
Zápis č.1/2014 z jednání   
   Výkonného výboru 
   středočeského KNS 

                 konaného dne 9.ledna 2014 v Osnici

Přítomni: p. Rackovský Peter, p. Beránek Jiří, p. Miloslav Vach, p. Jiří Potočník  
( 80 % ). Omluven: p. Viedemann František   
Dozorčí rada: p. Kočiš Petr, Hosté: 0
Jednání se účastní nadpoloviční většina členů VV, VV je usnášeníschopný.

Program jednání:
1. Splnění úkolů z posledního jednání VV KNS
2. Příprava Konference KNS 
3. Příprava soutěží 2014
4. Různé

Přílohy Zápisu č.1/2014:
Příloha č.1:  Vzorový seznam/soupis, pro tvorbu elektronických soupisek.
( Tato Příloha byla v době uzavírky Zápisu ve stádiu přepracování a oddíly i 
svazy ji obdrží v nejbližším období ).
Příloha č.2:  Postup k provádění finančních transakcí na účet KNS a přehled   
  čísel účtů oddílů KNS. 
Příloha č.3:  Návrh Termínového kalendáře KNS 2014.
( Jedná se pouze o návrh, který ještě Konference může upravit s ohledem na 
skutečnost, že ČNS ještě nemá k dispozici termínový kalendář 2014 
jednorázových akcí mužů, žen i mládeže. )

1. SPLNĚNÍ ÚKOLŮ Z POSLEDNÍHO JEDNÁNÍ VV KNS 
1a) Pokuty, nesplnění povinnosti: 
Nesplnění  povinnosti  zaplacením  pokut  v nařízeném  termínu  do  31.10.2013 
udělených na základě disciplinárních postihů družstvům Vavřince a Neratovic  
( viz. jednání VV KNS ze dne 19.9.2013, Zápis č.4, bod 2.2 ).
ROZHODNUTÍ VV KNS:
Obě uvedená družstva jsou potrestána dalším finančním postihem ve výši  200 
Kč v souladu s bodem 3.2.7 Pokuty a sankce, Zpravodaje 2013 se splatností do 
termínu 1.2.2014! Celková výše pokuty činí:  Vavřinec 400 Kč a  Neratovice 
300  Kč. V opačném  případě  hrozí  provinilým družstvům  pozastavení  jejích 
soutěžní činnosti v roce 2014!

1b) Vyúčtování cestovních náhrad družstev mládeže za ročník 2013:
Všechny náhrady dle ceníku jízdného pro vnitrostátní autobusovou dopravu 
platného od 1.1.2013 se zahrnutím zvláštního jízdného tj. slevy pro žákovskou 



kategorii od 6 – 15 let byly uhrazeny finančním převodem na certifikované čísla 
účtů oddílů v termínu 12/2013. 

1c) Vyúčtování náhrad pořadatelům mládežnických akcí 2013:
Kompenzace náhrad nákladů pořadatelům Šacung Benešov ( T3 dorostu 30.6. ) 
a Hlavence ( T2 žáků 2.6. ) za účast menší než pět družstev/jednotlivců byly 
uhrazeny finančním převodem na certifikované čísla účtů oddílů v termínu 
12/2013. 

1d) Dohoda o finančním příspěvku SKO ČUS:
V termínu 17.12.2013 byl uhrazen poplatek za služby poskytované pracovištěm 
SKO ČUS ( vedení služeb a účetní agendy ) ve schválené výši 10.000 Kč.

2.  PŘÍPRAVA KONFERENCE KNS
2a) Pozvánka na Konferenci:
Pozvánky  s programem  Konference  a  tiskopisem,  pro  potvrzení  Mandátu 
rozešle (  elektronicky )  všem oddílům a svazům sekretář  KNS v termínu do 
11.ledna  2014.  Termín  Konference  byl  již  dříve  určen  na  1.února  2014 
v klubovně oddílu NK Osnice. 

2b) Orgány Konference: 
Návrh  orgánů:  moderátor  p.  Rackovský,  zapisovatel  p.  Beránek,  organizační 
komise p. Potočník, p. Vach, ověřovatel p. Kočiš.

