
Vážení přátelé. 
 
V březnu letošního roku schválila valná hromada Českého nohejbalového svazu změnu 
Stanov. Změna se hlavně týkala Svazového členství, organizačního členění Svazu a ustavení 
Rady svazu. V návaznosti vydal výkonný výbor Svazu Prozatímní organizační řád, který 
některé změny Stanov blíže určuje. Znění Stanov, účinné od 3.3.2019 a směrnice, kterou se 
vydává prozatímní organizační řád jsou přístupné na webových stránkách Svazu. 
 
Změna Stanov byla vyvolána nastávajícími změnami ve způsobu, jak se budou státní orgány 
podílet na financování sportu. Změny Stanov jsem jako odborný poradce Svazu podrobně 
písemně vysvětloval a odůvodňoval jak před, tak při jejich projednávání a schvalování valnou 
hromadou. Jak jsem si ověřil, nohejbalové hnutí o těchto změnách není dostatečně 
informované. Tato neinformovanost ve svém důsledku může způsobit poměrně vážné 
komplikace činnosti Svazu včetně soutěží a ohrozit dlouhodobě budovanou pozici Svazu 
v jednáních s orgány státu o finanční podpoře nohejbalu. 
 
Obracím se proto na Vás, představitele nohejbalových spolků, jejichž družstva se účastní 
soutěží řízených výborem Svazu a představitele krajských i okresních Svazových článků 
s připomenutím několika povinností, které ze schválených změn Stanov svazu vyplývají. 
 
Řádnými členy Svazu jsou v současnosti pouze spolky, zapsané ve veřejném rejstříku, 
pokud zaplatily členský příspěvek pro rok 2019 ve výši 100,- Kč. Podle Prozatímního 
organizačního řádu se má se za to, že pokud spolek zaplatil za své družstvo na účet řídícího 
orgánu startovné do příslušné soutěže pro hrací rok 2019 dle směrnice o hospodaření, řádně 
zaplatil členský příspěvek pro rok 2019. Ostatní spolky, které se neúčastní žádné soutěže, 
řízené okresním nebo krajským organizačním článkem svazu, tak měly učinit přímo na účet 
příslušného Svazového orgánu. Pokud tak neučinily, měly je tyto orgány vyzvat, aby tak 
učinily v náhradní lhůtě. Žádám vás, prověřte prosím, jak byla tato povinnost splněna. 
 
Spolky, které si řádné svazové členství zachovaly, mají povinnost zaplatit členský příspěvek 
pro rok 2020 ve výši 100,- Kč do konce listopadu 2019! Tentokrát však tak musí učinit 
přímou platbou na bankovní účet příslušného orgánu Svazu!   
 
Hráči, ať již jsou členové spolků sdružených ve Svazu, nebo nikoliv, jsou vedle trenérů, 
rozhodčích a dalších osob přidruženými členy Svazu. Na svazové činnosti se podílí vesměs 
výhradně účastí ve svazových soutěží. Hráči jsou také povinni zaplatit členský příspěvek pro 
roky 2019 a 2020 a to ve výši 20,- Kč pro každý hrací rok. Má se za to, že hráči, kteří se 
v roce 2019 účastnili svazových soutěží na jakékoliv úrovni a sami, nebo prostřednictvím 
spolku zaplatili startovné na účet řídícího orgánu příslušné soutěže pro hrací rok 2019 dle 
směrnice hospodaření, řádně zaplatili členský příspěvek pro rok 2019. Hráči, kteří tak 
neučinili, jsou povinni zaplatit členský příspěvek pro rok 2019 ve výši 20,- Kč do 31.1.2020 
přímo na účet příslušného orgánu Svazu. Členský příspěvek pro rok 2020 jsou povinni 
zaplatit všichni hráči na bankovní účet svazu do 31.1.2020.   
 
Pro rok 2020 platí, že o částku členského příspěvku se sníží startovné ve svazových soutěží. 
Částka členského příspěvku bude k dispozici, případně i s využitím přerozdělení, tomu 
organizačnímu článku Svazu, v němž je člen Svazu výhradně či převážně činný. 



Z přechodných ustanovení stanov vyplývá, že svaz má stále ustaven svůj krajský článek ve 
všech krajích republiky, nyní jako krajské nohejbalové sdružení. Podmínkou ale je, aby na 
území kraje vyvíjelo činnost prokazatelně alespoň pět spolků se sídlem na území kraje. 
S ohledem na aktualizaci svazového členství, jak jsem ji popsal shora, by mělo být do konce 
letošního roku zřejmé, která krajská nohejbalová sdružení tuto podmínku splňují. To samé 
platí obdobně o okresních nohejbalových sdruženích. O dalším postupu při tvorbě vyvážené 
organizační struktury svazu ve smyslu stanov rozhodne bez zbytečného odkladu po ukončení 
aktualizace svazového členství výkonný výbor svazu.  
 
Aktualizace svazového členství a kontrola plnění podmínek pro přiznání statutu krajských 
organizačních článků svazu podstatně ovlivní ustavení Rady svazu, nejvyššího orgánu svazu 
v období mezi valnými hromadami, který již v roce 2020 nahradí konferenci svazu. Od 
počtu spolků a výkonnosti jejich členů je odvozen počet mandátů, které má krajské 
nohejbalové sdružení právo v Radě svazu obsadit, přičemž z nejvyššího možného počtu pět, 
jich na počet spolků může připadnout až tři.    
 
Věnujte prosím tomuto připomenutí pozornost. K jakémukoliv vysvětlení jsem připraven na 
telefonním čísle 602385919 nebo emailu l.kratochvil@iol.cz nebo datové schránce kxr8uc. 
 
JUDr. Ladislav Kratochvíl 
odborný poradce pro svazovou legislativu  
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