
Zápis z jednání Konference  
       středočeského KNS 

                        konané dne 1.února 2014 v Osnici

Celkem  rozesláno  30  pozvánek  pro  delegáty  s hlasem  rozhodujícím. 
Přítomno: 21 delegátů z toho 17 zástupců oddílů/klubů, 4 zástupci ONS/RNS. 
Omluveni 2 delegáti: ONS Ml. Boleslav, ONS Příbram. 
Neomluveno 7 delegátů: oddíly Čelákovice, Zaječov, N. Strašecí, Kutná Hora, 
Sadská, Stratov. ONS Praha-Západ. Hosté 4 z oddílů Přišimasy, Vrdy, Osnice a
Hlavenec. Celková účast 70 %.  Konference  je usnášeníschopná.
Poznámka:V průběhu jednání se snížil počet delegátů na 19. 

Seznam příloh k Zápisu Konference středočeského KNS: 
Příloha č.1: Zpráva o činnosti VV KNS  
Příloha č.2: Zpráva STK  
Příloha č.3: Zpráva Komise mládeže ( KM ) 
Příloha č.4: Zpráva o hospodaření svazu 
Příloha č.5: Zpráva Komise rozhodčích,trenérů ( KRT )
Příloha č.6: Zpráva Komise rozvoje a propagace ( KRP )  
Příloha č.7: Zpráva revizní Komise
Příloha č.8: Varianty sestupu/ postupu v soutěžích KNS
Příloha č.9:  Postupy k provádění finančních transakcí a platné čísla účtů oddílů
Příloha č.10: Návrh finančního rozpočtu KNS 2014
Příloha č.11: Usnesení Konference KNS 2014
Samostatná příloha: Pozvánka na školení rozhodčích licence D.

1. ZAHÁJENÍ VALNÉ HROMADY 
Všechny přítomné delegáty a hosty přivítal předseda KNS p. Peter Rackovský, 
který se zhostil role moderátora Konference. Přednesl program jednání a předem 
omluvené delegáty.

2.  SCHVÁLENÍ JEDNACÍHO ŘÁDU A VOLBA ORGÁNŮ 
Jednací řád s programem nebyl připomínkován a delegáty byl schválen
( 21 – 0 – 0 ) . Proběhlo zvolení orgánů Konference: p. Miloslav Vach a p. Jiří 
Potočník  oba  organizační  komise,  p.  Jiří  Beránek  zapisovatel  a  p.  Kočiš 
ověřovatel. Nebyl podán žádný další návrh. Orgány zvoleny ( 21 – 0 – 0 ).

3.  ZPRÁVY VV KNS
Postupně byly přečteny všechny Zprávy KNS za rok 2013 ( viz Přílohy č.1 až 6 
umístěné na konci tohoto Zápisu ).
Příloha č.1: Zpráva o činnosti VV KNS -  p. Rackovský 
Příloha č.2: Zpráva STK  - p. Beránek 



Příloha č.3: Zpráva Komise mládeže ( KM ) – p. Vach
Příloha č.4: Zpráva o hospodaření svazu – p. Rackovský
Příloha č.5: Zpráva Komise rozhodčích,trenérů (KRT)–p.Vach, p. Rackovský
Příloha č.6: Zpráva Komise rozvoje a propagace ( KRP )  – p. Potočník

4.   ZPRÁVA REVIZNÍ KOMISE KNS 2013 
Předseda revizní komise p. Kočiš přednesl zprávu bez zjištěných nedostatků 
v hospodaření svazu za období roku 2013. Zpráva viz Příloha č.7 tohoto Zápisu.

5.   PŘEDÁNÍ OCENĚNÍ ZA ROK 2013
VV KNS stručně vyhodnotil uplynulý ročník ve všech soutěžích řízených KNS. 
Postupně byla předána ocenění ve formě pohárů, diplomů a míčů nejlepším 
družstvům v kategoriích mužů, dorostu a žáků. 
Poznámka: Z důvodu nepřítomnosti zástupce oddílu Stratov nebyly bohužel 
vráceny oba putovní poháry Memoriálů KP žáků, které si z jednání neodvezli 
pořadatelé těchto akcí v letošním roce. Oddíl Stratova je povinen tyto poháry 
doručit pořadatelům do data konání těchto akcí, tj. 1.5.2014 Plazy a 
11.5.2014 Vrdy. Nepřítomnému oddílu Stratova budou ceny ( pohár, diplom, 
míče ) za ocenění družstva žáků 2013 předány dodatečně ( v případě účasti na 
KP2 dne11.5. ve Vrdech ). Ceny jsou zatím uloženy u sekretáře svazu. 
 
