
                Zápis č.1/2013 z jednání   
   Výkonného výboru 
   středočeského KNS 

                 konaného dne 10.ledna 2013 v Osnici

Přítomni: p. Rackovský Peter, p. Beránek Jiří, p. Viedemann František  ( 75 % )
Omluven: p. Kočiš Pavel 
Dozorčí rada: p. Kočiš Petr
Hosté: p. Miloslav Vach
Jednání se účastní nadpoloviční většina členů VV, VV je usnášeníschopný.

Program jednání:
1. Splnění úkolů z posledního jednání VV KNS
2. Příprava VH KNS a soutěží pro rok 2013
3. Různé

1. SPLNĚNÍ ÚKOLŮ Z POSLEDNÍHO JEDNÁNÍ VV KNS 
a) SOUTĚŽE DRUŽSTEV MLÁDEŽE 

 V souladu s bodem 3.2.11 Náklady Zpravodaje 2012 byla uhrazena 
oddílu TJ Slavoj Vrdy finanční kompenzace nákladů ve výši 500 Kč jakožto 
pořadateli  Krajského přeboru trojic ze dne 27.5.2012, kde se  akce zúčastnila 
pouze tři družstva.

 V souladu s bodem 3.2.11 Náklady Zpravodaje 2012 proplatí KNS všem 
oddílům mládeže náhradu  cestovních  výdajů  ve  výši  100  % a  to  pro  jednu 
dvojici + vedoucí, jednu trojici + vedoucí a jednoho jednotlivce + vedoucí. Tato 
platba  proběhne  do termínu konání  VH KNS a  zde  budou všechny oddíly 
seznámeni s celkovou výši těchto náhrad.

 Všechna provinilá družstva mládeže řádně ve stanoveném termínu 
uhradila pokuty stanovené dle Zápisu č.5/2012. 

2.  PŘÍPRAVA VH KNS A SOUTĚŽÍ PRO ROK 2013
a)   DÚLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ K     ZASÍLÁNÍ PŘEDEPSANÉ   
DOKUMENTACE A PROVEDENÍ PLATEB

 Zasílání přihlášek družstev mužů a mládeže, změny vedoucích, adres 
těchto družstev  a změny účtů oddílů na doručovací adresu předsedy svazu: p. 
Ing.  Peter  Rackovský,  Žitenická  1535,  Čáslav,  286  01,  nebo  v elektronické 
podobě na emailovou adresu: rackovskypeter@seznam.cz 
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 Zasílání ostatní dokumentace tj. všech soupisek družstev, fotek pro tisk 
nových registračních průkazek ( pouze žáci ), žádostí přestupů/ hostování hráčů, 
změny  specifikace  utkání..  elektronicky  na  email  STK: 
nohejbalslany@seznam.cz  ,    nebo  na  adresu:  p.  Mgr.Jiří  Beránek,  Mánesova 
1491, Slaný, 274 01.

 Zasílání dokumentace z mládežnických akcí ( přeborů/ turnajů ) tj. 
výsledkových  listin  a  vyúčtování  cestovních  náhrad  elektronicky  na  email 
předsedy  Komise  mládeže:  viedfr@seznam.cz,  nebo  na  adresu:  p.  František 
Viedemann, Pecínovská 91, Nové Strašecí, 271 01.

 Zasílání dokumentace a informací ohledně získání nových licencí/ 
prodloužení  licencí  rozhodčího  a  trenéra  elektronicky  na  email  Komise 
rozhodčích  a  trenérů:  rackovskypeter@seznam.cz,  nebo adresu:  p.  Ing.  Peter 
Rackovský, Žitenická 1535, Čáslav, 286 01.