2c) Úkoly ke Konferenci: 
• Zpracování výročních zpráv jednotlivých členů VV KNS včetně zprávy 

revizní kontroly za rok 2013 a příprava nezbytné dokumentace pro toto jednání.
• Využívání SKO ČUS se sídlem v Praze pro vedení služeb a nezbytné 

účetní  agendy k  potřebám KNS v roce  2014.  Příprava  Dohody o  finančním 
příspěvku na rok 2014 za služby poskytované pracovištěm SKO a tyto finance 
zahrnout  v  návrhu  rozpočtu  pro  rok  2014.  Středočeský  KNS  má  platnou 
členskou licenci s evidenčním číslem 08/2012.

• Připravit návrh rozpočtu pro rok 2014.
• Zabezpečení pohárů, diplomů a míčů. Sekretář KNS zajistí fyzicky na 

Konferenci poháry, diplomy a nohejbalové míče, pro nejlepší družstva mužů a 
mládeže za účelem vyhodnocení ročníku 2013. Rovněž zajistí fyzicky štítky na 
putovní poháry Memoriálů J. Krále a M. Potůčka ( KP 2 a KP 3 žáků ). 
Poznámka: Doručení obou putovních pohárů zajistí na Konferenci KNS oddíl 
Stratova ( vítěz Memoriálů 2013 ).

3. PŘÍPRAVA SOUTĚŽÍ PRO ROK 2014
3a)   Zasílání předepsané dokumentace a provádění plateb:

• Zasílání přihlášek družstev mužů a mládeže, změny údajů ( adresy, tel. 



čísla, email. adresy atd. ) vedoucích těchto družstev, nově platných registračních 
karet oddílů/klubů  a změny účtů oddílů na doručovací adresu sekretáře svazu: 
p. Ing. Peter Rackovský, Žitenická 1535, Čáslav, 286 01, nebo v elektronické 
podobě na emailovou adresu: rackovskypeter@seznam.cz, tel.:776245430.
 

• Zasílání Zápisů o utkáních KP a KS družstev mužů a ostatní dokumentace 
nově Seznamu/ Soupisu (*) , pro tvorbu elektronických soupisek, fotek pro tisk 
nových průkazek ( pouze u kategorie žáků ), žádostí přestupů/ hostování hráčů, 
změny specifikace utkání a to vše elektronicky na email řídícího orgánu STK: 
nohejbalslany@seznam.cz      Pouze  výjimečně  na  doručovací  adresu  do 
zaměstnání:  p  Mgr.  Jiří  Beránek,  Berounská  1292,  Unhošť,  273  51,  tel.: 
777264194.
(*) Seznam/ Soupis bude obsahovat jména a příjmení hráčů/ funkcionářů, čísla 
registrací  (  číslo  uvedené  na  hráčské  kartě  –  stránky  webu  ČNS  ),  datum 
narození  a výše částky licenčního poplatku dle věkové kategorie. 
Poznámka: Jako tiskopis pro tento Seznam/ Soupis může posloužit tiskopis
soupisky družstva. Viz. vzorový Seznam/Soupis jako samostatná příloha č.1 
tohoto Zápisu (Příloha ve stádiu přípravy oddíly i svazy obdrží v nejbližší době).

• Zasílání dokumentace z mládežnických akcí ( přeborů/ turnajů ) tj. 
výsledkových  listin  a  vyúčtování  cestovních  náhrad  a  zasílání  dokumentace/ 
informací  ohledně  získání  nových  licencí/  prodloužení  licencí  rozhodčího  a 
trenéra  elektronicky  na  email  předsedy  Komise  mládeže: 
miloslav.vach@centrum.cz,  nebo na adresu:  p.  Miloslav Vach,  Okružní  677, 
Uhlířské Janovice, 285 04, tel.: 775557882.