Diskusní blok č.1: Ke Zprávám VV KNS a vyhodnocení soutěží. 

o p. Maršálek ( Šacung ): Informace ke školení a doškolení trenérů ČNS a 
druhá informace ke stavu publikace o nohejbalu na osadách.
„ Tato akce se nekonala z důvodu nezájmu oddílů ( nepřihlásilo se potřebných 
šest uchazečů ). Nový termín byl ČNS vyhlášen na přelomu února/března 2014.
Publikace  o  nohejbalu  na  osadách  má  zpoždění.  Problémem jsou  chybějící  
finanční prostředky, kdy peníze si musí sehnat autor sám. Polovinu rozpočtu jde 
na distribuci“.

o p. Jelínek ( Chabeřice ): Dotaz k publikaci.
„ Bylo by dobré si nakoupit a zaplatit publikace předem a tím pomoci s
chybějícími finančními prostředky. Oddíl Chabeřice by určitě měl zájem“.

o p. Maršálek ( Šacung ): Faktická připomínka k příspěvku p. Jelínka. 
„ Není to špatný nápad a určitě to promyslím“.

o p. Paták ( Zvírotice ): Návrh k další finanční pomoci pro publikaci.
„ Přispět na publikaci z prostředků KNS“.

o p. Pössnicker ( Český Brod ): K financování publikace. 
„  S poskytnutím finanční  dotace  nesouhlasil,  navrhuje  přesunout  projekt  na 
internet“.

o p. Maršálek ( Šacung ): Objasnění situace k příspěvku p. Pössnickera. 
„ Kniha v hodně případech je hlavně žádaná v tištěné podobě a to k věkovému 
složení čtenářů a členů trampských osad“.

o p. Havránek ( Vrdy ): K financování publikace. 



„  Dříve  financování  publikace  nepodpořil,  ale  teď  změnil  mínění  a  její  
financování dotací z prostředků KNS podporuje“.

o p. Rackovský ( VV KNS ): Uzavřel diskuzi financování publikace. 
„ KNS již v minulosti pomohl udělením dotace nejenom této publikaci. Vždy, ale 
chyběl přehled a tím transparentnost využití těchto prostředků ve prospěch věci.  
Navrhl pomoci KNS poslední dotaci ve výši 5.000 Kč. Podmínkou bude detailní  
doložení čerpání těchto financí pouze a výhradně k potřebám publikace“.
Hlasování:
Výsledek hlasování: ( 17 – 1 – 1 ). Delegáti podpořili finanční dotaci ve výši 
5.000 Kč.
Poznámka: Pan Maršálek zašle sekretáři KNS č.ú., ( termín do dalšího jednání 
VV KNS tj.20.3.2014 ), kam budou finance převedeny a následně ( po jejích 
odčerpání ) doloží podrobně jejích využití.To platí i pro dotace předešlých 
publikací ze strany KNS ( v roce 2011 dotace ve výši 5.000 Kč na publikaci 
Středočeský nohejbal, historie a současnost a v roce 2013 dotace rovněž ve výši 
5.000 Kč na již zmíněnou publikaci o nohejbalu na středočeských osadách ).

6.   ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ 2014, NÁVRH ROZPOČTU 2014
Informace k řízení  soutěží  včetně  připravovaných změn byly zaslány předem 
všem delegátům v Zápise č.1/2014 z jednání VV KNS a jeho přílohách.

6.1 HRÁČSKÉ LICENCE, REGISTRAČNÍ KARTY HRÁČŮ, POPLATKY
6.1.1      Hráčské licence ( karty hráčů ):  
Pro řízení soutěží zavedení systému licencování všech hráčů startujících 
v soutěžích KNS přes již zaběhnutý registr hráčů ČNS ( hráčské karty ) a 
zavedením jeho aplikace k tvorbě elektronických soupisek. Vlastní provedení 
licencování hráčů ( karty hráčů a poplatky ) je věcí v samotném zájmu 
družstev oddílů a proto splnění této povinnosti stojí výhradně na jejích 
straně!
Vysvětlení: 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 zachová platnost registračních průkazek u mládežnických družstev,  
pro regulérnost řízení těchto soutěží, možnou kontrolou totožnosti hráčů.

• Nižší organizační články ( ONS/RNS ):  
Pro ty ONS, které si zavedou licencování hráčů přes centrální hráčský registr 
ČNS ( registrovaná soutěž ),  budou platit stejné podmínky, jako je tomu pro 
soutěže řízené KNS. Veškeré finanční prostředky z licencí hráčů, kteří startují 



v těchto soutěžích ( nejsou to členové družstev hostující/fluktuující v soutěžích 
KNS/ČNS, kde jsou poplatky sjednocené ve výši 200 Kč/člen ) jsou majetkem 
těchto ONS a výše takto vybíraných poplatků záleží pouze na rozhodnutí řídícím 
orgánů těchto ONS. 

• Podmínky pro účast družstev ONS/RNS v     kvalifikaci o postup do KS:  
Mimo splnění ostatních podmínek ( přihláška, kauce… ), musí družstvo mít 
splněno:
a) provedena vlastní registrace oddílu/ klubu u ČNS ( oddílová/klubová karta )
b) zaplacené licenční poplatky za hráče/ hráčské karty ( stanovená výše 100   
    Kč/člena družstva na účet KNS ) 
c) elektronická soupiska

Závěr/ doporučení KNS: Doporučení řídícím orgánům ONS/RNS, rozdělit 
soutěže ( pokud to počet družstev dovolí ) na registrované s licencováním hráčů  
a neregistrované. Oddíly/kluby z neregistrovaných soutěží, které provedly 
vlastní registraci ( mají vytvořenou oddílovou kartu a tím i vlastní účet ), ale 
nechtějí provádět licencování svých hráčů, by měly alespoň svým hráčům 
vytvořit hráčské karty ( bez úhrady licenčních poplatků ). Vše z důvodu 
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, 
která již probíhá od roku 2009. Doporučení řídícím orgánům ONS/RNS, jako 
částečnou kompenzaci alespoň navýšit startovné družstev oddílů bez vlastní 
registrace a snížení startovného družstvům s již provedenou registrací oddílu.  

