
Zápis z jednání Shromáždění   

       středočeského KNS  
                        konané dne 25. února 2023 v Osnici 

 

Celkem rozesláno 20 pozvánek pro delegáty s hlasem rozhodujícím.  

Přítomno: 11 delegátů z toho 8 zástupců oddílů/klubů, 3 zástupci ONS.  

Neúčast 9 delegátů. Oddíly: Nymburk, Slaný, Semčice, Dolní Počernice. ONS: 

Mladá Boleslav, Nymburk. VV KNS: p. Daněk, p. Vach a p. Beránek. Hosté 4:  

p. Hauk (Kostelec u Křížku), p. Novák (Mokrovraty), p. Lȫffelmann a p. Čuřík  

(oba Čelákovice). Celková účast 55%.   

Shromáždění je usnášeníschopné. 
 

Udělení finančního postihu:  

Oddílu Slaný byl udělen finanční postih ve výši 500 Kč za neomluvenou  

neúčast zástupce oddílu mládeže na jednání Shromáždění KNS, a to na základě 

schválení usnesení delegáty Shromáždění KNS 2020 (Bod č. 6 Zápisu  

Shromáždění 2020). Platnost nařízení od roku 2021. Termín splatnosti postihu  

byl VV KNS stanoven do termínu 22.4.2023! 

 

Seznam samostatných příloh k Zápisu Shromáždění středočeského KNS:  

Příloha č.1: Návrh rozpočtu KNS 2023 (včetně schválených změn) 

Příloha č.2: Usnesení Shromáždění KNS 2023 

Příloha č.3: Rozlosování KP družstev mužů 2023 

 

 

1. ZAHÁJENÍ, SCHVÁLENÍ PROGRAMU A JEDNACÍHO ŘÁDU  

Všechny přítomné delegáty a hosty přivítal předseda KNS p. Peter Rackovský. 

 

Výsledek pro:proti:zdržel se Pro Proti  Zdržel se 

11:0:0 11 0 0 

 Program a Jednací řád byly delegáty schváleny.  
 

2. VOLBA ORGÁNŮ A ZPRÁVA MANDÁTOVÉ KOMISE 

Proběhl návrh orgánů Shromáždění: p. Peter Rackovský – moderátor a  

zapisovatel,  p. Petr Kočiš a p. Michal Němec -  mandátová a organizační  

komise, p. Miloslav Ziegler - ověřovatel. Nebyl podán žádný další návrh do  

orgánů Shromáždění.  

 

Výsledek pro:proti:zdržel se Pro Proti  Zdržel se 

11:0:0 11 0 0 

Orgány Shromáždění byly delegáty schváleny.  

 



Zpráva mandátové komise: „Na základě seznamu v prezenční listině  

Shromáždění, předkládá mandátová komise tuto zprávu: Z celkového počtu 20  

pozvaných delegátů přítomno 11 delegátů s hlasem rozhodujícím, což je nadpo- 

loviční většina. Shromáždění je tím usnášeníschopné. Pro schvalování návrhů je  

určena nadpoloviční většina 6 hlasů delegátů. 

 

3.  ZPRÁVY ČLENŮ VV KNS 2022   

Zprávy (mimo Zprávu STK a Zprávu o činnosti VV) za rok 2022, byly  

delegátům zaslány s předstihem. Stručné byla přednesena Zpráva předsedy o  

činnosti VV a delegátům byla předložena Zpráva předsedy STK v tištěné  

podobě.  

 

Diskusní blok:  

p. Peter Rackovský (hospodář KNS): K hospodaření uvedl, hlavní důvody  

výsledného deficitu za rok 2022 ve výši – 7.050 Kč, a to hlavně v nadstandard-  

ním motivačním programu u podpory mládeže, při nižších příjmech na mládež. 

Dále pak doplnil, že středočeský KNS dostává od ČNS dotaci v plné výši  

s ohledem na splnění požadovaných kritérií celorepublikovým svazem a kontrola  

vedení účtu formou peněžního toku byla hospodářem ČNS schválena v měsíci  

lednu 2023 bez připomínek. 

 

Zprávy byly uzavřené bez dalších připomínek. 

Výsledek pro:proti:zdržel se Pro Proti  Zdržel se 

11:0:0 11 0 0 

Všechny zprávy za rok 2022 byly delegáty schváleny.  