• Nově zasílání kopií Seznamu/ Soupisu, pro vedení veškeré administrace 
internetové databáze členů ( hráčů a funkcionářů ) oddílů sdružených pod KNS, 
provádění  veškeré  kontroly  a  uzamčení  těchto  členů  nezbytné  pro  tvorbu 
elektronických soupisek.  Nově zasílání  kopií  Zápisů  o  utkáních KP  a  KS 
družstev  mužů,  pro  vedení  statistických  údajů.  Dále  pak  zasílání  informací/ 
článků, pro propagaci středočeského nohejbalu. Vše na email předsedy Komise 
rozvoje  a  propagace KNS:  xpotok@seznam.cz,  Adresa:  p.  Jiří  Potočník, 
K zeleným domkům 35, Praha 4 – Kunratice, 148 00, tel.: 725037709.  Adresa 
stránek KNS: www.stredoceskynohejbal.cz 

• Provedení plateb na účet KNS: 157135237/0600, Konstantní symbol: 
0379,  Variabilní  symbol  šestimístní  začínající  číslem 26.  Postup  pro  vedení 
plateb viz  Příloha č.2 tohoto Zápisu VV KNS, nebo Příloha č.4, Zpravodaje 
2013: 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  Konferenci  přímo  v  hotovosti  proti  potvrzení  na 
pokladním dokladu.
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3b)   Závazné termíny pro zasílání předepsané dokumentace a provádění plateb:
            Do termínu 

Zaslání řádných přihlášek do soutěží družstev  1.2.2014
Zaplacení startovného do soutěží družstev  ( 300 Kč KP i KS )  1.2.2014
Nově zaslání seznamů/soupisů družstev mužů a mládeže  28.2.2014
Zaplacení licenčních poplatků pro rok 2014  28.2.2014
Zaplacení poplatku za převedení soutěže  1.2.2014

Zaplacení kauce za vykoupení mládeže (KP 5.000 Kč/KS 3.000 Kč) 28.2.2014
Zaplacení poplatku za vykoupení rozhodčích ( min.2 rozhodčí )  31.3.2014
Zaslání rozpisů soutěží ( Zpravodaj 2014, nových registračních 
průkazů žáků …) oddílům KNS, svazům  31.3.2014
Zaslání rozpisů soutěží jednotlivých RNS/ONS na KNS  14.4.2014
Zaslání rozpisů soutěží mužů a mládeže KNS na ČNS  31.3.2014
Nahlášení předběžných přihlášek ONS na kvalifikaci o KS  31.8.2014
Podání přihlášek účastníků kvalifikace o KS 2015  15.9.2014
1.Přestupní termín  31.1.2014
2.Přestupní termín  31.7.2014
Možné ukončení hostování  30.6.2014
Zaslání výsledků soutěží jednotlivých ONS sekretáři KNS 31.10.2014
Zaslání výsledků soutěží KNS na ČNS 31.10.2014

3c): Hráčské licence, registrační karty hráčů:
v HRÁČSKÉ LICENCE ( KARTY HRÁČŮ ):

Pro řízení soutěží počínaje ročníkem 2014 bude zaveden systém licencování 
všech hráčů startujících v soutěžích KNS přes již zaběhnutý registr hráčů ČNS 
( hráčské karty ) a zavedením jeho aplikace k tvorbě elektronických soupisek. 
Poznámka: Samozřejmou podmínkou pro vedení veškerých aplikací spojených 
s registrem hráčů, je předcházející provedení vlastní registrace oddílu/klubu u 
ČNS. Všechny oddíly/kluby startující ve středočeském KP i KS mají splněno. 

• Odůvodnění rozhodnutí VV KNS: 
Jednoznačná potřeba sjednotit postupy pro vedení licencování hráčů mezi KNS 
a  ČNS,  pro  zachování  regulérnosti  a  transparentnosti  těchto  soutěží. 
V návaznosti na to nutnost jednotného registru hráčských karet u oddílů KNS 
(*)  zrušení registračních karet KNS, které ČNS neakceptoval pro řízení svých 
soutěží.  Vše  směřující  k  ulehčení  práce  při  startu,  fluktuaci,  hostování, 
v kvalifikacích a přestupech hráčů prolínajících se ve všech soutěžích řízených 
ČNS, KNS i ONS/RNS.
(*) VV KNS zachová platnost registračních průkazek u mládežnických družstev, 
pro regulérnost řízení těchto soutěží, možnou kontrolou totožnosti hráčů.