 Provedení plateb na účet KNS ( SKO ): 157135237/0600, Konstantní 
symbol:  0379, Variabilní  symbol  šestimístní  začínající  číslem 26. Postup pro 
vedení plateb viz Příloha č.4, Zpravodaje 2012: Postup k provádění finančních 
transakcí  na  účet  KNS.  Vše  k dispozici  ke  stažení  na  stránkách: 
www.stredoceskynohejbal.cz  ,   nebo možnost zaplacení startovného do soutěží na 
VH KNS přímo v hotovosti proti potvrzení na pokladním dokladu.

b) PŘEVEDENÍ SOUTĚŽE
 Na základě žádosti družstev Nohejbal Kostelec n.Č.l./ Konojedy startující 

v KP družstev  2012 (  dále  jen vyšší  družstvo )  a  Vltavský vodník Zvírotice 
startující  v OP družstev mužů ONS Příbram ( dále jen nižší družstvo ) ze dne 
28.12.2012 VV KNS nemá připomínky  pro  kladné vyřízení požadavků  obou 
výše uvedených družstev.
Podmínky pro převedení soutěží v souladu s čl. 3.18 SŘ:
- Oddíl VV Zvírotice ( nižší družstvo ) podal řádnou Žádost o převedení 
soutěže,  kterou řídící  orgán KNS obdržel dne 28.12.2012. Řídící  orgán KNS 
rozhodl dne 10.1.2013, že s převedením soutěže  souhlasí.  Na základě tohoto 
rozhodnutí je nižší družstvo povinno zaplatit za převedení soutěže ve prospěch 
KNS poplatek ve výši 2.500 Kč ( 50% ) a zbytek poplatku ve výši 2.500 Kč ve 
prospěch ONS Příbram ( 50 % ) vše dle Směrnice pro hospodaření ČNS a to 
nejpozději do termínu  25.1.2013. Po splnění zaplacení poplatku oznámí řídící 
orgán  KNS (  na  VH KNS dne  2.2.2013  )  všem stranám převedení  soutěže. 
V opačném  případě  bude  převedení  soutěže  neplatné.  V případě,  že  platba 
proběhne  po  stanoveném  termínu,  bude  poplatek  vrácen  do  14  dnů  od 
rozhodnutí o zrušení převedení.

c)  PŘÍPRAVA VH KNS
 Pozvánky s jednacím řádem byly rozeslány elektronicky všem oddílům a 

svazům dne  6.ledna  2013.  Termín  VH byl  již  dříve  určen  na  2.února  2013 
v klubovně  oddílu  NK  Osnice.  Nevyřešeným  zůstává  potvrzení  poslední 
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pozvánky pro jediné volné místo v soutěží KS družstev mužů 2013. Momentálně 
je situace v řešení s oddílem Sadská jakožto v pořadí čtvrtým týmem kvalifikace 
2012 ( první dvě družstva z kvalifikace účast  již potvrdila,  v pořadí třetí tým 
kvalifikace družstvo Plazy B účast v KS 2013 odmítlo ). Termín pro potvrzení 
účasti byl VV KNS stanoven do dne 16.ledna 2013. Další náhradníci dle pořadí 
v kvalifikaci jsou: 5.Slaný „B“, 6. Hořovice

 Orgány VH. Návrh: moderátor p.Rackovský, zapisovatel p. Beránek, 
organizační komise p. Viedemann, p.Kočiš ml., ověřovatel p.Vach.

 Zpracování výročních zpráv jednotlivých členů VV KNS za rok 2012 a 
příprava nezbytné dokumentace pro toto jednání.

 V roce 2013 i nadále využívat SKO ČSTV se sídlem v Praze pro 
vedení služeb a nezbytné účetní agendy k potřebám KNS. Zpracovat Dohodu o 
finančním příspěvku na rok 2013 za služby poskytované pracovištěm SKO a 
tyto  finance  zahrnout  v  návrhu  rozpočtu  pro  rok  2013.  SKO ČSTV  udělila 
v souladu s Předpisem a Stanovy ČSTV upravujícího organizační jednotky dne 
26.9.2012 středočeskému KNS Členskou licenci s evidenčním číslem 08/2012.