 

4.   PŘEDÁNÍ OCENĚNÍ ZA ROK 2022 

Proběhlo vyhodnocení uplynulého ročníku ve všech soutěžích řízených KNS a  

předání ocenění (trofeje, diplomy a míče) nejlepším družstvům a jednotlivcům 

v kategoriích mužů a mládeže.  
 

Poznámka: Ceny za mládež, pro nepřítomnost zástupce oddílu Slaný jsou  

uloženy u sekretáře KNS a připraveny k dodatečnému předání. 

 

5.    PŘÍPRAVA SOUTĚŽÍ ROČNÍKU 2023 

Rozpis dlouhodobých soutěží (RDS) KNS a termínový kalendář (TK) KNS 

2023 ve variantách pro 4 – 6 družstev mužů, byl rozeslán elektronicky všem 

zástupcům oddílů a svazů dne 23.ledna 2023. Systém přihlášek družstev a 

licencování hráčů probíhá přes nově rozběhnutý Informační systém (IS) ČNS. 
 

5.1  SOUTĚŽE DRUŽSTEV MUŽŮ 

Celkem sekretář svazu po předešlé telefonické korespondenci zaregistroval 

možné čtyři přihlášky družstev v ročníku 2023. Jednalo se o stávající účastníky: 



Vrdy, Čelákovice B, Šacung ve spojení s družstvem Zvánovic a Mokrovraty. 

Vítěz KP 2022, družstvo Zaječova projevilo zájem o start ve 2. celostátní lize a 

družstvo Nymburka oznámilo, že soutěž nebude přihlašovat. Žádný jiný tým 

z ONS nekontaktoval sekretáře se zájmem startovat v KP ročníku 2023. 

 

Poznámka: Začátkem února 2023 obdržel sekretář KNS od p. Maršálka 

(předseda komise rozvoje a propagace ČNS) v elektronické podobě Návrh úprav 

soutěže s dotazníkem, který ještě letos měl zamezit neutěšené skutečnosti 

snižování počtu účastníků ve středočeských soutěžích KP družstev mužů. 

Dotazník byl směřován všem zástupcům družstev, které startují, startovali v KP 

a všem družstvům působícím v ONS. Bohužel dokument byl zaslán více než 

týden po termínu (21.1.2023), kdy již řídící orgán KNS vydal závazné 

dokumenty (Rozpis dlouhodobých soutěží družstev mužů, mládeže a TK KNS) 

k ročníku 2023. VV KNS tak rozhodl Návrh s dotazníkem směřovat k příštímu 

ročníku 2024. Sekretář KNS jej zaslal dne 12.2.2023 všem klubům a ONS v 

působnosti středočeského KNS, jako Přílohu Zápisu z tohoto jednání. Kluby a 

svazy, tak měly možnost se vyjádřit k návrhům přímo na letošním Shromáždění 

KNS v diskuzním bloku. 

 

Diskusní blok:  

p. Martin Paták (Šacung Benešov): Uvedl možnosti s přechodem soutěže mužů 

na čtyřkový, případně pětkový model a vyzval přítomné zástupce klubů k jejích  

vyjádření.  

 

Poznámka: Postupně se vystřídali všichni zástupci přítomných oddílů, kteří 

většinou hájili zájmy svých oddílů v současné situaci. Z diskuze nakonec vyšla 

shoda, nerozhodovat o modelu pro příští rok na tomto Shromáždění, ale nutnosti 

svolat jednání zástupců klubů a svazů v podzimním termínu po skončení soutěží 

2023. 

 p. Peter Rackovský (sekretář KNS): Přednesl návrh, který bude rovněž doplněn 

v Usnesení: “Shromáždění KNS pověřuje VV KNS svoláním aktivu vedoucích 

oddílů kraje a okresů, k jednání ohledně systému krajských soutěží družstev 

mužů v ročníku 2024. Aktiv svolat v termínu říjen/ listopad 2023“.  

 

 Hlasování k návrhu 

Výsledek pro:proti:zdržel se Pro  Proti  Zdržel se 

11:0:0 11  0 0 

Návrh byl delegáty schválen.  

 

p. Martin Paták (Šacung Benešov): Navrhl v TK družstev mužů zrušit náhradní  

termín dne 29.4.2023 a přesunout jej na termín 24.6.2023. V termínu 29.4.2023  

pokračovat v soutěži 2.kolem.  



 

Hlasování k návrhu 

Výsledek pro:proti:zdržel se Pro  Proti  Zdržel se 

11:0:0 11  0 0 

Návrh byl delegáty schválen.  

