
                Zápis č.5/2013 z jednání   
   Výkonného výboru 
   středočeského KNS 

                 konaného dne 21.listopadu 2013 v Osnici

Přítomni: p. Rackovský, p. Beránek, p. Potočník, p. Vach  
( 80 % ). Omluven: p. Viedemann ( pracovně mimo )  
Revizní komise: p. Kočiš ml.
Hosté: 0
Jednání se účastní nadpoloviční většina členů VV, VV je usnášeníschopný.

Program jednání:
1. Splnění úkolů z posledního jednání VV
2. Vyhodnocení kvalifikace o postup do KS 2014
3. Cestovné náhrady za mládež 2013
4. Různé

1. SPLNĚNÍ  ÚKOLŮ  Z POSLEDNÍHO  JEDNÁNÍ  VV  KNS  – 
ROZHODNUTÍ VV KNS

1a) Registrace hráčů, členské příspěvky: 
Pozor: nezaměňovat registrace hráčů s hráčskými licencemi.
MŠMT ( Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) po jednáních s ČÚS 
vykazuje členskou základnu na základě přehledu TJ/SK a svazů od bývalé 
ČSTV. VV ČNS na základě tohoto stavu zatím nestanovil závazné postupy pro 
provedení hráčských registrací a s tím spojený výběr členských příspěvků. 
Rovněž s ohledem na výše uvedené není VV ČNS schopen zodpovědně 
stanovit rozsah členské evidence a minimální částky pro příspěvky uznatelné
MŠMT. Poznámka: VH ČNS (12/2012 ) stanovila částku  pouze orientačně ve 
výši 10 Kč za člena.
Závěr:  ČNS nebude zatím registrace hráčů provádět! 

1b) Hráčské licence ( hráčské karty ), licenční poplatky: 
 HRÁČSKÉ LICENCE ( KARTY HRÁČŮ ):
 Rozhodnutí VV KNS: 

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, pro tvorbu tolik potřebných 
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 zváží zachování registračních průkazek u mládežnických družstev, 
čistě pro regulérnost řízení těchto soutěží, kontrola totožnosti hráčů.

 Nižší organizační články ( ONS/RNS ):
Zde je  největším problémem skutečnost,  že  většina ONS/RNS až na některé 
výjimky  nemá  a  nebude  mít  vůbec  zájem řešit  zavedení  licencování  hráčů. 
Většina oddílů z těchto soutěží nemá a ani nechce mít oddílovou kartu, jelikož 
jeho hráči nestartují  v soutěžích, kde je to vyžadováno ( 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 ) 
zapojení  do  jednotného  systému  registrací  oddílů/klubů  a  s tím  spojeného 
licencování hráčů. 
(*) Doporučení řídícím orgánům ONS/RNS, jako částečnou kompenzaci alespoň 
navýšit  startovné  družstvům  bez  vlastní  registrace  a  snížení  startovného 
družstvům s již provedenou registrací oddílu.  

Závěr/ doporučení KNS:
- Oddíly/kluby, které provedly vlastní  registraci (  mají  vytvořenou oddílovou 
kartu a tím i vlastní účet ), mohou a měly by vytvořit svým hráčům karty i když 
tito hráči nebudou platit licenční poplatky jak KNS, tak i ČNS. Jde hlavně o 
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.  

 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 soupisek družstev pro 



rok  2014.  Bude  upřesněno  řídícím  orgánem  po  prvním  jednání  VV  KNS 
(01/2014 ). Jako finanční kompenzace pro družstva startující v soutěžích KNS 
(  KP  i  KS  )  bude  snížení  nákladů  startovného  do  soutěží  pro  rok  2014  na 
minimum. 
(*) Jednoznačná nutnost sjednocení výše licenčních poplatků KNS a ČNS 
s ohledem na možné problémy při startu hráčů ( hostování/ přestupech, v 
kvalifikaci ) s doplácením předepsané částky. Finanční kompenzací pro kluby je 
snížení nákladů startovného do soutěží na minimum. 
 
