří nové jednočlenné orgány ČNS - odborné poradce, předložený 
VV ČNS, byl schválen. Návrh byl přijat v tomto znění: 

• Článek 4.8 

Odborné komise a odborní poradci 

• Článek 4.8.1 

Odborné komise a odborní poradci jsou stálé poradní, iniciativní a rozhodne-li VV i výkonné 
orgány pro určité úseky činnosti svazu. 

• Článek 4.8.2 

O ustanovení odborné komise nebo odborného poradce rozhodne VV, stanoví při tom jejich 
organizační a kompetenční statut. Zejména zaměření činnosti, příslušné kompetence k 
rozhodovaní a v případě odborných komisí i počet členů. 

• Článek 4.8.3 

Členy odborných komisí a odborné poradce jmenuje a odvolává na návrh VV prezident, nebo 
jím pověřený člen VV. 

Přítomno k hlasování Pro návrh Proti návrhu Zdrželi se  
42 32 5 5 

Návrh na změnu Soutěžního řádu, který mění bodování v soutěžích, předložený VV ČNS, byl 
schválen. Návrh byl přijat v tomto znění:  

• Článek 3.1.4 

Řídící orgán soutěže, ve svém příslušném rozpise, zvolí způsob bodování v dané soutěži. 
Tabulkové body se udělují v rozsahu: mínus jeden bod, nula bodů, jeden bod, dva body a tři 
body. 
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Přítomno k hlasování Pro návrh Proti návrhu Zdrželi se  
42 32 5 5 

Návrh na změnu Pravidel, který umožňuje příjem podání bez dopadu míče na zem, předložený VV 
ČNS, byl schválen. Návrh byl přijat v tomto znění:  

• Článek 7.12.1 

Hráč podává tak, že stojnou nohu má v poli zahájení, aniž se on sám nebo míč dotkne 
herního pole v časové lhůtě po pokynu rozhodčího. Při správném podání musí míč buď 
dopadnout do soupeřova pole podání, nebo se musí dotknout soupeře, nesmí se však 
dotknout jiné osoby nebo tělesa kromě sítě. Při hře jednotlivců hráč podává zprava nebo 
zleva do opačného pole podání podle počtu vlastních dosažených bodů v setu – při sudém 
počtu zprava, při lichém počtu zleva. Dotkne-li se podání sítě před správným dopadem nebo 
před dotykem soupeře, považuje se za správné. Soupeři je povoleno přijmout podání před 
dopadem na zem. Učiní-li tak, musí přijímající strana míč zahrát povoleným způsobem 
alespoň ještě jednou, jinak ztrácí bod. 

• Článek 7.12.2 

Chybná herní činnost (bod pro soupeře): 

Hráč provedl podání z prostoru mimo pole zahájení nebo se on sám nebo míč dotkl herního 
pole. Míč při podání nedopadl do soupeřova pole podání a ani se nedotkl soupeře. Míč se při 
podání dotkl cizího tělesa nebo vlastního hráče. Při soupeřově podání zasáhl míč před 
dopadem vlastní hráč, ale přijímající strana nezahrála míč povoleným způsobem podruhé. 
Míč při dotyku sítě dopadl mimo pole podání. 

Přítomno k hlasování Pro návrh Proti návrhu Zdrželi se  
41 30 7 4 

Návrh na změnu Soutěžního řádu, který formou postrašení umožňuje start hráče ve vyšší věkové 
kategorii, předložený TJ Avia Čakovice, byl schválen. Návrh byl přijat v tomto znění:  

• Článek 1.3.3 

Žactvo, které v hracím roce dovrší 13 let může startovat i v soutěžích dorostu. Žactvo, které v 
hracím roce dovrší 15 let může startovat i v soutěžích dospělých. Dorost může startovat v 
soutěžích dospělých bez omezení věkové hranice. Výjimku tvoří postaršení. 

• Článek 3.19 

Postaršení 

• Článek 3.19.1 

Na základě této výjimky může hráč startovat i v jiné věkové kategorii. 

• Článek 3.19.2 

Řídící orgán na žádost klubu, doloženou souhlasem lékaře a rodičů, povolí souběžný start ve 
více věkových kategoriích. Žádost se vyplňuje do předepsaného formuláře. 

• Článek 3.19.3 

Pokud je uplatněno postaršení, může: 

a) žactvo mladší 13 let startovat i v soutěžích dorostu 

b) žactvo, které v hracím roce dovrší 13 let, ale mladší 15 let startovat i v soutěžích 
dospělých 
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• Článek 3.19.4 

Pro každého jednotlivého hráče musí být postaršení vystaveno zvlášť, nelze aplikovat 
hromadné postaršení více osob na jednom formuláři. Platnost každého postaršení nabývá 
účinnosti dnem schválení příslušným řídícím orgánem soutěže. Platnost každého postaršení 
končí posledním kalendářním dnem v roce, ve kterém bylo schváleno. 

