
Zápis č.1/2023 z jednání    

   Výkonného výboru  

   středočeského KNS  
                konaného v Osnici dne 9. února 2023  

 

Přítomni: p. Rackovský Peter, p. Michal Němec, Miloslav Vach ( 60 % ). 

Omluveni: p. Jiří Beránek, p. Michal Daněk.   

Hosté: 0  

Jednání se účastní nadpoloviční většina členů VV, VV je usnášeníschopný. 
  

Program jednání: 

1. Splnění úkolů z posledního jednání VV KNS 

2. Příprava Shromáždění KNS 2023  

3. Příprava soutěží 2023 

4. Různé 

 

1.  SPLNĚNÍ ÚKOLŮ Z POSLEDNÍHO JEDNÁNÍ 

1.1     FINANČNÍ POHLEDÁVKY 

Oddíl Český Brod uhradil v předepsaném termínu do 15.12.2022 finanční postih 

ve výši 500 Kč, který mu byl udělen za neúčast zástupce na jednání  

Shromáždění KNS 2022. K termínu konání jednání VV mají tak všechna  

družstva splacené veškeré finanční závazky z předcházejícího období.  

 

1.2     ZPRÁVY VV KNS 2022 

Ve stanoveném termínu do 30.11.2022 neobdržel sekretář Zprávu STK. 

Ostatní Zprávy: Komise mládeže viz. Příloha č.2 tohoto Zápisu, Komise 

propagace a rozvoje viz. Příloha č.3 tohoto Zápisu a Zpráva o hospodaření viz. 

Příloha č.4 tohoto Zápisu, obdržel sekretář v předepsaném termínu.  

 

Poznámka: Zpráva o hospodaření byla zpracována až po účetní uzavírce dne  

10.ledna 2023.  

 

1.3   CESTOVNÍ NÁHRADY, ODMĚNY, CENY A SPORT. MATERIÁL  

V měsíci listopad 2022 proběhlo hospodářem svazu vyúčtování cestovních  

náhrad a odměn v rámci motivačního programu družstev mládeže a družstev  

mužů za rok 2022. Náhrady a odměny obdržely jednotlivé kluby mládeže a  

mužů finančním převodem dne 30.11.2022. Sekretář KNS zajistil v měsíci 

prosinec 2022 objednávku sportovního materiálu –nohejbalových míčů u 

výrobce Gala a cen (poháry, trofeje), k vyhodnocení nejlepších družstev a 

jednotlivců ročníku 2022. 

 

 



Poznámka: Všechna družstva mužů KP 2022 obdrží (na Shromáždění KNS)  

nohejbalový míč, jako kompenzaci za navýšení částky členských příspěvků  

(startovného). Odměna na základě schválení návrhu rozpočtu 2022 delegáty  

Shromáždění. Platnost pouze pro ročník 2022.  

 

1.4  VÝSLEDKOVÉ LISTINY 

Ve stanoveném termínu do 30. listopadu 2022 bylo zajištěno zaslání  

výsledkových listin krajských soutěží družstev mužů, výsledkových listin  

soutěží mládeže a formuláře plnění KNS na adresy sekretáře ČNS a KM ČNS.  

 

Hlasování  VV k bodu 1: VV souhlasí  

Výsledek pro:proti Pro Proti  Zdržel se 

3:0 3 0 0 

  

 

2.   PŘÍPRAVA SHROMÁŽDĚNÍ KNS 2023 

2.1    POZVÁNKA NA SHROMÁŽDĚNÍ KNS 

Termín Shromáždění KNS byl určen již dříve na den 25. února 2023 v Osnici 

(klubovna) – ulice Sportovní 579. Pozvánka s programem, jednacím řádem, 

mandátem delegátů a ostatní nezbytná dokumentace, byla elektronicky odeslána 

všem oddílům a svazům sekretářem KNS dne 21.ledna 2023.  

 

2.2     ÚKOLY KE SHROMÁŽDĚNÍ KNS 

• Zajištění výročních zpráv jednotlivých členů VV KNS a další  

dokumentace na jednání zajistí členové VV a sekretář. 

  

• Využívání internetových stránek ( doména ) www.stredoceskynohejbal.cz 

v roce 2023 a zahrnutí nákladů za této služby do rozpočtu pro tento rok. 

