
Zápis č.1/2015 z jednání    

   Výkonného výboru  

   středočeského KNS  
                 konaného dne 8.ledna 2015 v Osnici 

 

Přítomni: p. Rackovský Peter, p. Jiří Beránek, p. Jiří Potočník  ( 60 % ). 

Omluveni: p. Miloslav Vach, p. František Viedemann     

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 – Rozhodnutí řídícího 

     orgánu VV KNS 

2. Příprava Konference KNS  

3. Příprava soutěží 2015 

4. Různé 
 
 

       1.  SPLNĚNÍ ÚKOLŮ Z POSLEDNÍHO JEDNÁNÍ – ROZHODNUTÍ  

ŘÍDÍCÍHO ORGÁNU KNS 

1.1     Disciplinární postihy 

Do termínu 31.12.2014 určeného řídícím orgánem KNS ( Zápis č.5, čl. 1.1 ) 

neuhradila stanovené pokuty družstva Dobříš, Vavřinec, Zvánovice, Zvírotice. 

Zjištěno na základě výpisu finančních transakcí z/na účet KNS ke dni 

31.12.2015. Poznámka: Pokud některé z výše uvedených družstev provedlo 

platbu, zašlete potvrzení o zaplacení sekretáři KNS. 

 

ROZHODNUTÍ ŘÍDÍCÍHO ORGÁNU KNS: 

Na základě nedostatků zjištěných a uvedených v tomto bodě Zápisu jsou 

povinna výše uvedená družstva uhradit udělené pokuty do termínu konání 

Konference KNS dne 31.1.2015 ( termín podání přihlášek soutěží KNS 2015 ). 

Při nesplnění této povinnosti budou výše uvedená družstva vyloučená ze 

všech soutěží řízených KNS, pro rok 2015! 

Celkový přehled postihů viz. Zápis č.5/2014, čl.1.1 ). 

 

1.2 Vrácení putovních pohárů 

Na základě oznámení oddílu TJ Sokol Slaný, který jako vítěz obou Memoriálů 

2014 bohužel obdržel pouze putovní pohár na KP 2 ve Vrdech ( Memoriál M. 

Potůčka ). Druhý putovní pohár ( Memoriál J. Krále ) nebyl v Plazech na KP 3 

družstvu Slaného předán, jelikož po vysvětlení p. Kaudla zůstal pohár omylem 

v držení družstva Plazů ( vyhodnotily se obě kategorie zvlášť a žáky vyhrály 

právě Plazy ).  



1.3     Dotace publikace 

Konferencí 2014 schválená dotace 5.000 Kč na Publikaci o nohejbalu na 

středočeských osadách byla v termínu do 31.12.2014 převedena finanční 

transakcí na účet pana Martina Maršálka, který předložil podrobný přehled 

cestovních výdajů spojených ze zabezpečením této publikace.  

 

    2. PŘÍPRAVA KONFERENCE KNS 2015 

2.1    Pozvánka na Konferenci 

Pozvánky s programem Konference, Jednacím řádem a tiskopisem, pro 

potvrzení Mandátu  rozešle ( elektronicky ) všem oddílům a svazům sekretář 

KNS v termínu do 10. ledna 2015. Termín Konference byl určen na 31. ledna 

2015 v klubovně oddílu NK Osnice.  

 

2.2     Orgány Konference:  

Návrh orgánů: moderátor p. Rackovský, zapisovatel p. Beránek, organizační 

komise p. Potočník, p. Vach, ověřovatel bude doplněn. 

 

2.3     Úkoly ke Konferenci:  

 Zpracování výročních zpráv jednotlivých členů VV KNS včetně zprávy  

revizní kontroly za rok 2014 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 2015. Příprava Dohody o finančním 

příspěvku na rok 2015 za služby poskytované pracovištěm SKO a tyto finance 

zahrnout v návrhu rozpočtu pro rok 2015. Středočeský KNS má platnou 

členskou licenci s evidenčním číslem 08/2012. 

 Připravit ke schválení finanční uzavírku za rok 2014 a návrh rozpočtu pro  

rok 2015. 

 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 2014. Rovněž zajistí fyzicky štítky na 

putovní poháry Memoriálů J. Krále a M. Potůčka ( KP 2 a KP 3 žáků ).  

Poznámka: Doručení obou putovních pohárů na Konferenci KNS viz. bod 1.2 

tohoto Zápisu zajistí ( Slaný – putovní pohár KP 2, Plazy putovní pohár KP 3). 

 

 Nakoupit z finančních prostředků vybraných za mládež v roce 2015 a  

zabezpečit fyzicky na Konferenci 1x putovní cenu/pohár  a 3x trofej ( Memoriál 

J. Krále, Memoriál M. Potůčka a nově Memoriál P. Kočiše ) trofeje nejsou 

putovní a zůstávají vítězům, dále pak 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 ). Kalkulace celkové 

ceny vyčíslena do částky 6.000 Kč. Všechny tyto ceny obdrží pořadatelé 

mládežnických akcí na Konferenci KNS ( 31.1.2015 ). 