6.1.2      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 elektronických soupisek 
družstev  pro  rok  2014.  Jako  finanční  kompenzace  pro  družstva  startující 
v soutěžích KNS ( KP i KS ) bude snížení nákladů startovného do soutěží pro 
rok 2014 ( startovné ve výši 300 Kč, v obou soutěžích ).
Vysvětlení: Jednoznačná nutnost sjednocení výše licenčních poplatků KNS a 
ČNS s ohledem na možné problémy při startu hráčů ( hostování/ přestupech, 
fluktuaci a v kvalifikaci ) s doplácením předepsané částky. Finanční kompenzací 
pro kluby je snížení nákladů startovného do soutěží.

Upozornění:
• Hostující hráči:  
o Hráči hostující výhradně z oddílů družstev KNS/ONS do oddílů družstev 

startujících v soutěžích řízených ČNS provedou platby za licenci a hostování na 



účet ČNS a sekretář ČNS provede převedení těchto hráčských karet na základě 
platného oznámení hostování na oddíl, kde budou hráči hostovat. Následně 
uzamkne tyto hráče, pro tvorbu elektronických soupisek. 
Poznámka: Pokud hráč splňuje podmínku ( věkem ), pro start a hostování ve 
dvou  jiných  družstvech  oddílů  startujících  v různých  soutěžích  (  například 

soutěž 
mužů v mateřském oddílu a dorostenecká soutěž v jiném oddílu ) je povinen 
zaplatit licenční poplatky za obě družstva ( v tomto případě 100 Kč mateřský 
oddíl a 100 Kč v oddílu dorostu, kde bude hostovat ). Jedná se o povolenou 
duplicitu hráčských karet.

o Hráči hostující výhradně z oddílů družstev ONS do oddílů družstev 
startujících v soutěžích řízených KNS ( oddíl KNS nemá ligové družstvo, ani 
družstvo žen řízené ČNS ) provedou platby za licenci a hostování na účet KNS.
( V souladu se SŘ ČNS, zatím není rozhodnuto jinak, VH ČNS bude 2.3.2014 ).
Sekretář ČNS provede převedení jeho hráčské karty na základě platného 
oznámení hostování a potvrzení o platbě příslušným KNS na oddíl, kde bude 
hráč hostovat a následně uzamkne tyto hráče, pro tvorbu elektronických 
soupisek v rámci KNS. 
Poznámka: V případě ukončení hostování na základě platného oznámení o 
ukončení hostování, provede sekretář ČNS zpětné převedení této hráčské karty 
na mateřský oddíl.

o Hráči včetně hostujících výhradně z/do oddílů družstev startujících 
v soutěžích řízených ČNS provedou platby za licenci na účet ČNS a sekretář 
ČNS provede veškerou kontrolu a uzamčení těchto hráčů, pro vytvoření 
elektronických soupisek. 

o Hráči včetně hostujících výhradně z/do oddílů družstev startujících 
v soutěžích řízených KNS provedou platby za licenci na účet KNS a 
pověřená osoba za KNS ( p. Jiří Potočník ) provede veškerou kontrolu a 
uzamčení těchto hráčů, pro vytvoření elektronických soupisek v rámci KNS. 

o Hráči včetně hostujících výhradně z/do oddílů družstev startujících 
v soutěžích řízených ONS provedou platby na účet ONS a pověřená osoba za 
ONS ( STK, sekretář, předseda apod. ) následně provede nezbytnou kontrolu s 
pověřenou osobou za KNS ( p. Potočník ), pro uzamčení hráčů z prolínajících se 
soutěží na základě zaslaného soupisu hráčů a identifikaci platby s kopii dokladu 
o zaplacení ( součet poplatků členů družstva koresponduje s výši úhrady ).

• Fluktuující hráči:  
o Hráči fluktuující z družstev řízených KNS do soutěží ČNS provedou

platby ve prospěch řídícího orgánu KNS. 
Poznámka:Výše licenčních poplatkům je stejná v obou soutěžích ( 200 Kč ) 



a takto fluktuující hráči již nehradí žádný rozdíl ČNS. 
o Hráči fluktuující z družstev řízených ONS do soutěží ČNS/KNS provedou 

platby ve prospěch příslušného řídícího orgánu ONS. Pokud je výše licenčních 
poplatků v příslušném ONS nižší než 200 Kč, musí družstvo za hráče doplatit 
rozdíl na účet svazu, kde bude hráč startovat ( fluktuovat ). Následně proběhne 
nezbytná kontrola mezi sekretariátem ČNS a zástupcem KNS, pro uzamčení 
hráčů z prolínajících se soutěží na základě zaslaného soupisu hráčů a identifikaci 
platby s kopii dokladu o zaplacení ( součet poplatků členů družstva 
koresponduje s výši úhrady ). Pověřené osoby za ČNS ( p. Vlastimil Pabián, 
nebo STK ) a za KNS ( p. Jiří Potočník, ) provedou veškerou kontrolu a 
uzamčení těchto hráčů, pro vytvoření elektronických soupisek družstev A, B, C 
atd. v rámci ČNS/KNS/ ONS. 

