
Zápis z jednání Shromáždění   

       středočeského KNS  
                        konané dne 5. března 2022 v Osnici 

 

Celkem rozesláno 20 pozvánek pro delegáty s hlasem rozhodujícím.  

Přítomno: 13 delegátů z toho 9 zástupců oddílů/klubů, 4 zástupci ONS a VV  

KNS. Omluveni 3 delegáti: oddíl Semčice, p. Vach ( VV KNS ) a p. Daněk  

( VV KNS ). Neomluveni 4 delegáti, z toho 1 za oddíly s povinností: Český  

Brod a 3 za ONS. Hosté 4: p. Kleník a p. Sachl ( oba ČNS ), p. Novák  

( Mokrovraty ) a p. Kratochvíl ( Kostelec n.Č.l. ). Celková účast 65%.   

Shromáždění je usnášeníschopné. 
 

Poznámka:     

Oddílu Český Brod byl udělen finanční postih ve výši 500 Kč za neúčast  

zástupce na jednání Shromáždění KNS a to na základě schválení usnesení  

delegáty Konference KNS 2020 ( Bod č. 6 Zápisu Konference 2020 ). Platnost 

nařízení od roku 2021. Termín splatnosti finančního postihu bude řídícím  

orgánem VV KNS určen na jeho nejbližším jednání. 

 

Seznam samostatných příloh k Zápisu Shromáždění středočeského KNS:  

Příloha č.1: Návrh rozpočtu KNS 2022 ( včetně schválených změn ) 

Příloha č.2: Usnesení Shromáždění KNS 2022 

Příloha č.3: Prezentace výstavby vrcholové složky nohejbalu – p. Maršálek 

 

1. ZAHÁJENÍ, SCHVÁLENÍ PROGRAMU A JEDNACÍHO ŘÁDU  

Všechny přítomné delegáty a hosty přivítal předseda KNS p. Peter Rackovský. 

Program byl po návrzích doplněn o vystoupení prezidenta ČNS p. Kleníka  

( členská základna a změny Stanov ČNS ) a předsedy KTR ČNS p. Maršálka  

( stav nohejbalového hnutí a prezentace výstavby soutěží mužů od roku 2023 ). 

 

Výsledek pro:proti:zdržel se Pro Proti  Zdržel se 

13:0:0 13 0 0 

 Jednací řád s doplněným programem byl delegáty schválen.  
 

2. VOLBA ORGÁNŮ A ZPRÁVA MANDÁTOVÉ KOMISE 

Proběhl návrh orgánů Shromáždění: p. Peter Rackovský – moderátor, p. Jiří  

Beránek – zapisovatel/ navrhovatel,  p. Petr Kočiš a p. Michal Němec -   

mandátová a organizační komise a p. Jiří Očenášek - ověřovatel. Nebyl  

podán žádný další návrh do orgánů Shromáždění.  

Výsledek pro:proti:zdržel se Pro Proti  Zdržel se 

13:0:0 13 0 0 

Orgány Shromáždění byly delegáty schváleny.  



Zpráva mandátové komise: „Na základě seznamu v prezenční listině 

Shromáždění, předkládá mandátová komise tuto zprávu: Z celkového počtu 20  

pozvaných delegátů přítomno 13 delegátů s hlasem rozhodujícím, což je nadpo- 

loviční většina. Shromáždění je tím usnášeníschopné. Pro schvalování návrhů je  

určena nadpoloviční většina 7 hlasů delegátů. 

 

3.  ZPRÁVY ČLENŮ VV KNS A ZPRÁVA REVIZORA KNS 2021   

Zprávy za rok 2021, byly delegátům zaslány s předstihem a nebylo potřeba  

je podrobně na jednání číst. Stručné byla okomentována Zpráva předsedy o 

činnosti VV, Zpráva předsedy STK, Zpráva o hospodaření, u které byly uvedené 

hlavní důvody záporného výsledku hospodaření ve výši – 16.200 Kč ( nižší  

příjmy za startovné, licence, vykoupení povinnosti mládeže spojené s úbytkem 

týmů v soutěžích a dále nadstandardní motivační program v podpoře mládeže ). 

Poznámka:     

Předseda Komise mládeže p. Vach se z důvodu nemoci nemohl jednání zúčastnit 

a tak jeho zpráva nebyla okomentována.  