 



3. PŘÍPRAVA SOUTĚŽÍ PRO ROK 2015 

3.1     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  

Seznamů/ Soupisů družstev , pro tvorbu elektronických soupisek, fotek pro tisk 

nových průkazek ( pouze u kategorie žáků ), žádostí změny specifikace utkání 

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. 

 

 Zasílání dokumentace z mládežnických akcí ( přeborů/ turnajů ) tj.  

výsledkových listin, vyúčtování cestovních náhrad a zasílání dokumentace/ 

informací ohledně získání nových licencí/ prodloužení licencí rozhodčího/ 

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. 

 

 Zasílání kopií Zápisů o utkáních KP a KS družstev mužů ( vedení  

statistických údajů). Zasílání kopií Seznamů/ Soupisů družstev, 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. 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 viz  Příloha č.1 tohoto 

Zápisu VV KNS: Platná čísla účtů oddílů a Postup k provádění finančních 

transakcí z/na účet KNS. Vše rovněž k dispozici ke stažení na stránkách: 

www.stredoceskynohejbal.cz, nebo možnost zaplacení startovného a také 

vykoupení povinnosti mládeže do soutěží 2015 na Konferenci přímo v hotovosti 

proti potvrzení na pokladním dokladu. 
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3.2   Závazné termíny pro zasílání předepsané dokumentace a provádění plateb: 
                      Do termínu  

Zaslání řádných přihlášek družstev do soutěží mužů a mládeže   31.1.2015 

Zaplacení startovného do soutěží družstev  ( 300 Kč KP i KS )  31.1.2015 

Zaslání seznamů/soupisů družstev mužů a mládeže se zaplacením   

licenčních poplatků pro rok 2015       31.3.2015 

Zaslání žádosti o převedení soutěže do 30 kalendářních dní před termínem 

určeným pro podání přihlášky do soutěží 2015 a zaplacení poplatku za 

převedení soutěže do 7 dnů od kladného rozhodnutí řídícího orgánu vyšší 

soutěže.     

Zaplacení kauce za vykoupení povinnosti mládeže  

(KP 5.000 Kč/KS 3.000 Kč)         28.2.2015 

Zaplacení poplatku za vykoupení povinnosti rozhodčích  

z licencí ( stačí minimálně jeden rozhodčí )      31.3.2015  

Zaslání rozpisů soutěží ( Zpravodaj 2015, nových registračních  

průkazů žáků …) oddílům KNS a svazům      31.3.2015 

Zaslání rozpisů soutěží mužů a mládeže KNS na ČNS    31.3.2015  

Zaslání rozpisů soutěží jednotlivých RNS/ONS na KNS    15.4.2015 

Nahlášení předběžných přihlášek ONS na kvalifikaci o KS   31.8.2015 

Podání přihlášek účastníků kvalifikace o KS 2016     21.9.2015 

Podání přihlášek účastníků kvalifikace o 2.ligu ČR 2016   24.10.2015 

1.Přestupní termín          31.1.2015 

2.Přestupní termín          31.7.2015 

Možné ukončení hostování        30.6.2015 

Zaslání výsledků soutěží jednotlivých ONS sekretáři KNS  31.10.2015 

Zaslání výsledků soutěží KNS na ČNS     31.10.2015 

Zaslání dotazníku KNS na ČNS      30.11.2015 

 

3.3     Připravované změny v předpisech řízení soutěží 2015 

Všechny důležité změny budou projednány na Konferenci KNS ( 31.1.2015 ). 

Nejdůležitější navrhované změny VV KNS: 

 Nově rozdělení postihů za povinnost zasílání Zápisů o utkáních na STK a  

kopií Zápisů o utkáních na Komisi rozvoje a propagace a to stejné za povinnost 

zasílání Seznamů/ Soupisů členů družstev na STK a kopií těchto Seznamů/ 

Soupisů na Komisi rozvoje a propagace. Pro lepší přehled viz tabulka níže. 

Splnění povinnosti Zaslání - komu Finanční 
postih 

Zasílání Seznamů/ Soupisů 
členů družstev a zasílání 
Zápisů o utkáních. 

 p. Beránek - STK KNS 100 Kč 

Zasílání kopií Seznamů/ 
Soupisů členů družstev a 
zasílání kopií Zápisů o 
utkáních. 

p. Potočník - Předseda 
Komise rozvoje a propagace 

100 Kč 



Nahlášení výsledku utkání 
SMS zprávou. 

Pouze p. Beránek  - STK KNS Stejný 
s rokem 

2014 
Zasílání dokumentace 
z mládežnických turnajů a 
přeborů. 

p. Vach – Komise mládeže Stejný 
s rokem 

2014 

Doporučení: Zasílání těchto dokumentů probíhá elektronickou formou a tudíž 

nemělo by být problémem zadat dva adresáty pro odeslání emailu s přílohou. 