• Nižší organizační články ( ONS/RNS ):
Pro ty ONS, které si zavedou licencování hráčů přes centrální hráčský registr 
ČNS ( registrovaná soutěž ),  budou platit stejné podmínky, jako je tomu pro 
soutěže řízené KNS. Veškeré finanční prostředky z licencí hráčů, kteří startují 
v těchto soutěžích ( nejsou to členové družstev hostující, fluktuující v soutěžích 
KNS/ČNS ) jsou majetkem těchto ONS a výše takto vybíraných poplatků záleží 
pouze na rozhodnutí řídícím orgánů těchto ONS. 
Poznámka: Největším problémem je skutečnost, že velká část ONS/RNS nemá a 
nebude  mít  vůbec  zájem řešit  zavedení  licencování  hráčů.  Nespočet  oddílů 
z těchto  soutěží  nemá  a  ani  nechce  mít  oddílovou  kartu,  jelikož  jeho  hráči 
nestartují  v soutěžích,  kde  je  to  vyžadováno  (  potvrzuje  to  skutečnost,  že 
registrace oddílů již probíhají od roku 2009 ). Navíc je zde rozdílnost v řízení 
těchto  soutěží,  kde  v některých  soutěžích  ONS/RNS  startují  družstva  bez 
provedené  registrace  oddílu/klubu  spolu  s družstvy,  které  naopak  vlastní 
registraci provedla a rovněž je nejednotnost v placení startovného bez placení 
licenčních poplatků,  nebo někde i  s placením těchto poplatků.  Bohužel  KNS 
nemá možnost/způsob nařizovat ONS/RNS ( tyto soutěže nedostávají od KNS 
žádné  finanční  dotace  a  hospodaří  si  samostatně  )  zapojení  do  jednotného 
systému registrací oddílů/klubů a s tím spojeného licencování hráčů. 

Závěr/ doporučení KNS:
-  Doporučení řídícím orgánům ONS/RNS, rozdělit soutěže ( pokud to počet    
   družstev dovolí ) na registrované s licencováním hráčů a neregistrované.
- Oddíly/kluby z neregistrovaných soutěží, které provedly vlastní registraci 
   ( mají vytvořenou oddílovou kartu a tím i vlastní účet ), ale nechtějí provádět 
   licencování svých hráčů, by měly alespoň svým hráčům vytvořit hráčské karty 
   ( bez úhrady licenčních poplatků ). Vše z důvodu vytvoření registru hráčů, 
   kteří mohou do budoucna působit ( fluktuovat, hostovat a přestupovat ) v 
   soutěžích, kde je placení licenčních poplatků povinností. 
- Vyzývá ostatní oddíly k provedení/ dokončení vlastní oddílové registrace, 
   která již probíhá od roku 2009.  
-  Doporučení řídícím orgánům ONS/RNS, jako částečnou kompenzaci alespoň 
   navýšit startovné družstvům bez vlastní registrace a snížení startovného 
   družstvům s již provedenou registrací oddílu.  

v LICENČNÍ POPLATKY HRÁČŮ:
Výše  licenčních  poplatků  bude  sjednocena  s částkou  hrazenou  v soutěžích 
řízených ČNS tj.  200 Kč/dospělí,  100 Kč/  mládež (  žactvo/dorost  ).  Termín 
zaplacení licenčních poplatků bude totožný s uzavřením elektronických soupisek 
družstev  pro  rok  2014.  Jako  finanční  kompenzace  pro  družstva  startující 
v soutěžích KNS ( KP i KS ) bude snížení nákladů startovného do soutěží pro 
rok 2014 ( startovné ve výši 300 Kč, v obou soutěžích ).
 



• Odůvodnění rozhodnutí VV KNS: 
Jednoznačná nutnost sjednocení výše licenčních poplatků KNS a ČNS 
s ohledem na možné problémy při startu hráčů ( hostování/ přestupech, fluktuaci 
a v kvalifikaci ) s doplácením předepsané částky. Finanční kompenzací pro k
luby je snížení nákladů startovného do soutěží.

Upozornění:
Hráči včetně hostujících z oddílů družstev startujících v soutěžích řízených ČNS 
provedou platby na účet ČNS a sekretář ČNS provede veškerou kontrolu a 
uzamčení těchto hráčů, pro vytvoření elektronických soupisek. Hráči včetně 
hostujících z oddílů družstev startujících v soutěžích řízených KNS provedou 
platby na účet KNS a pověřená osoba za KNS ( p. Jiří Potočník, ) provede 
veškerou kontrolu a uzamčení těchto hráčů, pro vytvoření elektronických 
soupisek v rámci KNS. 
Pozor: Nezaměňovat tyto poplatky s poplatkem za hostování hráče!