Upozornění:

 Hráči oddílů z 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 oddílů z družstev startujících v soutěžích řízených KNS provedou 
platby na účet  KNS a pověřená osoba za KNS provede veškerou kontrolu a 
uzamčení  těchto  hráčů,  pro  vytvoření  elektronických  soupisek  v rámci  KNS. 
Hráči fluktuující/ hostující z družstev řízených KNS do soutěží ČNS provedou 
platby ve prospěch řídícího orgánu základního tj. nižšího družstva ( účet KNS ). 
Hráči  fluktuující/hostující  z družstev  řízených  ONS/RNS  (  tyto  oddíly  mají 
provedenou  vlastní  registraci  oddílu/klubu  )  do  soutěží  ČNS/KNS  provedou 
platby ve prospěch řídícího orgánu krajského svazu ( účet KNS ). 
Pozor: Nezaměňovat tyto poplatky s poplatkem za hostování hráče!

 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. 

1. 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! 

2. Provést úhradu licenčních poplatků, která koresponduje s počtem hráčů a 
funkcionářů ( vedoucí, trenér ) uvedených na seznamu.  Var. symbol pro platbu 
končící dvojčíslím 02. Příklad: 260602  = Platba za licenční poplatky družstva 
Č. Brodu ( 26 – nohejbal, 06 – číslo oddílu, 02 – licenční poplatky ).
Seznam (*), který bude obsahovat jména hráčů/ funkcionářů, číslo registrace a
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částku poplatku odeslat pověřené osobě KNS ( bude určeno na 1.jednání VV 
KNS 01/2014 ). (*) Jako tiskopis pro seznam může posloužit soupiska oddílu.

3. Pověřená osoba KNS po obdržení seznamu a identifikaci platby provede 
záznam v elektronické databázi členů příslušného oddílu a tyto hráče 
„uzamkne“ k možnosti tvorby a tisku elektronických soupisek.
Poznámka: Pověřená osoba KNS má oprávnění k uzamykání hráčů mimo 
oddílů s identifikací Cxxx, což jsou ligové oddíly. Pokud „B“ družstvo ligového 
oddílu startuje v soutěžích KNS/ONS, je nutné aby sekretariát ČNS dostal 
seznam hráčů pro „B“ družstvo, včetně potvrzení KNS o uhrazení licenčních 
poplatku těchto hráčů ve prospěch KNS a sekretář ČNS provede zahrnutí hráčů 
v kompetenci KNS a tím jejích uzamčení osobou pověřenou KNS.

4. 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. 
 
1c) Školení rozhodčích: 
VV KNS na svém jednání ze dne 19.9.2013 ( Zápis č.4, bod 1b ) rozhodl o 
chystaném náhradním termínu pro školení rozhodčích ( 11/2013 ). Do termínu 
určeného VV KNS 31.10.2013 bylo sekretáři svazu celkem nahlášeno pouze pět 
zájemců o toto školení. 
Rozhodnutí  VV KNS:  Pro  nedostatečný  počet  přihlášek  se  školení  v rámci 
KNS konat nebude.
Poznámka: Získání  licence  rozhodčího  je  možné  na  školení,  které  bude 
organizované  ČNS.  Případné  termíny  takových  školení  budou  uvedeny  na 
stránkách ČNS, nebo webu KNS.

1d) Splnění povinnosti mládeže:
Sekretář  ČNS  potvrdil,  že  družstva  Čelákovic  i  Zaječova  splnila  povinnost 
družstva  mládeže  pro  rok  2013  startem  ženských  družstev  v republikovém 
poháru žen ( bývalá 2.liga ).

1e) Zaslání korespondence na ČNS:
Zaslání Formuláře plnění za krajský svaz zajistil sekretář KNS v předepsaném 
termínu dne 22.10.2013. Zaslání výsledkových listin soutěží mužů a mládeže 
zajistil za KM ( p. Viedemann ) rovněž do termínu určeného ČNS. 



1f) Pokuty, nesplnění povinnosti: 
Kontrola  splnění  povinnosti  zaplacení  pokut  udělených  na  základě 
disciplinárních postihů družstvům Vavřince a Neratovic  ( viz. jednání VV KNS 
ze dne 19.9.2013, Zápis č.4, bod 2.2 ) bude provedena sekretářem KNS v účetní 
uzávěrce SKS ČUS 11/2013.