 

Diskusní blok:  

p. Peter Rackovský ( hospodář KNS ): K hospodaření připomenul, že od  

31.1.2022 již využíváme služby Českého nohejbalového svazu se sídlem v Praze  

k vedení bezplatné nezbytné účetní agendy k potřebám KNS. K tomu byl na konci 

února ( po vyrovnání vztahů SKO ČUS vs. KNS v zastoupení ČNS ), vytvořen  

podúčet u FIO banky, na který byly převedeny veškeré finanční prostředky KNS 

ve výši 146.974,70 Kč. 

 

Zprávy byly uzavřené bez dalších připomínek. 

Výsledek pro:proti:zdržel se Pro Proti  Zdržel se 

13:0:0 13 0 0 

Všechny zprávy za rok 2021 byly delegáty schváleny.  

 

4.   VYSTOUPENÍ PREZIDENTA ČNS p. KLENÍKA 

Delegátům byla nejdříve poukázaná historie a současnost financování svazu, 

následně upřesněna nutnost změny Stanov ČNS v aktualizaci stávající členské  

základny, vykazující přehledně fungující evidenci směrem k NSA ( Národní  

sportovní agentuře ) a tím k státu. Nový informační systém ( IS ) zjednoduší  

administrativní práci a jeho plná funkčnost by se měla spustit cca do 14 dnů. I  

z tohoto důvodu bylo nižším organizačním článkům ( ONS, KNS ) v tomto roce  

umožněno fungovat ve stávajícím registru, který bude právě nahrazen již  

zmíněným novým IS. Výše členských příspěvků ( startovné – dle výkonnosti, 

registrační poplatky – stejné u všech ), je již od tohoto roku celorepublikově  

předepsaná. Pokud družstva a jednotlivé osoby nestartují v soutěžích, mohou  

uhradit cestou svého klubu tzv. udržovací členské příspěvky, kterých výše je  



stejná bez rozdílu výkonnosti. Jakousi kompenzací za provedení registrací bude 

oddílům dle slibu prezidenta ČNS udělen jako dárek nohejbalový míč. 

 

Diskusní blok:  

p. Peter Rackovský ( předseda KNS ): Sdělil, že všechny oddíly a okresní svazy 

kraje byly informování o hlasování Rady ČNS, která rozhodovala o výši  

členských příspěvků. Rovněž s ohledem na nejasnosti kolem praktického  

provedení plateb členských příspěvků, byly veškeré platby posunuty do  

pozdějších termínů. Dále pak v Zápisu č.1/2022 VV KNS bylo podrobně popsané  

praktické provedení plateb těchto příspěvků zvlášť pro okresy a kraje. 

 

V probíhající otevřené diskuzi ohledně fungování svazového členství se  

postupně střídali zástupci z řad klubů a ONS a na dotazy odpovídal hlavně  

prezident ČNS. Postupem času již diskuze přestala být věcná, dotazy se  

opakovaly a moderátor ji byl nucen i z časových důvodů ukončit. V závěru p.  

Kleník uvedl, že další případné dotazy je možné směřovat na paní Fáberovou  

( generální sekretář ČNS ) a p. Škodu ( sekretář STK ČNS ). 

 

5.   PŘEDÁNÍ OCENĚNÍ ZA ROK 2021 

Proběhlo vyhodnocení uplynulého ročníku ve všech soutěžích řízených KNS a  

předání ocenění ( trofeje, diplomy a míče ) nejlepším družstvům a jednotlivcům 

v kategoriích mužů a mládeže.  
 

Poznámka: Ceny za mládež, pro nepřítomný oddíl Český Brod jsou uloženy u  

sekretáře KNS a budou předány dodatečně. 

 

6.    PŘÍPRAVA SOUTĚŽÍ ROČNÍKU 2022 

Rozpis dlouhodobých soutěží ( RDS ) KNS a termínový kalendář ( TK ) KNS 

2022 byl rozeslán všem zástupcům oddílů a svazů dne 1.2.2022. 
 

6.1  SOUTĚŽE DRUŽSTEV MUŽŮ 

Celkem sekretář svazu v předepsaném termínu zaregistroval šest přihlášek 

družstev. Loňský vítěz KP, družstvo Jizerní Vtelno bude v ročníku 2022 

startovat ve 2. celostátní lize. Soutěž odhlásilo družstvo NK Liha, z.s., které tuto 

skutečnost oznámilo již dříve a to po skončení ročníku 2021. Nováčkem přeboru 

bude tým Nohejbalový klub Mokrovraty, z.s.  