Fluktuující hráči:
Hráči fluktuující z družstev řízených KNS do soutěží ČNS provedou platby ve 
prospěch řídícího orgánu KNS. Hráči fluktuující z družstev řízených ONS ( tyto 
oddíly mají provedenou vlastní registraci oddílu/klubu ) do soutěží ČNS/KNS 
provedou platby ve prospěch řídícího orgánu KNS. Následně proběhne nezbytná 
kontrola mezi sekretariátem ČNS a zástupcem KNS, pro uzamčení hráčů z 
prolínajících se soutěží na základě zaslaného soupisu hráčů a identifikaci platby 
s kopii dokladu o zaplacení ( součet poplatků koresponduje s výši úhrady ). 
Pověřené osoby za ČNS ( p. Vlastimil Pabián, nebo STK ) a za KNS ( p. Jiří 
Potočník, ) provedou veškerou kontrolu a uzamčení těchto hráčů, pro vytvoření 
elektronických soupisek v rámci ČNS/KNS/ONS. V případě, že si ONS, nebo 
kluby zavedou stejně vysoké částky poplatků jako u KNS, bude jim polovina 
těchto finančních prostředků hrazená za fluktuující hráče vrácena zpět na ONS 
(registrovaná soutěž), nebo klubu ( neregistrovaná soutěž ) . Výše uvedené 
neplatí u ČNS, který žádné takto vybrané finanční prostředky nevrací! 

v ZJEDNODUŠENÝ POSTUP – HRÁČSKÉ LICENCE:
Aplikace  pro  práci  s internetovou  databází  hráčů,  trenérů  a  funkcionářů  se 
nachází na webu ČNS v hlavním menu „ČNS“ pod položkou „Evidenční karty 
hráčů“.  Tato  databáze  je  propojena  s databází  oddílů/klubů.  Jednotlivé  členy 
příslušného  oddílu/klubu  je  možné  zadávat  jen  přes  přihlašovací  účet,  pod 
kterým byla zadávána registrační karta oddílu/klubu. 
Při potížích s přístupem ( přístupové heslo ) k oddílové kartě ( změny/ opravy ), 
k zavedení nových registračních karet hráčů kontaktovat administrátora ČNS: p. 
Pavel Fajgl, email: fajgl@volny.cz, mobil: 736 128525. 

mailto:fajgl@volny.cz


První krok: Vytvoření evidenčních karet ( hráčských karet ) všech  členů oddílu 
oprávněnou  osobou  oddílu  uvedenou  na kartě  oddílu  (  osoba  s přístupovým 
heslem  ).  Upozornění:  U  kolonky  rodné  číslo  nevyplňovat  číselný  údaj  za 
lomítkem! 

Druhý krok: Provést zaplacení licenčních poplatků, které koresponduje s počtem 
hráčů a funkcionářů ( vedoucí, trenér ) uvedených na Seznamu/ Soupisu.  Var. 
symbol pro platbu končící dvojčíslím 02. Příklad: 260602  = Platba za licenční 
poplatky družstva Č.Brodu (26–nohejbal, 06–číslo oddílu, 02–licenční popl.).
Seznam/ Soupis (*), který bude obsahovat jména hráčů/ funkcionářů, číslo 
registrace= číslo hráčské karty, datum narození a částku poplatku odeslat
pověřené osobě KNS. 
(*) Jako tiskopis pro Seznam/ Soupis může posloužit soupiska oddílu. Viz. 
Příloha č.1 tohoto Zápisu.