2. KVALIFIKACE O POSTUP DO KS 2014 A 2.LIGY
2a) Kvalifikace o postup do KS 2014:
Dne 5.října 2013 proběhly v Milíně ( okres Příbram ) nohejbalové kvalifikační 
boje o postup do středočeské krajské soutěže  ( KS ) 2014. Na akci startovala 
vítězná družstva jednotlivých okresních přeborů ( OP ) a navíc i poslední tým 
KS ročníku 2013 družstvo Neratovic. Nejlépe si vedly týmy z Čáslavi a Plazů B, 
které dokázaly dvakrát vyhrát svá utkání a probojovat se do finále. Bohužel 
samotné finále z důvodu pozdních hodin a po dohodě vedoucích družstev již 
(*) neproběhlo. 
Výsledky kvalifikace:
1.kolo:
Zvánovice ( ONS Benešov ) - Plazy B ( ONS Ml. Boleslav ) 2:5  sety 6:12 
Osnice C ( ONS Praha Západ ) – Neratovice (8.tým KS 2013) 4:5  sety 11:13
Hořovice ( ONS Beroun ) – Čáslav ( ONS K.Hora/ Kolín ) 1:5  sety 4:11
Poznámka: Družstvo Čelákovice C ( ONS Nymburk ) si vylosovalo přímý 
postup do semifinále.
Semifinále:
Čelákovice C – Plazy B 0:5  sety 2:10
Neratovice – Čáslav 3:5  sety 8:11
Konečné pořadí kvalifikace:
1.-2.místo: TJ Sokol Čáslav a TJ Plazy B
3.místo: TJ Neratovice
4.místo: TJ Spartak Čelákovice C
5.místo: NK Osnice C
6.místo: TJ Sokol Zvánovice
7.místo: TJ Spartak Hořovice

(*)  Sekretář  KNS obdržel  dne 27.11.2013 oznámení  (  email  )  od vedoucího 
družstva TJ Plazy B p. J. Štolovského, ve kterém  tento oddíl odhlásil svoji účast 
na případné dodatečné kvalifikaci. Na základě tohoto rozhodnutí bude družstvo 
TJ Sokol Čáslav startovat v krajské soutěži ročníku 2014.

2b) Kvalifikace o postup do II. celostátní ligy:
Skupina A ( Chabařovice ):
Čakovice C –Chabařovice 5:1, Vrdy –Čakovice C 4:5, Chabařovice –Vrdy 2:5.
Přímý postup Čakovice C, Vrdy do dodatečné kvalifikace.



Skupina B ( Ivanovice na Hané ):
Mn. Hradiště – Rozvíz 3:5, Litohlavy – Mn. Hradiště 4:5, Rozvíz – Litohlavy 
5:0. Přímý postup Rozvíz, Mn. Hradiště do dodatečné kvalifikace.

Skupina C ( Liberec – Chotyně ):
Chotyně – Veselí n.L. 5:1, Třebíč – Chotyně 5:3, Veselí n.L. – Třebíč 2:5.
Přímý postup Třebíč, Chotyně do dodatečné kvalifikace.

Dodatečná kvalifikace o postup do 2.ligy:
Dne 16.11.2013 se uskutečnila v Žehušicích ( pořadatel Vrdy ) dodatečná 
kvalifikace o postup do 2.celostátní nohejbalové ligy. Akce se zúčastnila 
družstva, která obsadila v hlavní kvalifikaci ( 2. a 3.11.2013 ) druhá místa ve 
svých skupinách. Celkem tři týmy: pořádající TJ Slavoj Vrdy ( Středočeský 
kraje ), SK Šmidliboys Chotyně ( Liberecký kraje ) a TJ Sokol Mn. Hradiště 
( exligista 2013 ) bojovaly o jediné postupové místo zaručující ligovou účast 
v příštím ročníku 2014.
Výsledky:
Vrdy – Mn. Hradiště 5:2, Mn. Hradiště – Chotyně  3:5, Chotyně – Vrdy 0:5.
Vrdy postoupily do 2.ligy. 
Vedoucí oddílu Mn. Hradiště p. S. Matouš potvrdil sekretáři KNS start družstva 
v krajském přeboru ročníku 2014.

