
    INFORMAČNÍ SYSTÉM (IS) ČNS    

 Dne 6.2.2023 proběhlo v Čáslavi jednání ohledně spuštění informačního systému ČNS: 

is.nohejbal.org. Jednání vedeného prezidentem ČNS p. Kamilem Kleníkem se zúčastnili zástupci 

VV středočeského KNS p. Michal Němec (Komise rozvoje a propagace) a sekretář svazu p. Peter 

Rackovský. 

 

 Momentálně je spuštěná „testovací verze“ a v týdnu od 13.2.2023 bude spuštěna „ostrá 

verze“. Pro plné využívání funkcionalit IS, si musí v první řadě všechny kluby ověřit, zda mají 

přístup (heslo) do systému! Pokud tomu tak není, kontaktujte Generálního sekretáře ČNS – Soňu 

Fáberovou – s.faberova@nohejbal.org. Dále je třeba zkontrolovat základní údaje o klubu, 

a především kontaktní údaje na „odpovědnou osobu“ - to lze provést pod odkazem: „O klubu – 

upravit klub“. 

 

Platby – startovné, licence, přestupy, hostování 

Výše plateb se nezměnila a je stejná, jako v roce 2022. Všechny kluby, které řádně zaplatí své 

členské příspěvky (startovné a licence) včetně klubů, které zaplatí udržovací poplatky obdrží jako 

odměnu od ČNS nohejbalový míč. Garantováno prezidentem ČNS. 

 

Veškeré platby za startovné (členský příspěvek klubu), licence (členský příspěvek člena), přestupy a 

hostování hradit na účet ČNS: 1722408504/0600 (GEMB). Platby provádět pouze na základě 

příkazu vygenerovaných v IS.  

Pokud klub/hráč v dané sezóně nebude startovat v žádné soutěži a nebude za něj zaplacené 

startovné/licenční poplatek, tak IS ke konci roku vygeneruje upozornění k zaplacení udržovacího 

poplatku 500 Kč/klub a 20 Kč/člen. Pokud nedojde k zaplacení tohoto poplatku v předepsané lhůtě, 

tak k 1.1. následujícího roku dojde k vymazání daného klubu/hráče z IS.  

 

Poznámka: Poplatky hrazené za startovné a licence (jedná se o všechny členské příspěvky) budou 

po jejích zaregistrování ČNS vráceny řídícím orgánům jednotlivých KNS a ONS.  

 

Ostatní platby - pokuty, poplatky za změnu specifikace, vykoupení mládeže apod.  

Tyto platby nebudou směřovat na účet ČNS, ale budou se hradit na účty řídících orgánů soutěží 

KNS a ONS. Číslo účtu středočeského KNS: 2702124015/2010 (FIOB). 

 

Přihlášení do soutěží 

V IS se vyplní formulář „Soutěže – Přihláška do soutěže – Krajské/Okresní“ a odešle. Pokud má 

klub splněny všechny náležitosti ke startu v soutěži, příslušný svazový funkcionář přihlášku schválí 

přes položku „Matrika“ – kontrola/vyjádření k přihlášce. Následně IS vygeneruje příkaz k úhradě, 

který je dostupný pod odkazem „Platby“. Po zaplacení a připsání na účet svazu provede následující 

den Generální sekretář ČNS spárování plateb a potvrzení v IS. Teprve poté je přihláška platná. Není 

to tedy plně automatizovaný proces, může docházet k prodlevám, a proto není vhodné to řešit na 

poslední chvíli. Podobně to funguje i v procesu platby licencí, přestupů a hostování hráčů. Přidání 

hráče na soupisku je možné, až po spárování platby do IS paní Fáberovou (generální sekretář ČNS). 

 

Vedoucí/ řídící orgány soutěží  - důležité! 

Nahlásit co nejdříve na mail s.faberova@nohejbal.org parametry soutěže, pro vytvoření 

formuláře přihlášky – hrací dny, zda je povinná hala a datum uzavření přihlášek. 

 

Vedoucí ONS zaslat co nejdříve elektronicky sekretáři KNS ( rackovskypeter@seznam.cz ) všechny 

funkcionáře (jméno, příjmení a funkce) jednotlivých ONS, kteří se podílí na řízení svých soutěží. 

Sekretář KNS odešle tyto činovníky generálnímu sekretáři ČNS, který je zapracuje do IS. Tyto 

osoby jsou osvobozeny od placení licenčních poplatků. V případě změn provádět aktualizaci.  
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