Třetí krok: Pověřená osoba KNS ( p. Potočník ) po obdržení Seznamu/Soupisu a 
identifikaci platby ( součet poplatků koresponduje s výši úhrady ) provede 
záznam v elektronické databázi členů příslušného oddílu a tyto hráče „uzamkne“ 
k možnosti tvorby a tisku elektronických soupisek.
Poznámka: Pověřená osoba KNS ( p. Potočník ) má oprávnění k uzamykání 
hráčů mimo oddílů s identifikací Cxxx, což jsou ligové oddíly. Zde proběhne 
nezbytná korespondence s ČNS ohledně kontroly u hráčů těchto družstev.
Odůvodnění:
Pokud družstvo ( B, C, D, mládež, ženy ) ligového oddílu startuje v soutěžích 
KNS/ONS, je nutné aby pověřená osoba ČNS dostala Seznam/ Soupis těchto 
hráčů včetně potvrzení platby o uhrazení licenčních poplatku těchto hráčů ve 
prospěch KNS ( kopie dokladu platby ). To vše od pověřené osoby KNS 
( p. Jiří Potočník ). Následně  sekretář, nebo STK ČNS provede zahrnutí hráčů 
v kompetenci KNS a tím jejích uzamčení osobou pověřenou KNS.

Čtvrtý krok: Oprávněná osoba oddílu odpovídá za správnost a vyplnění všech 
hráčů a funkcionářů družstva. Pokud trenér, nebo vedoucí družstva nebudou 
vedeni současně jako hráči, musí mít též uhrazen licenční poplatek v předepsané 
výši a musí být uzamčeni pro soupisku konkrétního družstva. Po vytvoření 
elektronické soupisky družstva a jejím vytištění je nutné soupisku pro její 
platnost potvrdit – razítko klubu a podpis oprávněné osoby, dále pak opatřit 
podpisy všech hráčů a funkcionářů uvedených na tiskopisu soupisky. 

3d) Motivační program mládeže 2014:
• Na základě zkušeností z předešlých let, hodnocení a doporučení KM 

(  komise  mládeže  )  VV  KNS  schválil  navrhované  změny  v motivačním 
programu  mládežnických  soutěží  ročníku  2014.  VV  KNS  rozhodl  nakoupit 
z finančních  prostředků  vybraných  za  mládež  v roce  2014  celkem  130  ks 



medailí  s nohejbalovým emblémem a stuhou (  fa.  Gladiátor  )  a  stejný počet 
diplomů  s nohejbalovým  motivem  a  znakem  KNS  (  pan-grafik  Jaroslav 
Suchomel ). Cena jedné medaile 16 Kč, stuha 7 Kč, emblém 7 Kč. Cena 130 ks 
= 3.900 Kč. Cena po slevě 10% od prodejce 3.510 Kč. Cena jednoho diplomu 
( fotopapír + barevný potisk ) 10 Kč. Cena 130 ks = 1.300 Kč. Cena po slevě 
20% od prodejce 1.040 Kč. Dále 4 x trofej ( cena není putovní a zůstává vítězi ), 
pouze  pro  vítěze  jednorázových  přeborů  v kategorii  žáků  a  dorostu  (  fa. 
Gladiátor ). Cena jedné trofeje ( včetně štítku s potiskem a emblém ) 190 Kč. 
Cena 4 ks = 760 Kč. Cena po slevě 10% od prodejce 684Kč. Kalkulace celkové 
ceny vyčíslena na 5.960 Kč, po slevách od prodejců  5.234 Kč. Všechny tyto 
ceny obdrží pořadatelé mládežnických akcí na Konferenci KNS ( 1.2.2014 ).

• V motivačním programu z předešlých let zůstává odměna sportovním 
materiálem ( míči ), pro první tři družstva v každé kategorii. Nově pro družstva, 
která splnila účast na šesti ze sedmi vyhlášených akcí ( loni sedm akcí ). Ruší se 
odměna sportovním materiálem ( míči ), pro všechny oddíly s mládeži a finanční 
dotace pořadatelům Memoriálů žáků ( celkem 1.100 Kč ). Zůstává v platnosti 
proplácení cestovních náhrad ve výši 100 % a náhrady pořadatelům za menší 
účast než 5 družstev/ jednotlivců na akci.

3e) Připravované změny v     předpisech řízení soutěží:  
Všechny důležité změny budou, pro lepší přehlednost uvedeny ve Zpravodaji 
2014 zvýrazněně. Nejdůležitější připravované změny:

• Veškeré přestupy hráčů a ohlášení hostování hráčů na všech úrovních 
( ČNS, KNS, ONS ) vyřizuje výhradně řídící orgán ČNS.