Upozornění: V době jednání Shromáždění se projednávaly všechny předpisy  

(RDS a TK) při možném počtu čtyř účastníků KP družstev mužů. Po jednání, 

v předepsaném termínu do 28.2.2023 nakonec podalo přihlášku celkem pět  

družstev, kdy pátým účastníkem je Zaječov. Platným dokumentem, je tak TK  

pro 5 týmů a soutěž zahajuje své 1.kolo o týden dříve tj.15.4.2023. 

 

5.2  SOUTĚŽE DRUŽSTEV MLÁDEŽE 

Celkem sekretář svazu po dotazech na kluby zaregistroval stejný počet šesti 

družstev, jako tomu bylo v ročníku 2022. Jedná se o stávající účastníky: Český 

Brod, Slaný, Šacung Benešov, Dolní Počernice, Semčice a Čelákovice. Žádný 

jiný nový tým z KNS/ ONS nekontaktoval sekretáře se zájmem startovat v KP 

družstev mládeže ročníku 2023. 

 

5.2.1 Přidělení pořadatelství mládežnických akcí v roce 2023 
Dorost + žáci Pořadatel 

T3 (30.4.)     Dolní Počernice 

T2 (14.5.)   přiděleno po jednání Slaný 

T3 (28.5.)  Český Brod 

T2 (11.6.) Benešov 

T3 (25.6.)    Český Brod 

T2 (3.9.) Benešov 

T1 (17.9.)   přiděleno po jednání Semčice 

 

Poznámka: Pořadatel turnajů musí mít k dispozici minimálně dva kurty  

s ohledem na organizační zvládnutí akce. Pořadatelé obdrželi diplomy. Dolním 

Počernicím předá Český Brod. Slaný a Semčice obdrží diplomy dodatečně do  

termínu konání akcí. 

 

Příprava soutěží mládeže bez dalších připomínek. 

Výsledek pro:proti:zdržel se Pro Proti  Zdržel se 

11:0:0 11 0 0 

Všechny změny projednané na rok 2023 byly delegáty schváleny.  

 

 

 

 

 

 



5.3  DALŠÍ UPŘESNĚNÍ K SOUTĚŽÍM 

5.3.1 Závazné termíny splnění povinností družstev mužů i mládeže 
 

Povinnost Do termínu 

1. přestupní termín  15. - 31.1.2023 

Odevzdání řádných přihlášek družstev do soutěží mužů a mládeže 28.2.2023 

Zaplacení startovného do soutěží družstev mužů (na účet ČNS !) 28.2.2023 

Zaslání Rozlosování soutěží družstev mužů družstvům KP 15.3.2023 

Zaplacení platby za vykoupení povinnosti mládeže  14.4.2023 

Zaplacení licenčních poplatků družstev mužů a mládeže (na účet 

ČNS !) 

14.4.2023 

Zaslání dokumentů (Zpravodaj KNS 2023) 6.4.2023 

Zaslání Rozpisů soutěží mládeže a mužů KNS na ČNS 30.4.2023 

Zaslání Rozpisů řízených soutěží ONS na KNS 30.4.2023 

Možné ukončení hostování 30.6.2023 

2. přestupní termín 15. - 31.7.2023 

Zaslání výsledků soutěží jednotlivých ONS na KNS 31.10.2023 

Zaslání výsledků soutěží KNS na ČNS 15.11.2023 

Zaslání formuláře plnění KNS na ČNS 30.11.2023 

Zaslání žádosti o převedení soutěží 2024 31.1.2024 

 

5.3.2 Změna specifikace, požadavky družstev na časy začátku domácích utkání 

Možnost změny specifikace utkání bez poplatku, kterou vyřizuje STK KNS do  

termínu 11.4.2023! Po tomto datu každá změna specifikace již s poplatkem.  

STK KNS zanese do Rozlosování soutěží družstev mužů požadavky na časy  

začátků domácích utkání uvedených v přihlášce. Tyto časy začátků domácích  

utkání budou platit i pro případnou nadstavbovou část soutěže. 

 

5.3.3 Vykoupení z povinnosti mládeže  

Pro ročník 2023 se částka, pro vykoupení se z povinnosti mládeže nemění a je  

stanovena ve výši 3.000 Kč. Týká se družstev: Zaječov, Vrdy a Mokrovraty. 