  

 Zasílání Zápisů o utkáních ( STK KNS ) a kopií Zápisů o utkáních  

( Komisi rozvoje a propagace ) do konce prvního pracovního dne po skončení 

utkání. Dále pak zasílání výsledkových listin mládežnických akcí s hromadným 

vyúčtováním cestovních náhrad ( Komisi mládeže ) do konce druhého 

pracovního dne po skončení akce. 

Odůvodnění návrhu: V roce 2014 bylo stanoveno do 48 hod. po skončení akcí/ 

utkání a teď by se doba pro splnění této povinnosti prodloužila ( stejně to 

funguje u ČNS ). 

 

 Úprava podmínky a průběhu kvalifikace o postup do KS 2016 

následovně: Při počtu účastníků kvalifikace 5 a více by se hrálo na venkovním 

hřišti na dvou kurtech a ve dvou skupinách. Vítězové by se utkali o postupové 

místo do 14 dnů po skončení prvního kola kvalifikace. Pokud by ( např. z 

klimatických podmínek či jiných ) nebylo možné hrát na venkovních hřištích, 

odehrála by se kvalifikace na dvou místech ( rozdělení účastníků geograficky ).  

Odůvodnění návrhu: V minulé kvalifikaci došlo na stížnosti odehrát i tři utkání 

během dne, což má i zdravotní rizika, navíc akce byla neúměrně dlouhá. 

Pořádání kvalifikace na dvou místech v kraji by navíc bylo ekonomicky 

příznivější pro oddíly. 

Poznámka: Momentálně ( situace ke dni 31.12.2014 ) probíhají registrované 

soutěže v šesti okresech: Praha Západ, Benešov, Beroun, Mladá Boleslav, 

Nymburk, Kutná Hora/Kolín. Ostatní okresy nemají zřízené soutěže, nebo 

soutěže v těchto okresech zanikly. Kvalifikace se může zúčastnit max. počet 

šesti družstev. 

 

 Zavedení finanční jistiny ( vratné kauce ) u družstev startujících  

v dlouhodobých soutěžích družstev mužů KNS ( KP/KS ). Tato kauce  

( příklad 500 Kč ) je výhradně majetkem družstva/klubu a bude oddílům které 

řádně ukončí soutěžní ročník převedena do dalšího ročníku, nebo vrácena. 

Popřípadě zbytek této kauce po odečtení postihů. 

Odůvodnění návrhu: V minulých letech docházelo k problémům s některými 

týmy v soutěžích, které byly potrestány finančním postihem s úhradou těchto 

pokut v termínech daných jednáním VV KNS a zbytečně jim tak pokuty za 

nesplnění povinností narůstaly.   



 Vyhodnocení a ocenění pro nejlepší jednotlivce v soutěžích KP,  

KS družstev ( Komise propagace a rozvoje KNS  ) a v soutěžích mládeže  

( Komise mládeže ). 

Odůvodnění návrhu: Vše v rámci motivačního programu. Podmínky, pro 

hodnocení by stanovily výše uvedené Komise.  

Poznámka: Momentálně jsou k dispozici na stránkách KNS statistiky úspěšnosti 

hráčů v soutěžích mužů, kde by se stanovil minimální nutný počet odehraných 

zápasů, pro spravedlivé hodnocení . U mládeže by se pravděpodobně vytvořil 

systém bodování hráčů z jednotlivých akcí. Příklad: Body dle počtu účastníků a 

pořadí hráčů ve výsledkových listinách ( 8 družstev: 1.místo = 8 bodů, 2.místo = 

7 bodů……8.místo =1 bod ) apod.  

 

4.  RŮZNÉ. 

4.1   VH ČNS 

Dne 8. března 2015 se uskuteční v Nymburce ( sportovní centrum )  

Valná hromada ( VH ) ČNS. Návrh nominací za středočeský kraj ( 3 delegáti ) a 

jména konkrétních delegátů rozhodne Konference KNS. 

 

4.2   Převedení soutěže 

Na základě žádosti družstva Zaječova ( vyšší družstvo ) zaslané na STK ČNS 

bylo tímto orgánem schváleno převedení soutěže s družstvem Slaného ( nižší 

družstvo ). Po schválení žádosti byl poplatek ve výši 10.000 Kč uhrazen v celé 

výši na účet ČNS. Pokud bude startovat družstvo Zaječova v soutěží řízené 

KNS, bude povinen ČNS převést 50% této částky ( 5.000 Kč ) na účet KNS. Vše 

v souladu se Soutěžním řádem ČNS čl.3.18 g. V opačném případě tým Zaječova 

nemá právo startovat v soutěžích řízených KNS. Družstvo Slaný bude v ročníku 

2015 startovat ve 2.lize ČR. 

 

4.3   Příští jednání VV KNS 

Nejbližší termín jednání VV KNS proběhne 03/2015 ( termín bude upřesněn ). 

 

Přílohy Zápisu: 

Příloha č.1:  Seznam platných čísel účtů družstev/oddílů Středočeského KNS a 

Postup k provádění finančních transakcí z/na účet KNS.  

 

 

 

 

Dne 8. ledna 2015 v Osnici zapsal   

Ing. Peter Rackovský 

      sekretář KNS           

         

 