6.2  MLÁDEŽ, PLNĚNÍ POVINNOSTI
Na základě počtu podaných přihlášek, pro soutěže dorostu i žactva ( pouze 5 + 2 
družstva ) rozhodla Konference o sloučení soutěží do jedné kategorie 
( hlasování viz bod 7.4 Soutěže 2014, Diskusní blok č.3 ) s ohledem na 
požadavky ze strany ČNS v podmínkách splnění povinnosti mládeže v kategorii 
dorostu. Sloučení obou kategorií není v rozporu s platným SŘ  ČNS ( článek 
3.1.5f ) a zněním Směrnice č.2/2013 ČNS, platné od 6.1.2013.
Soutěž proběhne turnajovým způsobem následně:  Celkem sedm akcí hraných 
v různých termínech ve složení 3x turnaj trojic z toho 1x KP trojic, 3x turnaj 
dvojic  z toho  1x  KP  dvojic  a  1x  turnaj  jednotlivců.  Přehled  přihlášených 
družstev a přidělení pořadatelství mládežnických akcí viz bod č.7 tohoto Zápisu: 
Soutěže 2014. Body budou započteny ze všech turnajů. Pro přihlášená družstva 
v dlouhodobých krajských soutěžích mužů je povinná účast mládeže minimálně 
na pěti akcích z celkového počtu sedmi vyhlášených turnajů  Rozpisu KNS. Pro 
ligová družstva mužů  řízená VV ČNS, která nemají  zařazená do dlouhodobé 
ligové soutěže družstev dorostu nebo žen svá družstva, mají za povinnost zařadit 
jedno družstvo do dlouhodobé soutěže žen, dorostu nebo žactva pořádané KNS. 
Důkazné břemeno splnění všeobecné povinnosti článku 3.1.5 f stojí výhradně  
na straně  družstev! Při  celkovém počtu účastí družstva mládeže na turnajích 
nižším než 5 je družstvo mužů ( VV ČNS ) a družstvo mládeže ( VV KNS ) ze 
soutěže  vyloučeno! 

Poznámka: 
o Registrační průkazky se budou v roce 2014 vyhotovovat pouze pro žáky, 

kteří tento průkaz nemají.
o Směrnice  č.2/2013 O povinnosti  plnění  mládeže dle SŘ  ČNS čl.3.1.5f 

platná od 6.1.2013 je k dispozici na webu ČNS. 

6.2.1 Motivační program mládeže 2014:
o Na základě hodnocení a doporučení KM ( komise mládeže ) 



Konference schválila navrhované změny v motivačním programu 
mládežnických soutěží  ročníku 2014.  Po  jednání  Konference  bylo  rozděleno 
pořadatelům přeborů a turnajů mládeže celkem 128 ks medailí s nohejbalovým 
emblémem a stuhou. Rovněž stejný počet diplomů s nohejbalovým motivem a 
znakem KNS. Navíc pořadatelé přeborů dvojic a trojic obdržely čtyři trofeje, pro 
tyto akce. 

o V motivačním programu z předešlých let zůstává odměna sportovním 
materiálem ( míči ), pro první tři družstva v každé kategorii. Nově pro družstva, 
která splnila účast na šesti ze sedmi vyhlášených akcí ( loni sedm akcí ). Ruší se 
finanční dotace pořadatelům Memoriálů žáků. Zůstává v platnosti proplácení 
cestovních náhrad ve výši 100 % a náhrady pořadatelům za menší účast než 5 
družstev/ jednotlivců na akci. 

6.2.2 Změny v     předpisech řízení soutěží:  
Připravované změny byly zaslány všem delegátům v Zápise č.1/2014 z jednání 
VV KNS.
Konference schválila následující změny:

o Licencování hráčů přes registr ČNS ( hráčské karty ) a s tím spojené 
zrušení platnosti registračních průkazů vydaných STK KNS u mužů a dorostu. 
Zachování platnosti pouze u registračních průkazek žáků ( kontrola totožnosti ).
Navýšení  licenčních  poplatků  na  úroveň  poplatků  hrazených v ČNS.  Snížení 
nákladů startovného do soutěží KP i KS ( kompenzace oddílům ).

o Změna nevyhovujícího systému sestupu/ postupu, kdy pro tento systém 
zůstane určujícím faktorem počet sestupujících středočeských týmů z ligových 
soutěží řízených ČNS. Kvalifikace o postup do KS se budou účastnit pouze a 
výhradně nejlepší družstva ONS, bez účasti nejhůře umístěných týmů KS. Po 
skončení kvalifikace o účast ve 2.lize se přistoupí k jedné z připravených variant 
pro naplnění krajských soutěží (  KP i KS ) v následujícím ročníku. Varianty 
sestupu/ postupu v soutěžích KNS viz Příloha č.8 tohoto Zápisu.

o Řádné a stálé provádění kontrol počtu startů fluktuujících hráčů na 
utkáních krajských soutěží a to řídícím orgánem STK KNS.

6.3 OSTATNÍ POKYNY K SOUTĚŽÍM 2014

6.3.1      Zasílání předepsané dokumentace a provádění plateb:  
o Zasílání přihlášek družstev mužů a mládeže, změny údajů ( adresy, tel. 