• Rozpis dlouhodobých soutěží 

Do rozpisu bude vložena nová příloha Ohlášení postaršení (vzor předán navrhovatelem) 

Přítomno k hlasování Pro návrh Proti návrhu Zdrželi se  
40 35 1 4 

K úpravám dokumentů zazněly připomínky. Mj: 

• Vladimír Pavlík: Některé schválené body je třeba při další novelizaci vyčistit z hlediska 
jazykového, v opačném případě může dojít k rozdílným výkladům. 

• Martin Maršálek: Všechny předkládané návrhy změn by měly vždy projít procesem 
posouzení ze strany Legislativní komise ČNS, která ke každému dá vyjádření. 

• Ivan Králík: Platnost všech novelizovaných dokumentů je dnešním dnem. Protože soutěže 
v roce 2010 probíhají podle dokumentů schválených 19.12.2009, je nutné platnost 
schválených změn Soutěžního řádu a Pravidel touto Valnou hromadou posunout 
přechodnými ustanoveními až od 1.1.2011. 

3 Usnesení 

Valná hromada schválila text následujících usnesení: 

• Valná hromada schvaluje návrh na okamžité vystoupení ČNS ze světové nohejbalové 
asociace FIFTA, předložený VV ČNS. 

Přítomno k hlasování Pro návrh Proti návrhu Zdrželi se  
42 42 0 0 

• Valná hromada schvaluje návrh na ratifikaci vstupu ČNS do evropské nohejbalové asociace 
EFTA na řádném kongresu EFTA v Ženevě, předložený VV ČNS. 

Přítomno k hlasování Pro návrh Proti návrhu Zdrželi se  
42 42 0 0 

• Valná hromada schvaluje návrh na vstup ČNS do světové nohejbalové asociace UNIF na 
ustavujícím kongresu UNIF v Ženevě, předložený VV ČNS. 

Přítomno k hlasování Pro návrh Proti návrhu Zdrželi se  
42 42 0 0 

• Valná hromada dává zástupcům ČNS všeobecný mandát na zastupování zájmů ČR na 
ustavujícím kongresu UNIF. Zástupce ČNS se bude snažit prosadit co největší přiblížení 
mezinárodních pravidel UNIF a pravidel ČNS. 

Přítomno k hlasování Pro návrh Proti návrhu Zdrželi se  
40 35 5 0 

• Valná hromada stanovuje výčet celorepublikových odborných komisí, za které na návrh VV 
prezident, nebo jím pověřený člen VV nebude jmenovat pouze odborného poradce. Jedná se 
o komisi, zodpovědnou za řízení soutěží (v současnosti Sportovně technická komise), komisi 
zodpovědnou za delegaci rozhodčích (Komise rozhodčích), komisi rozhodující disciplinární 
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provinění (Disciplinární komise) a komise, zodpovědné za určitou věkovou kategorii 
(Komise mládeže, Komise žen). 

Přítomno k hlasování Pro návrh Proti návrhu Zdrželi se  
40 37 1 2 

• Valná hromada schvaluje platnost schválených změn Soutěžního řádu a Pravidel touto 
Valnou hromadou od 1.1.2011. V dokumentech bude ošetřeno přechodným ustanovením. 

Přítomno k hlasování Pro návrh Proti návrhu Zdrželi se  
40 40 0 0 

• Valná hromada pověřuje Výkonný výbor a Dozorčí radu ČNS úkolem prošetřit (a do příští 
Valné hromady či Konference zdokumentovat) podezření z porušování Soutěžního řádu v 
oblasti povinnosti mládeže dle bodu 3.1.5.f Soutěžního řádu, a to u všech ligových družstev 
mužů a všech účastníků kvalifikace o ligovou soutěž mužů v letošním soutěžním ročníku. S 
tím, že z hlasování (rozhodování) budou v souladu se Stanovami ČNS vyloučeny ty osoby, 
které mají regionální či krajovou příslušnost k prověřovanému oddílu resp. družstvu nebo k 
prověřovanému KNS. Termín pro zveřejnění výsledků šetření na internetových stránkách 
ČNS a pro případné další rozhodnutí věcně příslušného orgánu ČNS, vyplývající z 
případných prokázaných porušení, je stanoven nejpozději do 30.12.2010. 

Přítomno k hlasování Pro návrh Proti návrhu Zdrželi se  
40 26 2 12 

Zapsal: Martin Maršálek  Ověřil: Dušan Čukan  Podepsal: Kamil Kleník v.r. 