 

• Zabezpečení pohárů, diplomů a míčů. Sekretář KNS zajistí fyzicky na  

Shromáždění poháry, trofeje, diplomy a nohejbalové míče, pro nejlepší družstva 

a jednotlivce mužů i mládeže za účelem vyhodnocení ročníku 2022.  

 

• Sekretář KNS provede nákup a zajistí tisk cca 150 ks diplomů, vše  

v celkových nákladech do 1.200 Kč. Diplomy obdrží určení pořadatelé 

mládežnických akcí 2023 na Shromáždění KNS.  

    

Hlasování  VV k bodu 2: VV souhlasí  

Výsledek pro:proti Pro Proti  Zdržel se 

3:0 3 0 0 

 

http://www.stredoceskynohejbal.cz/


3.  PŘÍPRAVA SOUTĚŽÍ KNS 2023 

3.1 ROZPIS A TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ KNS 2023  

Rozpis dlouhodobých soutěží byl spolu s termínovým kalendářem KNS ročníku 

2022 odeslán elektronickou poštou všem oddílům dne 21. ledna 2023 spolu 

s Pozvánkou na Shromáždění KNS. 

 

3.2 INFORMAČNÍ SYSTÉM (IS) ČNS 

Od letošního ročníku bude k řízení soutěží sloužit nový informační systém, který 

bude zajišťovat přihlášení družstev do soutěží, platby členských příspěvků 

v podobě startovného, licencí a provádění přestupů i hostování a platby poplatků 

za tyto služby. Vše podrobně popsané v Příloze č.1 tohoto Zápisu: IS ČNS. 

 

3.3 PŘIHLÁŠKY, STARTOVNÉ 

Termín, pro podání přihlášek družstev mužů i mládeže byl stanoven do termínu 

28.2.2023. Rovněž do tohoto termínu platí zaplacení startovného u soutěže 

družstev mužů. 

 

3.4 ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY 2023  

Výše členských příspěvků, pro rok 2023 je stejná jako v ročníku 2022. 
 

3.4.1  Kluby 

Základní členský příspěvek činí 500,- Kč a platí jej klub, jehož žádné družstvo 

dospělých se neúčastní dlouhodobé mistrovské soutěže družstev  

Zvýšený členský příspěvek platí klub podle účasti družstva, případně družstev, v 

dlouhodobých mistrovských soutěžích družstev takto:  

republikové soutěže  

Extraliga mužů 10 000,- Kč  

1. liga mužů 8 000,- Kč  

2. liga mužů 5 000,- Kč  

1. liga žen 3 000,- Kč  

1. liga dorostenců 2 000,- Kč  

krajské soutěže  

Krajský přebor mužů 1 000,- Kč  

okresní soutěže  

Okresní přebor mužů 1 až 3 třída 700,- Kč  

Pražský přebor mužů 1 až 4 třída 700,- Kč  

 

3.4.2 Hráči, trenéři a ostatní fyzické osoby se soutěžním členstvím  

 

Základní členský příspěvek činí pro dospělého člena 200,- Kč a člena v kategorii 

mládež 100,- Kč a platí jej členové, kteří jsou zapsáni pro hrací rok 2023 na 

soupisce jakéhokoliv družstva klubu, nebo v přihlášce klubu do sestavy v 

jednorázových mistrovských soutěžích, a to jeho prostřednictvím.  



Pokud je fyzická osoba se soutěžním členstvím hráčem a zároveň trenérem či 

vedoucím družstva či členem realizačního týmu, platí pouze jeden příspěvek  

Pokud se fyzická osoba člen klubu nepřihlásí do žádné ze svazových 

mistrovských soutěží, platí pouze udržovací členský příspěvek 20,- Kč, a to 

prostřednictvím klubu.   

 

3.5   ZÁVAZNÉ TERMÍNY 

Jednotlivé termíny jsou závazné pro všechny. Při nedodržení těchto termínů 

hrozí: udělení finančního postihu a pozastavení soutěžní činnosti.  