čísla, email. adresy atd. ) vedoucích těchto družstev, nově platných registračních 
karet oddílů/klubů  a změny účtů oddílů na doručovací adresu sekretáře svazu: 
p. Ing. Peter Rackovský, Žitenická 1535, Čáslav, 286 01, nebo v elektronické 
podobě na emailovou adresu: rackovskypeter@seznam.cz, tel.: 776245430.
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o Zasílání Zápisů o utkáních KP a KS družstev mužů a ostatní dokumentace 

nově Seznamu/ Soupisu (*) , pro tvorbu elektronických soupisek, fotek pro tisk 
nových průkazek ( pouze u žáků ), žádostí přestupů/ hostování hráčů, změny 
specifikace utkání a to vše elektronicky na email řídícího orgánu STK: 
nohejbalslany@seznam.cz , tel.777264194 a v kopii na email: potok@seznam.cz

(*) Seznam/ Soupis bude obsahovat jména a příjmení hráčů/ funkcionářů, čísla 
registrací  (  číslo  uvedené  na  hráčské  kartě  –  stránky  webu  ČNS  ),  datum 
narození  a výše částky licenčního poplatku dle věkové kategorie. 
Poznámka: Jako tiskopis pro tento Seznam/ Soupis může posloužit tiskopis
soupisky družstva. Viz. vzorový Seznam/Soupis obdržely všichni delegáti jako 
Přílohu Zápisu č.1/2014 z jednání VV KNS.

o Zasílání dokumentace z mládežnických akcí ( přeborů/ turnajů ) tj. 
výsledkových  listin  a  vyúčtování  cestovních  náhrad  a  zasílání  dokumentace/ 
informací  ohledně  získání  nových  licencí/  prodloužení  licencí  rozhodčího  a 
trenéra elektronicky na email předsedy Komise mládeže: 
miloslav.vach@centrum.cz,  nebo na adresu:  p.  Miloslav  Vach,  Okružní  677, 
Uhlířské Janovice, 285 04, tel.: 775557882.

o Nově zasílání kopií Seznamu/ Soupisu, pro vedení veškeré administrace 
internetové databáze členů ( hráčů a funkcionářů ) oddílů sdružených pod KNS, 
provádění  veškeré  kontroly  a  uzamčení  těchto  členů  nezbytné  pro  tvorbu 
elektronických soupisek.  Nově zasílání  kopií  Zápisů  o  utkáních KP  a  KS 
družstev  mužů,  pro  vedení  statistických  údajů.  Dále  pak  zasílání  informací/ 
článků, pro propagaci středočeského nohejbalu. Vše na email předsedy Komise 
rozvoje  a  propagace KNS:  xpotok@seznam.cz,  Adresa:  p.  Jiří  Potočník, 
K zeleným domkům 35, Praha 4 – Kunratice, 148 00, tel.: 725037709.  Adresa 
stránek KNS: www.stredoceskynohejbal.cz 

o Provedení plateb na účet KNS: 157135237/0600, Konstantní symbol: 
0379, Variabilní symbol šestimístní začínající číslem 26. Postupy pro provádění 
finančních transakcí a platné čísla účtů oddílů viz Příloha č.9 tohoto Zápisu. Vše 
rovněž k dispozici ke stažení na stránkách: www.stredoceskynohejbal.cz

6.3.2 Závazné termíny pro zasílání předepsané dokumentace a provádění plateb:
            Do termínu 

Zaslání řádných přihlášek do soutěží družstev  1.2.2014
Zaplacení startovného do soutěží družstev  ( 300 Kč KP i KS )  1.2.2014
Nově zaslání seznamů/soupisů družstev mužů a mládeže  15.3.2014
Zaplacení licenčních poplatků pro rok 2014  15.3.2014
Zaplacení poplatku za převedení soutěže  1.2.2014
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Zaplacení kauce za vykoupení mládeže (KP 5.000 Kč/KS 3.000 Kč) 28.2.2014
Zaplacení poplatku za vykoupení rozhodčích ( min.2 rozhodčí )  31.3.2014
Zaslání rozpisů soutěží ( Zpravodaj 2014, nových registračních 
průkazů žáků …) oddílům KNS, svazům  31.3.2014
Zaslání rozpisů soutěží jednotlivých RNS/ONS na KNS  14.4.2014
Zaslání rozpisů soutěží mužů a mládeže KNS na ČNS  31.3.2014
Nahlášení předběžných přihlášek ONS na kvalifikaci o KS  31.8.2014
Podání přihlášek účastníků kvalifikace o KS 2015  15.9.2014
1.Přestupní termín  31.1.2014
2.Přestupní termín  31.7.2014
Možné ukončení hostování  30.6.2014
Zaslání výsledků soutěží jednotlivých ONS sekretáři KNS 31.10.2014
Zaslání výsledků soutěží KNS na ČNS 31.10.2014

6.4  NÁVRH ROZPOČTU KNS PRO ROK 2014 
Návrh  rozpočtu  KNS  pro  rok  2014  viz  Příloha  č.10  tohoto  Zápisu.  Před 
schválením návrhu rozpočtu proběhla diskuse.
Diskusní blok č.2: K řízení soutěží a Návrhu rozpočtu KNS 2014.

o p. Paták ( Zvírotice ): K celkovému zůstatku financí KNS. 
„Nespokojenost, že se získané prostředky zbytečně šetří a požaduje jejích využití  
ve větší míře, například přidáním na turnaje“.

o p. Kaudl ( Plazy ): Faktická k požadavku p. Patáka. 
„Nesouhlas se změnou ve výdajích u hospodaření a zachovat rozpočet 
vyrovnaný“.

o p. Matouš ( Mn. Hradiště ): K hospodaření do budoucna. 
„Upozornil, že dojde ještě k většímu snížení členské základny hlavně u mladších 
hráčů a s tím spojenému poklesu příjmů svazu“.