 Připravit návrh změn v řízení soutěží 2013 dle potřeb středočeského KNS 
a  závěrů  z usnesení  VH ČNS a VH SKO ČSTV konaných na  sklonku roku 
2012. Připravit návrh rozpočtu pro rok 2013.

d)   UPOZORNĚNÍ K PŘESTUPŮM A HOSTOVÁNÍM
 V souladu s platným SŘ ČNS čl.6.2 nesmí hráč ohlásit v jednom 

přestupním termínu více přestupů a rovněž přestup do více oddílů. Po přestupu 
může hráč ohlásit přestup do oddílu, ze kterého přestoupil až po uplynutí doby 
12-ti měsíců. Do jiného oddílu okamžitě. Za ohlášení přestupu musí hráč ve 
prospěch přestupního orgánu dlouhodobé soutěže zaplatit přestupní poplatek ve 
výši 300 Kč určené Směrnicí pro hospodaření ČNS a to na účet KNS. 

 V souladu se SŘ ČNS čl. 3.3 s tímto upřesněním: Hostování hráče platí 
v průběhu jednoho hracího roku a je ukončeno doručením oznámení jeho 
mateřského oddílu ( MO ) o ukončení hostování řídícím orgánům dlouhodobých 
soutěží, ve kterých startoval a oddílu, kde hostoval. Oznámení musí MO doručit 
prokazatelně, nebo předat osobně proti podpisu nejpozději 30.6.2013. Nesplní-li 
tuto podmínku, považuje se hostování za neukončené a platí do konce daného 
kalendářního roku. Za ohlášení  hostování musí hráč ve prospěch řídícího 
orgánu dlouhodobé soutěže, který hostování vyřizoval, zaplatit poplatek ve výši 
určené Směrnicí pro hospodaření ČNS ( 300 Kč ).

 Ohlášené hostování vyřizují  tyto řídící orgány:



- Řídící orgán ČNS, jde-li o hostování hráče mezi oddíly různých krajů,
nebo o hostování hráče do oddílu, jehož některé družstvo ( mužů, žen, dorostu ) 
startuje v soutěži řízené ČNS.
- Řídící orgán KNS, jde-li o hostování hráče mezi oddíly různých okresů 
v něm sdružených, nebo hostování hráče, kterého mateřský oddíl startoval 
naposledy v něm řízených soutěžích KNS, nebo o hostování hráče do oddílu, 
jehož některé družstvo ( mužů, žen, dorostu )startuje nejvýše v krajském 
přeboru.
- Řídící orgán ONS/RNS, jde-li o hostování hráče mezi oddíly v něm 
sdružených.

3.  RŮZNÉ
a)   VALNÁ HROMADA ČNS
Dne 2.prosince 2012 proběhla v Nymburce Valná hromada ( VH ) ČNS. 
Za středočeský KNS byli nominováni p. Peter Rackovský ( VV KNS ), p. Jiří 
Sládek ( Čelákovice ) a Vladimír Janšta ( Nymburk ). Zápis z VH ČNS konané 
dne 2.12.2012 viz. samostatná příloha k Zápisu č.1/2013.

 Hlavním bodem byla volba Prezidenta, členů VV a DR ČNS. Staronovým 
Prezidentem ČNS byl zvolen p.Kamil Kleník a členy VV: p. Pabián, p. Králik, 
p. Hostinský, p. Doubrava a p.Ing. Stehlík. DR ČNS: p.Mgr. Matyášek, p. Friml 
a p.Doucek.

 Dalším bodem byl návrh změn základních dokumentů, týkajících se 
povinnosti  mládeže.  Jednalo  se  o  předelegování  rozhodnutí  o  povinnosti  na 
KNS/ONS a s tím spojená povinná účast v nových regionálních mládežnických 
soutěžích řízených ČNS, kde by byla možnost vykoupení se z povinnosti i pro 
ligová družstva a v neposlední řadě zrušení alternace ženským družstvem. Vše 
bylo podáno do jediné změny SŘ! Nakonec jediný hlas delegátů VH rozhodl, že 
táto změna neprošla. 
Poznámka: Komise mládeže ČNS má za úkol připravit změnu v soutěžích žáků 
a dorostu platnou od roku 2014. Vytvořit regionální soutěže řízené ČNS 
( například Praha + Střední Čechy apod. )