3.  CESTOVNÉ NÁHRADY ZA MLÁDEŽ 2014
3a) Vyúčtování cestovních náhrad družstev mládeže za ročník 2013:
Všechny náhrady vyúčtovány na základě ceníku jízdného pro vnitrostátní 
autobusovou dopravu platného od 1.1.2013 včetně zvláštního jízdného tj. slevy 
pro žákovskou kategorii od 6 – 15 let. 
Upozornění:
Všechny náhrady budou oddílům uhrazeny finančním převodem na níže 
uvedené ověřené účty oddílů. Převedení cestovních náhrad na jiný, než uvedený 
účet oddílu, oznámí  pouze pověřené osoby za oddíl ( vedoucí ) sekretáři KNS a 
to na email, nebo telefonicky nejpozději do 9.12.2013. 
DOROST
Družstvo Částka Číslo účtu
Český Brod 1.796 Kč 425397349/0800
Šacung Benešov 1.912 Kč 2700272794/2010
Vrdy 1.696 Kč 51-6075870227/0100
Slaný 1.648 Kč 757471103/0800
Zaječov    408 Kč 196691025/0300
Mn.Hradiště 2.288 Kč 209421535/0300
Stratov 1.772 Kč 127137215/0300
Čelákovice    756 Kč 424481389/0800
Plazy    304 Kč 259335459/0300



ŽÁCI
Družstvo Částka Číslo účtu
Český Brod    514 Kč 425397349/0800
Hlavenec    562 Kč 1876109013/0800
Plazy 1.146 Kč 259335459/0300
Stratov    755 Kč 127137215/0300
Šacung Benešov    612 Kč 2700272794/2010
Vrdy    340 Kč 51-6075870227/0100

Celkem cestovné náhrady 2013 16.509 Kč
Poznámka: Podrobné vyúčtování v přiložené dokumentaci na Konferenci KNS.

3b) Vyúčtování náhrad pořadatelům mládežnických akcí 2013:
Na základě platnosti článku 3.2.11 Zpravodaje 2013 náleží náhrada nákladů 
pořadatelům u turnajů/přeborů dorostu a žáků a to pro případ účasti menší než 
pět družstev/jednotlivců. Tato finanční kompenzace pro pořadatele bude hrazena 
z prostředků vybraných za vykoupení povinnosti mládežnických družstev v roce 
2013 a to ve výši 250 Kč za každé nezúčastněné družstvo/jednotlivce.

Pořadatel/ oddíl Částka Číslo účtu Poznámka
Šacung Benešov    500 Kč 2700272794/2010 T3 dorostu 30.6.
Hlavenec    500 Kč 1876109013/0800 T2 žáků 2.6.

Celkem kompenzace náhrad pořadatelům 1.000 Kč

4. RŮZNÉ
4a) Dohoda o finančním příspěvku SKO ČUS:
V měsíci  listopadu 2013 byla zapracována Dohoda o finančním příspěvku na 
rok 2013 za služby poskytované pracovištěm SKO ČUS ( vedení služeb a účetní 
agendy ) ve schválené celkové výši 10.000 Kč.

4b) 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. 

4c) Zakoupení míčů:
Sekretář KNS provedl objednávku celkového počtu 27 ks nohejbalových míčů 
GALA typ BN 5022  S za  účelem vyhodnocení  ročníku 2013 na  Konferenci 
KNS.



4d) Zabezpečení pohárů a diplomů:
Sekretář KNS zabezpečí nákup pohárů a diplomů pro nejlepší družstva mužů a 
mládeže  ročníku  2013.  Rovněž  zajistí  nákup  štítků  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 ).

4e) Motivační program mládeže 2014:
Na základě zkušeností z letošního ročníku, hodnocení a doporučení KM 
(  komise  mládeže  )  připravuje  VV  KNS  změny  v motivačním  programu 
mládežnických  soutěží  2014.  Konkrétní  změny  budou oznámeny oddílům na 
Konferenci KNS a VV KNS je uzavře na svém 1.jednání v měsíci leden 2014. 

4f) Příští jednání VV KNS:
Nejbližší jednání VV KNS proběhne v měsíci lednu 2014 ( termín bude 
upřesněn ). Toto první jednání mimo jiné projedná přípravu Konference KNS 
včetně zaslání pozvánek oddílům a svazům sdružených v KNS.

Zápis bez příloh.

Dne 21. listopadu 2013 zapsal 
Ing. Peter Rackovský

           sekretář KNS