o p. Rackovský ( VV KNS ): Ke Středočeskému poháru. 
„ Sdělil, že oddíl Čelákovice nebude pořádat tradiční Středočeský pohár, na 
který svaz každoročně přispíval. Byla navržena možnost, pro oddíly uspořádat  
jednorázový Středočeský přebor KNS s vyšší dotací“. 

o p. Pössnicker ( Český Brod ): Ke Středočeskému přeboru. 
„ Nabídl zatím nejistou možnost ( není jistá hala ), pro pořádání takové akce ve  
Zruči n.S.“.

o p. Paták ( Zvírotice ): Ke Středočeskému přeboru. 
„ Navrhl pro podporu této akce ve finanční výši 6.000 Kč“. 

o p. Rackovský ( VV KNS ): K podmínkám Středočeského poháru.
Diskuse přerostla spíše v debatu, kde zaznívaly různé nápady a možnosti
( letní termíny na pořádání akce, divoké karty pro družstva mimo středočeský 
kraj apod. ). „ Jednoznačně stanovené podmínky, které bude splňovat případný 
zájemce z řad pořadatelů. Tyto podmínky ( pouze družstva středočeského kraje  
s platnou registrací  hráčů,  povinná oddílová příslušnost  u  družstev,  možnost 



kategorie dvojic, nebo trojic, termín bez kolize s řízením ostatních soutěží svazu,  
omezená  výše  startovného  s ohledem  na  dotaci  od  KNS,  minimální  počet  
družstev pro přebor atd. ) stanoví VV KNS. Pro případ neuspořádání turnaje 
v roce 2014 se tyto finanční prostředky mohou objevit v návrhu rozpočtu roku 
2015“. 
Podmínky budou k dispozici na stránkách KNS: www.stredoceskynohejbal.cz
v termínu do 18.2.2014.

o p. Matouš ( Mn. Hradiště ): Ke Středočeskému přeboru. 
 „ Podal další návrh pro dotaci přeboru ve výši 5.000 Kč a omezení startovného 
od pořadatelů v maximální výši 300 Kč za družstvo“.
Hlasování:
Nejdříve proběhlo hlasováno o návrhu pana Matouše. Delegáti návrh schválili 
( 18 -1- 0 ), Na základě výsledku se o návrhu p. Patáka nehlasovalo.
Po tomto  hlasování  již  nebyly  podány další  návrhy pro  hospodaření  2014 a 
proběhlo hlasování o schválení návrhu rozpočtu KNS v roce 2014.
Po výsledku hlasování  delegátů  (  18 -1-  0 ),  byl  návrh rozpočtu  KNS 2014 
schválen.  Rozpočet  zahrnuje  zaúčtování  všech  nových  nákladů  plynoucích 
z jednání Konference včetně motivačního programu mládeže, schválené dotace 
pro  podporu  Publikace  nohejbalu  ve  středočeských  osadách,  finančního 
příspěvku  za  využívání  SKO  ČUS  se  sídlem  v Praze  pro  vedení  služeb  a 
nezbytné účetní agendy k potřebám KNS atd. Rovněž je zde zcela novou věcí 
zavedení  licencování  hráčů,  které  upřesní  cílovou  částku  z takto  získaných 
finančních prostředků až v následujících létech. Celkově rozpočet KNS pro rok 
2014 po jednání Konference počítá s deficitem - 11.500 Kč. 

7.   SOUTĚŽE 2014
7.1  TRANSFORMACE KLUBU
Na základě jednání statutárního orgánu TJ Sokol Nové Strašecí bylo 
rozhodnuto, že oddíl nohejbalu TJ Sokol Nové Strašecí zanikne transformací do 
oddílu  TJ  Sokol  Slaný.   Z rozhodnutí  vyplývá,  že  všechna  práva  a  závazky 
zaniklého oddílu TJ Sokol Nové Strašecí vůči ČNS a KNS, zejména právo na 
účast v soutěžích v nichž se účastnila družstva oddílu přechází na oddíl TJ Sokol 
Slaný.  Konkrétně  se  jedná  o  družstvo  TJ  Sokol  Slaný  B,  které  nahrazuje 
transformací zaniklé družstvo TJ Sokol Nové Strašecí a bude účastníkem KS 
družstev mužů 2014. 
7.2 PŘIHLÁŠKY A STARTOVNÉ DO SOUTĚŽÍ DRUŽSTEV MUŽŮ A MLÁDEŽE
V předepsaném termínu 1.2.2014 byl stav přihlášek následující:

KP Přihláška Startovné KS Přihláška Startovné

Nymburk ano ano Přišimasy ano ano
Český Brod B ano ano Osnice ano ano
Mn. Hradiště ano ano Chabeřice ano ano
Šacung B ano ano Kutná Hora ano ano
Hlavenec ano ano Sadská ne ne
Dobříš ano ano Čáslav ano ano
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Vavřinec ano ano Slaný B ano ano
Zvírotice ano ano Zvánovice ano ano

Poznámka: Družstvo Sadská, jako jediné nesplnilo podat přihlášku a zaplatit  
startovné  v předepsaném  termínu.  Po  jednání  VV  KNS  v březnu  jej  čeká 
disciplinární postih. 