  

  5.3.4                TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ KNS 2023   
Den Datum Akce Poznámky 

sobota 25.2. Shromáždění KNS Osnice/ 10.00 hod. 

sobota 15.4. 1.kolo  

sobota 22.4. 2.kolo  

neděle 23.4.   



sobota 29.4. 3.kolo   

neděle 30.4. T3 mládeže KNS D. Počernice 

sobota 6.5. 4.kolo  

neděle 7.5.   

sobota 13.5. 5.kolo  

neděle 14.5. T2 mládeže KNS Slaný 

sobota 20.5. 6.kolo  

neděle 21.5.   

sobota 27.5. 7.kolo  

neděle 28.5. T3 mládeže KNS Český Brod 

sobota 3.6. 8.kolo  

neděle 4.6.   

sobota 10.6. 9.kolo  

neděle 11.6. T2 mládeže KNS Benešov 

sobota 17.6. 10.kolo  

neděle 18.6.   

sobota 24.6. 1.utkání ČF: 4. – 5.  

neděle 25.6. T3 mládeže KNS Český Brod 

sobota  1.7. Náhradní termín  

Letní přestávka 

sobota 2.9. 2.utkání ČF:  5. – 4.  

neděle 3.9. T2 mládeže KNS Benešov 

sobota 9.9. SF: 1 – ( vítěz ČF ), 2 – 3  

neděle 10.9.   

sobota 16.9. Finále KP, utkání o 3.místo   

neděle 17.9. T1 mládeže KNS Semčice 

sobota 23.9. Náhradní termín  

čtvrtek 28.9. Náhradní termín  

??? 10-11/2023 Aktiv vedoucích oddílů KNS/ONS ??? 

 

6.       NÁVRH ROZPOČTU KNS PRO ROK 2023 

Návrh rozpočtu KNS pro rok 2023 obdrželi všichni delegáti před samotným  

jednáním Shromáždění. Opravený návrh včetně změn schválených z jednání,  

jako samostatná Příloha č.1 tohoto Zápisu.   

 

 



Diskusní blok: 

p. Peter Rackovský (hospodář KNS): Navrhl v rozpočtu nákladů mládeže  

zachovat proplácení cestovních výdajů ve stejné výši 100%, jako v roce 2022.  

V motivačním programu již nebude KNS nakupovat medaile pořadatelům  

mládež. akcí s ohledem na předpokládané nižší příjmy za mládež. Navíc ČNS  

bude pokračovat v dotacích pořadatelům mládež. akcí i v roce 2023. V rozpočtu 

mužů dojde k navýšení částky za sportovní materiál, a to odměnou nohejbalovým  

míčem každému družstvu po řádném ukončení ročníku 2023.  
 

 

Rozpočet bez dalších návrhů. 

Výsledek pro:proti:zdržel se Pro Proti  Zdržel se 

11:0:0 11 0 0 

Návrh rozpočtu byl delegáty i s navrženými změnami schválen.  

 

7. RŮZNÉ 

p. Peter Rackovský (sekretář KNS): Připomněl termín jednání Rady ČNS, který 

byl stanoven na den 19. března 2023. Čas a místo budou upřesněny členům rady 

v Pozvánce. Upozornil na končící čtyřleté funkční období současné Rady a  

možnost kandidatury nových zájemců. Počet členů za středočeský KNS se bude  

odvíjet od členské základny oddílů v kraji. Momentálně KNS disponuje pěti  

členy Rady (p. Rackovský, p. Flekáč, p. Sýkora, p. Očenášek a p. Ziegler). 

 

8. USNESENÍ SHROMÁŽDĚNÍ KNS 2023 

Usnesení ve svých bodech zahrnuje vše projednané na Shromáždění a je 

potvrzeno ověřovatelem Zápisu. Usnesení jako Příloha č.2 tohoto Zápisu. 

 

Výsledek pro:proti:zdržel se Pro Proti  Zdržel se 

11:0:0 11 0 0 

Usnesení Shromáždění KNS bylo delegáty schváleno  

 

 

9. ZÁVĚR SHROMÁŽDĚNÍ KNS  

Předseda KNS a moderátor p. Peter Rackovský závěrečním slovem poděkoval  

všem přítomným za účast na jednání a oficiálně Shromáždění ukončil. 

 

 

 
 

           zápis provedl              zápis ověřil             

p. Ing. Peter RACKOVSKÝ          p. Miloslav ZIEGLER 

   
 