 

Přihlášené týmy: 

TJ Lokomotiva Nymburk, Spolek Nohejbal Klub Zaječov, TJ Slavoj Vrdy, TJ 

Spartak Čelákovice B, SK Šacung Benešov 1947 B a Nohejbalový klub 

Mokrovraty, z.s. 

 

Systém soutěže je podrobně uveden v RDS KNS a všechny termíny v TK KNS. 

Oba dokumenty rovněž k dispozici na stránkách KNS. 



6.2  SOUTĚŽE DRUŽSTEV MLÁDEŽE 

V předepsaném termínu bylo zaregistrováno šest přihlášek družstev.  

Nováčky přeboru budou týmy Sokol Dolní Počernice, který loni měl povolený 

start na divokou kartu pořadatelů turnajů a TJ Semčice.  

 

Družstva Přihláška žáci Přihláška dorost Poznámka/ účast 

Slaný ANO  ANO Povinnost 

Český Brod  ANO ANO Bez povinnosti 

Čelákovice  ANO NE Bez povinnosti 

Šacung ANO ANO Bez povinnosti 

Dolní Počernice  ANO NE Bez povinnosti 

Semčice ANO ANO Bez povinnosti 

 

6.2.1 Přidělení pořadatelství mládežnických akcí v roce 2022 
Dorost + žáci Pořadatel 

T3 ( 1.5. )    přiděleno po jednání Český Brod 

T2 ( 15.5. )  Dolní Počernice 

T3 ( 29.5. )  Slaný 

T2 ( 12.6. ) Benešov 

T3 ( 26.6. )   přiděleno po jednání Český Brod 

T2 ( 4.9. ) Benešov 

T1 ( 18.9. )   přiděleno po jednání Semčice 

Poznámka: Pořadatel turnajů musí mít k dispozici minimálně dva kurty  

s ohledem na organizační zvládnutí akce. Pořadatelé obdrželi ceny ( medaile a  

diplomy). Český Brod a Semčice obdrží ceny dodatečně do termínu konání akcí. 

 

Diskusní blok:  

p. Peter Rackovský ( sekretář KNS ): „Zpravodaj KNS 2022 bude vydán pouze 

v elektronické podobě a odeslán všem oddílům a ONS nejpozději v termínu do 

8.4.2022“. Uzamčení minimálního počtu šesti hráčů, pro elektronickou  

soupisku družstev je stanoven do termínu 15.4.2022“.  

 

p. Jiří Beránek ( STK KNS ): „Po vydání Rozlosování soutěží ČNS připraví STK 

návrh pracovní verze Rozlosování KP družstev mužů s možností žádostí změn 

specifikace utkání ( ZSÚ) bezplatně a to do termínu15.4.2022. Po tomto termínu 

již každá ZSÚ bude zpoplatněna“. 

 

p. Maršálek ( Šacung ): „ Navrhl zrušit název Superfinále u utkání o 1. místo a 

pojmenovat jej jako Finále“. Důvodem je již používaný stejný termín v utkání 

finále extraligy“.  

 

p. Peter Rackovský ( sekretář KNS ): „Souhlas s odůvodněním. Jelikož nebyl 

vznesen žádný jiný protinávrh, bude změně názvu vyhověno“. 



p. Maršálek ( Šacung ): „Připomínka u Rozpisu soutěží mládeže v bodu Systém 

soutěže změnit formulaci: dostatečná účast, na konkrétní údaj“. 

 

p. Peter Rackovský ( sekretář KNS ): „Rovněž v tomto případě je logická změna. 

Nové znění formulace: Řídící orgán KNS povoluje a doporučuje pořadatelům 

mládežnických akcí v případě účasti min. čtyř družstev ze dvou oddílů, a to jak 

v kategorii dorostu, tak i žáků odehrát soutěž ( turnaj ) samostatně, pro každou  

věkovou kategorii“. 

 

p. Maršálek ( Šacung ): „ Navrhl prezenci na turnaji krajského přeboru mládeže 

do 9:45, začátek turnaje v 10:00. Zdůvodnění návrhu: V současnosti turnaje 

mládeže trvají cca 4-6 hodin. Při vzdálenostech ve Středočeském kraji (největší z 

krajů) a prezenci účastníků do 8:45 je někdy nutné, aby trenéři a děti vstávali již 

po 6. hodině. Při délce trvání turnajů toto považujeme za zbytečně brzké“. 