 Mezi další zajímavé změny Stanov, SŘ a Pravidel, které prošly je příjem 
podání  z  voleje  bez  nutného  druhého  doteku,  dále  pak  považování  za  start 
fluktuanta  až  v případě  jeho  nastoupení  v dílčím  zápase  utkání,  nemožnost 
dopisování hráče do zápisu po zahájení utkání, zavedení nové věkové kategorie 
veteránů pro soutěže řízené ČNS a to 50 let a více, stanovení začátku lhůty pro 
vznik nového oddílového členství po zániku dnem doručení oznámení o zániku 
na ČNS a nahrazení e-mailového prokazatelného doručení písemností  novým 
elektronickým „úložištěm dat/ souborů“. 
Poznámka: Testování tohoto úložiště pro komunikaci mezi sekretariátem/ STK 
ČNS s oddíly, KNS a komisemi bylo již dokončeno, ale bohužel nebyly vydány 
do data 10.1.2013 postupy pro ukládání a výběr dokumentů/ souborů!

 Poslední části VH bylo jednání ohledně registrací členů ČNS a s tím 



spojených zavedení registračních poplatků. Pozor nezaměňovat to s licenčními/ 
hráčskými poplatky a členským oddílovým poplatkem! Důvodem zavedení této 
registrace  členů,  je  jednoznačně  požadavek  státních  institucí  pro  udělování 
dotací  celorepublikovým sportovním svazům  to  na  základě  předání  řádného 
registru členů s doložením registračních členských plateb. Většinou hlasů prošel 
návrh na zřízení registračního členského poplatku ve výši 10 Kč pro rok 2013, 
který bude zapracován do návrhu rozpočtu o hospodaření ČNS 2013. Vše bude 
nutné legislativně ošetřit a vydat k tomu pokyny. Zatím ke dni 10.1.2013 nic 
neproběhlo. 
Poznámka: Pokud některé oddíly/ kluby nemají provedenou oddílovou registraci 
u ČNS a nemají  zájem toto provést,  mohou provést  registraci  svých členů u 
ČNS, tím že si udělají přidružené členství u ČNS pod hlavičkou jiného subjektu. 
Poplatek  se  v takovém případě  ČNS neplatí.  Takovéto  oddíly  ovšem nemají 
právo hlasu rozhodujícího pro případné změny v orgánech ČNS. Víc informací u 
sekretáře ČNS p.Pabiána.

b)   VALNÁ HROMADA SKO ČSTV
Dne 13.prosince 2012 proběhla v Praze na Strahově 14. Valná hromada 
středočeské krajské organizace( SKO ) ČSTV.   Za KNS se VH zúčastnil její 
předseda  p. Peter Rackovský ( VV KNS ). Hlavním důvodem svolání této VH 
byla dovolba členů rady SKO za sportovní svazy, schválení hospodaření za rok 
2011 a rozpočtu na rok 2012.

c)   ŠKOLENÍ ROZHODČÍCH
VV KNS připravuje ještě do zahájení soutěžního ročníku 2013 školení 
rozhodčích pro prodloužení, nebo získání nových licencí „D“. Případný termín a 
místo školení včetně všech podmínek pro možnou účast na tomto školení budou 
upřesněny na VH KNS dne 2.2.2013 v Osnici.

d)   PUBLIKACE
Informace ohledně Publikace o historii nohejbalu na středočeských 
osadách ( 1.díl ) od p.Martina Maršálka, která by měla byt vydána v letošním 
roce.
 
e)   JEDNÁNÍ VV KNS
Nejbližší termín jednání VV KNS proběhne v měsíci březnu 2013  
v Osnici. Termín bude upřesněn později.

Dne 10.ledna 2013 v Osnici zapsal Ing.Peter Rackovský

Ing.Peter Rackovský 
     Předseda KNS



                
       