ŽÁCI povinnost DOROST povinnost
Mn. Hradiště ano Plazy ano
Hlavenec ano Slaný ano
Vrdy ano
Šacung ano
Český Brod ne

7.2 PŘIDĚLENÍ POŘADATELSTVÍ KVALIFIKACE
Pořádáním kvalifikace o postup do KS 2015, která se uskuteční dne 4.10.2014 
byl určen ONS Praha/Západ. Místo konání kvalifikace bude určeno později.

7.3 LOSOVÁNÍ ČÍSEL PRO ROZPIS KP A KS DRUŽSTEV MUŽŮ
Mn. Hradiště 4 Přišimasy 5
Nymburk 2 Chabeřice 4
Vavřinec 6 Slaný B 8
Šacung B 7 Kutná Hora 6
Zvírotice 8 Sadská 7
Český Brod B 1 Osnice 1
Dobříš 5 Čáslav 2
Hlavenec 3 Zvánovice 3

7.4 PŘIDĚLENÍ POŘADATELSTVÍ MLÁDEŽNICKÝCH AKCÍ 2014
DOROST + ŽÁCI Pořadatel
KP3 ( 1.5. ) Memoriál J.Krále Plazy
KP2 (11.5. ) Memoriál M.Potůčka Vrdy
T3 ( 25.5. ) Hlavenec
T3 ( 15.6. ) Šacung
T2 ( 8.6. ) Slaný
T2 ( 7.9. ) Vrdy
T1 ( 14.9. ) Český Brod

Poznámka: Pořadatelé turnajů a přeborů dvojic a jednotlivců musí mít 
k dispozici minimálně dva kurty s ohledem na počet přihlášených družstev. 
Diskusní blok č.3: K soutěžím 2014.
Před přidělením pořadatelství mládežnických akcí proběhla nezbytná diskuze.

o p. Rackovský ( VV KNS ): K počtu přihlášek mládežnických družstev. 
„ Oznámil, že bohužel počet přihlášek ( pouze dvě přihlášky ) v kategorii 
dorostu nemůže zajistit podmínky, pro splnění povinnosti mládeže a to i v tom 
případě,  že  by  družstvo  Stratova  (  nemá  povinnost,  jelikož  je  účastníkem 
dorostenecké ligy ), které chybělo na jednání přihlásilo dorost“.

o p. Maršálek ( Šacung ): K řešení situace mládeže. 



„ Navrhl sloučit a organizovat tak soutěže mládeže v jedné společné kategorii  
dorostu, kdy toto sloučení není v rozporu s platnými předpisy ČNS“.
Hlasování:
Následně  proběhlo  hlasováno  o  návrhu  pana  Maršálka  s tím  doplněním,  že 
soutěž  proběhne  opět  turnajovým  způsobem.  Celkem  sedm  akcí  hraných 
v různých termínech ve složení 3x turnaj trojic z toho 1x KP trojic, 3x turnaj 
dvojic z toho 1x KP dvojic a 1x turnaj jednotlivců. 
Výsledek hlasování ( 18 -0- 1 ), delegáti návrh schválili. 

Pokračování diskusního bloku č.3 k soutěžím 2014.
o p. Rackovský ( VV KNS ): K přestupům a hostováním.

„Podal informaci o skutečnosti, že pouze sekretariát ČNS řeší veškeré přestupy 
a hostování hráčů v rámci celé ČR. Přidal příklad, kdy přestup hráče Neratovic 
do Hlavence proběhl právě  vyřízením na úrovni ČNS a ne KNS, kterému to  
náleží“.

o p. Maršálek ( Šacung ): Faktická k příspěvku p.Rackovského. 
„Potvrdil, že v řešení přestupů a hostování se zatím nic nezměnilo, jelikož by o 
tom měla jednat VH ČNS konaná 2.3.2014 a jsou v platnosti stávající předpisy.  
Vše platí jako v roce 2013“. 

o p. Matouš ( Mn. Hradiště ): K předepsaným termínům KNS. 
„ S ohledem na skutečnost, že se VH ČNS bude konat až začátkem března 2014, 
požádal o posunutí termínu, pro zaplacení licenčních poplatků na 10.3.2014“.

o p. Rackovský ( VV KNS ): Faktická k příspěvku p. Matouše.
„ VV KNS rozhodne po jednání Konference KNS“.
Poznámka:  VV KNS rozhodl o prodloužení termínu viz bod 6.3.2 Zápisu 

7.5 TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ KNS 2014
Soutěže družstev mužů  budou zahájeny svým 1.kolem dne 12.dubna 2014 a 
ukončeny posledním 14.kolem dne 13.září 2014. Letní přestávka bude zahájena 
po odehraném 11.kole dne 21.6.2014 a  skončí  dne 30.8.2014 kdy odstartuje 
podzimní část 12.kolem. Kvalifikace o postup do KS se uskuteční dne 4.října 
2014. Pořadatelem kvalifikačních bojů bude ONS Praha/Západ. STK zohlední 
v rozpisu soutěží u nahlášených družstev pozdější začátky domácích utkání od 
10.00 hod. Rovněž bude přihlédnuto v rozpisu soutěží na rozlosování soutěží 
řízených ČNS. Soutěže mládeže svým rozpisem splňují všechny požadavky ze 
strany  ČNS  (  SŘ  a  Směrnice  č.2/2013  ).  Upozornění: Důkazné  břemeno 
splnění  všeobecné  povinnosti  článku  3.1.5  f  stojí  u  ligových  družstev 
výhradně na straně těchto družstev!