 

p. Jiří Beránek ( STK KNS): „ Již to bylo řešeno na VH 2021, kdy byla k  

dispozici statistika vzdáleností a dojezdových časů, ze kterých vyplývá, že  

nejdelší cesta stávajících účastníků KP mládeže je Benešov – Slaný a naopak. 

Cesta trvá 1:05 hod., což není pro samotné hráče až takový problém, navíc by se 

taky posunul i konec, což v neděli není optimální“.  

 

Jelikož přítomní zástupci oddílů mládeže v další diskuzi neviděli přínos v této 

změně, byl návrh stažen samotným navrhovatelem.   

 

p. Jiří Beránek ( STK KNS): „ Od letošního ročníku již nebudou vydávány  

registrační průkazy hráčům mladším 15 let a bude stačit elektronická soupiska“.  

 

Příprava soutěží mužů i mládeže bez dalších připomínek. 

Výsledek pro:proti:zdržel se Pro Proti  Zdržel se 

13:0:0 13 0 0 

Všechny změny projednané na rok 2022 byly delegáty schváleny.  
 

6.3  DALŠÍ UPŘESNĚNÍ K SOUTĚŽÍM 

6.3.1 Závazné termíny splnění povinností družstev mužů i mládeže 
 

Povinnost Do termínu 

1. přestupní termín  15. - 31.1.2022 

Odevzdání řádných přihlášek družstev do soutěží mužů a mládeže 28.2.2022 

Zaplacení startovného do soutěží družstev mužů 31.3.2022 

Zaslání Rozlosování soutěží družstev mužů družstvům KP 15.3.2022 

Zaplacení platby za vykoupení povinnosti mládeže  15.4.2022 



Zaplacení licenčních poplatků družstev mužů a mládeže 15.4.2022 

Zaslání dokumentů  ( Zpravodaj KNS 2022 ) 8.4.2022 

Zaslání Rozpisů soutěží mládeže a mužů KNS na ČNS 30.4.2022 

Zaslání Rozpisů řízených soutěží ONS na KNS 30.4.2022 

Možné ukončení hostování 30.6.2022 

2. přestupní termín 15. - 31.7.2022 

Nahlášení předběžných přihlášek družstev ONS do KS 2023 15.9.2022 

Zaslání výsledků soutěží jednotlivých ONS na KNS 30.10.2022 

Zaslání výsledků soutěží KNS na ČNS 15.11.2022 

Zaslání formuláře plnění KNS na ČNS 30.11.2022 

Zaslání žádosti o převedení soutěží 2023 31.1.2023 

 

6.3.2 Změna specifikace, požadavky družstev na časy začátku domácích utkání 

Možnost změny specifikace utkání bez poplatku, kterou vyřizuje STK KNS do  

termínu 15.4.2022! Po tomto datu každá změna specifikace již s poplatkem.  

STK KNS zanese do Rozlosování soutěží družstev mužů požadavky na časy  

začátků domácích utkání uvedených v přihlášce. Tyto časy začátků domácích  

utkání budou platit i pro případnou nadstavbovou část soutěže. 

 

6.3.3 Vykoupení z povinnosti mládeže  

V ročníku 2022 byla částka, pro vykoupení se z povinnosti mládeže  

stanovená ve výši 3.000 Kč. Týká se družstev: Nymburk, Zaječov, Vrdy a  

Mokrovraty. 

  

                           TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ KNS 2022   
Den Datum Akce Poznámky 

sobota 5.3. Shromáždění KNS Osnice/ 10.00 hod. 

sobota 23.4. 1.kolo 
 

neděle 24.4. 
  

sobota 30.4. 2.kolo   

neděle 1.5. T3 mládeže KNS Český Brod 

sobota 7.5. 3.kolo  

neděle 8.5.   

sobota 14.5. 4.kolo  

neděle 15.5. T2 mládeže KNS Dolní Počernice 

sobota 21.5. 5.kolo  

neděle 22.5.   



sobota 28.5. 6.kolo  

neděle 29.5. T3 mládeže KNS Slaný 

sobota 4.6. 7.kolo 
 

neděle 5.6. 
 

 

sobota 11.6. 8.kolo  

neděle 12.6. T2 mládeže KNS Šacung Benešov 

sobota 18.6. 9.kolo  

neděle 19.6. 
 