Povinnost Do termínu 

1. přestupní termín  15. - 31.1.2023 

Odevzdání řádných přihlášek družstev do soutěží mužů a mládeže 28.2.2023 

Zaplacení startovného do soutěží družstev mužů  28.2.2023 

Zaslání Rozlosování soutěží družstev mužů družstvům KP 15.3.2023 

Zaplacení platby za vykoupení povinnosti mládeže  14.4.2023 

Zaplacení licenčních poplatků družstev mužů a mládeže  14.4.2023 

Zaslání dokumentů (Zpravodaj KNS 2023) 6.4.2023 

Zaslání Rozpisů soutěží mládeže a mužů KNS na ČNS 30.4.2023 

Zaslání Rozpisů řízených soutěží ONS na KNS 30.4.2023 

Možné ukončení hostování 30.6.2023 

2. přestupní termín 15. - 31.7.2023 

Zaslání výsledků soutěží jednotlivých ONS na KNS 31.10.2023 

Zaslání výsledků soutěží KNS na ČNS 15.11.2023 

Zaslání formuláře plnění KNS na ČNS 30.11.2023 

Zaslání žádosti o převedení soutěží 2024 31.1.2024 

 

Hlasování  VV k bodu 3: VV souhlasí  

Výsledek pro:proti Pro Proti  Zdržel se 

3:0 3 0 0 

 

4.  RŮZNÉ 

4.1  RADA ČNS  

Zasedání Rady ČNS se uskuteční dne 19.března 2023 od 13.00 hod. v Praze. 

 

4.2  SEKRETÁŘ  KNS 

Sekretáři KNS za výkon funkce náleží v roce 2023 odměna ve výši 4.000 Kč za 

funkční období:  leden – prosinec 2023. Částka bude vyplacena z finančních 



prostředků KNS v měsíci prosinec 2023. Sekretáři svazu rovněž náleží 

telekomunikační paušál ve výši 166,66 Kč/ měsíčně. Tento paušál v celkové  

výši 2.000 Kč, bude vyplacen v jedné splátce na konci roku 2023 v termínu do 

31.12.2023. 

 

4.3   PŘÍŠTÍ JEDNÁNÍ VV KNS 

Nejbližší jednání VV KNS proběhne po jednání Shromáždění KNS dne 

25.2.2023 v Osnici.  

 

4.4 DOTAZNÍK K SOUTĚŽÍM DRUŽSTEV MUŽŮ 

Pan Martin Maršálek (předseda komise rozvoje a propagace ČNS) zaslal dne 

1.2.2023 sekretáři KNS dokument: Návrh úprav soutěží s dotazníkem, který 

ještě letos měl zamezit neutěšené skutečnosti snižování počtu účastníků ve 

středočeských  soutěžích KP družstev mužů. Dotazník byl směřován všem 

zástupcům družstev, které startují, startovali v KP a všem družstvům působícím 

v ONS. Bohužel dokument byl zaslán více než týden po termínu (21.1.2023), 

kdy již řídící orgán KNS vydal závazné dokumenty (Rozpis dlouhodobých 

soutěží družstev mužů, mládeže 2023 a TK KNS 2023) k ročníku 2023.  

 

VV KNS rozhodl Návrh s dotazníkem směřovat k příštímu ročníku 2024 a zaslat 

jej všem klubům v působnosti středočeského KNS, jako Přílohu č.5 tohoto 

Zápisu. VV KNS apeluje na všechny vedoucí/řídící orgány ONS, předat 

dokument na svých jednáních (VH, shromáždění..) všem družstvům ve své 

působnosti. Vyplněný dotazník od družstev zasílat elektronicky zpět 

sekretáři KNS do termínu 30. dubna 2023. 

Delegáti za kluby a svazy se můžou k návrhům vyjádřit přímo na letošním 

Shromáždění KNS v diskuzním bloku.     

 

Hlasování  VV k bodu 4: VV souhlasí  

Výsledek pro:proti Pro Proti  Zdržel se 

3:0 3 0 0 

 

Přílohy Zápisu: 

Příloha č.1:  Informační systém (IS) ČNS   

Příloha č.2:  Zpráva KM KNS 2022 

Příloha č.3:  Zpráva KRP KNS 2022 

Příloha č.4:  Zpráva o hospodaření KNS 2022 

Příloha č.5:  Návrhy úprav soutěží KP družstev mužů-dotazník 

 

Dne 12. února 2023 zapsal   

Ing. Peter Rackovský 

        sekretář KNS            