• Licencování hráčů přes registr ČNS ( hráčské karty ) a s tím spojené 
zrušení platnosti registračních průkazů vydaných STK KNS u mužů a dorostu. 
Zachování platnosti pouze u registračních průkazek žáků ( kontrola totožnosti ).
Navýšení  licenčních poplatků  na  úroveň  poplatků  hrazených v ČNS.  Snížení 
nákladů startovného do soutěží KP i KS ( kompenzace oddílům ).
Veškeré informace viz. bod 3c) tohoto Zápisu, nebo ve Směrnici ČNS: Hráčské 
licence a soupisky – Postupy a evidence.
 

• Zasílání kopií Zápisů o utkáních a Seznamů/ Soupisů členů oddílů pro 
vedení veškeré administrace internetové databáze členů ( hráčů a funkcionářů ) 
oddílů sdružených pod KNS, pro kontrolu a tvorbu elektronických soupisek. Vše 
na email předsedy Komise rozvoje a propagace KNS: xpotok@seznam.cz
S tím  budou  nově  spojené  sankce  v podobě  udělování  finančních  pokut 
družstvům  za  nezaslání  povinné  kopie  Zápisu  o  utkání  (  vedení  statistické 
administrativy  )  a  Seznamu/  Soupisu  členů  oddílů  pro  vedení  internetové 
databáze  hráčů  a  funkcionářů  v KNS.  Vše  na  adresu  Komise  rozvoje  a 
propagace KNS. 

mailto:xpotok@seznam.cz


• Změna nevyhovujícího systému sestupu/ postupu, kdy pro tento systém 
zůstane určujícím faktorem počet sestupujících středočeských týmů z ligových 
soutěží řízených ČNS. Kvalifikace o postup do KS se budou účastnit pouze a 
výhradně nejlepší družstva ONS, bez účasti nejhůře umístěných týmů KS. Po 
skončení kvalifikace o účast ve 2.lize se přistoupí k jedné z připravených variant 
pro naplnění krajských soutěží ( KP i KS ) v následujícím ročníku. Oddíly a 
svazy budou seznámeny se systémem sestupu a postupu na jednání Konference. 

• Řádné a stálé provádění kontrol počtu startů fluktuujících hráčů na 
utkáních krajských soutěží a to řídícím orgánem STK KNS.
   
4.  RŮZNÉ
4a)   VH ČNS a VH SKO ČUS:

• Dne 2.března 2014 se uskuteční v Nymburce ( sportovní centrum ) Valná 
hromada ( VH ) ČNS. Návrh nominací za středočeský kraj ( 3 delegáti ), p. Ing. 
P. Rackovský ( VV KNS ), p.V. Janšta ( Nymburk ). Jedná volná nominace. 

• V měsíci březen 2014 ( termín bude upřesněn ) se bude konat v Praze na 
Strahově 15. Valná hromada středočeské krajské organizace ( SKO ) ČUS.  Za 
KNS se VH zúčastní její předseda  p. Ing. Peter Rackovský. 

4b) Registrace oddílu/klubu ( oddílová karta ):
Sekretář KNS obdržel od posledního jednání VV platnou kopii  oddílové/ 
klubové karty:  KSK Mezouň ( ONS Beroun ).

4c) Elektronické úložiště dat ČNS:
Aplikace  pro  vedení  prokazatelné  elektronické  korespondence  mezi  svazy  a 
oddíly  se  nachází  na  webu  ČNS  v  uživatelském  menu  „ČNS“.  Zde  jsou 
k dispozici tři odkazové okna: Detaily vašeho účtu, Přidání odkazů a Úložiště 
souborů pro doručení písemností a souborů. 

4d)   Změna vedení VV ONS Praha - Západ:
Dne 4.12.2013 byl zvolen zástupci oddílů nový VV ONS Praha Západ. Předseda 
ONS: p. Jakub Fotr, tel.: 722 553664, email: jakubfotr@volny.cz . STK ONS:
p. Vilém Hrachovec, tel.: 702 005023, email: vilemhrachovec@seznam.cz

4e)   Příští jednání VV KNS:
Nejbližší termín jednání VV KNS proběhne 03/2014 ( termín bude upřesněn ).

Dne 9.ledna 2014 v Osnici zapsal Ing. Peter Rackovský
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