 

sobota 25.6. 10.kolo  

neděle 26.6. T3 mládeže KNS Český Brod 

sobota  2.7. Náhradní termín  

Letní přestávka 

sobota 3.9. ČF: 3. – 6., 4. – 5.  

neděle 4.9. T2 mládeže KNS Šacung Benešov 

sobota 10.9. SF: 1 – ( vítěz ČF ), 2 – ( vítěz ČF )  

neděle 11.9. 
 

 

sobota 17.9. Finále KP, utkání o 3.místo   

neděle 18.9. T1 mládeže KNS Semčice 

sobota 24.9. Náhradní termín  

středa 28.9. Náhradní termín  

 

7.       NÁVRH ROZPOČTU KNS PRO ROK 2022 

Návrh rozpočtu KNS pro rok 2022 obdrželi všichni delegáti před samotným  

jednáním Shromáždění. Opravený návrh včetně změn schválených z jednání,  

jako samostatná Příloha č.1 tohoto Zápisu.   

 

Diskusní blok: 

p. Michal Němec ( komise rozvoje a propagace KNS ): „ Informoval o zdražení 

wedhostingu, u kterého máme placené domény na celkovou částku 1.330 Kč.  

Loni byla částka ve výši 850 Kč“.  

 

p. Peter Rackovský ( hospodář KNS ): „V rozpočtu nákladů mládeže dojde  

k proplácení cestovních výdajů ve výši 100% ( loni 200 % ) a dále pak,  

v motivačním programu již nebude KNS nakupovat poháry pořadatelům  

Memoriálů. V rozpočtové položce mužů dojde ke kompenzaci nákladů klubům za 

navýšení částky členských příspěvků ( startovného ) a to obdržením  

nohejbalového míče každému družstvu po řádném ukončení ročníku 2022“.  

 



p. Peter Rackovský ( hospodář KNS ): „V rozpočtu mzdové náklady –  

telekomunikační poplatky navrhuje snížení, nebo i zrušení celého příplatku na  

telefon sekretáři KNS, který v roce 2021 činil 5.400 Kč na rok. 
 

p. Jiří Beránek ( STK KNS): „ Nesouhlasí se zrušením tohoto příplatku“.  
 

p. Peter Rackovský ( hospodář KNS ): „Novým návrhem je kompromis a to 

snížením této částky na 2.000 Kč/ rok“. 

Tento návrh již bez připomínkování delegátů 
 

p. Vladimír Janšta ( ONS Nymburk): „ Navrhl přidat do nákladů rozpočtu 1.000 

Kč za zaplacení rozhodčího s licencí na finálové utkání KP“.  
 

p. Peter Rackovský ( hospodář KNS ): „Navrhl navýšit částku na 2.000 Kč 

s ohledem na současnou Směrnici o hospodaření ČNS a s ní spojené náklady za 

výkon rozhodčího, kde by 1.000 Kč nestačilo“.  
 

Rozpočet bez dalších návrhů. 

Výsledek pro:proti:zdržel se Pro Proti  Zdržel se 

13:0:0 13 0 0 

Návrh rozpočtu byl delegáty i s navrženými změnami schválen.  

 

8. RŮZNÉ 

Pan Maršálek ( předseda KTR ) využil možnost, aby zhodnotil aktuální stav  

nohejbalového hnutí a zároveň prezentoval výstavbu vrcholové složky  

nohejbalu, změně organizace soutěží od roku 2023. Prezentace, jako samostatná 

Příloha č.3 tohoto Zápisu. 

 

9. USNESENÍ SHROMÁŽDĚNÍ KNS 2022 
Navržené usnesení Shromáždění KNS bylo rozesláno všem zástupcům oddílů a 

svazů dne 1.2.2022. Usnesení ve svých bodech zahrnuje vše projednané na 

Shromáždění a je potvrzeno ověřovatelem Zápisu. 

Výsledek pro:proti:zdržel se Pro Proti  Zdržel se 

13:0:0 13 0 0 

Usnesení Shromáždění KNS bylo delegáty schváleno  

 

10. ZÁVĚR SHROMÁŽDĚNÍ KNS  
Předseda KNS a moderátor p. Peter Rackovský závěrečním slovem poděkoval  

všem přítomným za účast na jednání a oficiálně Shromáždění ukončil. 
 

           zápis provedl       zápis ověřil             

p. Ing. Peter RACKOVSKÝ             p. Jiří OČENÁŠEK 

   
 