                 TERMÍNOVÝ  KALENDÁŘ  KNS  2014
DEN DATUM MUŽI DOROST + ŽÁCI ČNS

sobota 1.2. Konference středočeského KNS

sobota 12.4. 1.kolo
 
 



neděle 13.4.

sobota 19.4. 2.kolo

neděle 20.4.

sobota 26.4.  3.kolo 

neděle 27.4.

čtvrtek 1.5. KP 3 Plazy

sobota 3.5. 4.kolo

neděle 4.5.  

čtvrtek 8.5. 1.Náhradní termín

sobota 10.5.  5.kolo 

neděle 11.5. KP 2 Vrdy

sobota 17.5.  6.kolo 

neděle 18.5.  

sobota 24.5.  7.kolo 

neděle 25.5. T 3 Hlavenec

sobota 31.5.  8.kolo 

neděle 1.6.

sobota 7.6.  9.kolo 

neděle 8.6. T 2 Slaný

sobota 14.6. 10.kolo 

neděle 15.6. T 3 Šacung

sobota 21.6. 11.kolo 

neděle 22.6. 2.Náhradní termín

sobota 28.6. 1. Náhradní termín

neděle 29.6.

sobota 30.8. 12.kolo

neděle 31.8.

sobota 6.9. 13.kolo

neděle 7.9. T 2 Vrdy

sobota 13.9. 14.kolo

neděle 14.9. T 1 Český Brod

sobota 20.9. 2. Náhradní termín

neděle 21.9. 3. Náhradní termín 

sobota 27.9. 3. Náhradní termín

sobota 4.10.
Kvalifikace o KS 2014 – 
ONS Praha/Západ 



7.6 TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ ČNS 2014
MČR 2 D 5.7.2014 ( přihlášky do 20.6. )
MČR 3 D 6.7.2014 ( přihlášky do 20.6. )
MČR 1 D 25.10.2014 ( přihlášky do 10.10. )
MČR 2 St.Ž. 23.8.2014 ( přihlášky do 8.8. )
MČR 3 St.Ž. 24.8.2014 ( přihlášky do 8.8. )
MČR 1 St.Ž. 18.10.2014 ( přihlášky do 3.10. )
MČR 2 Ml.Ž. 1.11.2014 ( přihlášky do 17.10. )
MČR 3 Ml.Ž. 2.11.2014 ( přihlášky do 17.10. )
MČR 1 Ml.Ž. 11.10.2014 ( přihlášky do 26.9. )

8. RŮZNÉ
o Po jednání Konference byl nabídnut start ve 2.lize družstvu Mn. Hradiště, 

který  nabídku  akceptoval.  Důvodem  bylo  vyloučení  družstva  Tachova 
z disciplinárních  důvodů.  S ohledem  na  tuto  skutečnost  přijalo  družstvo 
Přišimasy nabídku startu v KP družstev mužů a uvolněné místo v KS družstev 
mužů doplní tým Hořovic.
 

o Zpravodaj KNS 2014 připraví sekretář, Rozpis s rozlosováním družstev 
mužů, potvrzení soupisek, vyhotovení nových registračních průkazek pro žáky a 
seznam  schválených  hostování  hráčů  připraví  STK.  Rozpisy  s termínovou 
listinou  soutěží  mládeže  připraví  Komise  mládeže.  Rozhodnutí  VV  KNS, 
disciplinární postihy. Vše výše uvedené bude zasláno oddílům, svazům a SKO 
ČUS po jednání VV KNS ( 20.3.2014 ) nejpozději do 31.3.2014!

o Dne 2.3.2014 se v Nymburce ( sportovní centrum ) uskuteční VH ČNS. 
Nominace delegátů ( tři mandáty ) za středočeský KNS: p. Peter Rackovský 
( předseda KNS ), p. Vladimír Janšta ( Nymburk ), p. Martin Paták ( Zvírotice ).
Všechny  nominace  delegátů  za  KNS  byly  zaslány  na  sekretariát  ČNS  dne 
6.2.2014.

o Dne 8.3.2014 ( přihlášky do 4.3.2014 ) se uskuteční ve sportovním centru 
v Nymburce školení rozhodčích licence D a to pro nové zájemce. Víc informací 
v samostatné Příloze ( Pozvánka na školení rozhodčích D ) tohoto Zápisu.

o Termíny zasedání VV KNS 2014:
1.jednání VV Osnice 9.1.2014 15.00 hod.
2.jednání VV Osnice 20.3 2014 15.00 hod
3.jednání VV Osnice červen 2014 15.00 hod.
4.jednání VV Osnice září 2014 15.00 hod. 
5.jednání VV Osnice listopad 2014 15.00 hod.
1.jednání VV 2015 Osnice leden 2015 15.00 hod.



Konference KNS Osnice konec ledna 2015 10.00 hod 
9. USNESENÍ KONFERENCE KNS 2014
Usnesení Konference jako samostatná Příloha č.11 tohoto Zápisu. Usnesení ve 
svých bodech zahrnuje vše projednané na Konferenci KNS. 
Hlasování:
Výsledek hlasování: ( 19 – 0 – 0 ). Delegáti schválili usnesení ve všech bodech.

10. ZÁVĚR KONFERENCE KNS 
Předseda KNS a moderátor p. Peter Rackovský poděkoval všem přítomným za 
účast na jednání a oficiálně Konferenci ukončil.


