
                Zápis č.1/2012 z jednání   
   Výkonného výboru 
   středočeského KNS 

                 konaného dne 5.ledna 2012 v Osnici

Přítomni: p.Rackovský, p.Kočiš, p.Beránek, p.Viedemann  ( 100 % )
Omluven: 0  
Dozorčí rada: p. Kočiš ml.
Hosté: 0
Jednání se účastní nadpoloviční většina členů VV, VV je usnášeníschopný.

Program jednání:
1. Splnění úkolů z posledního jednání VV
2. Konference KNS
3. Různé

1. SPLNĚNÍ ÚKOLŮ Z POSLEDNÍHO JEDNÁNÍ VV – ROZHODNUTÍ 
VV KNS

a) SOUTĚŽ DOROSTU
Nesplnění povinnosti ( ke dni 5.1.2012 ):
Družstvo Církvice nesplnilo provedení platby v určeném termínu do 
15.12.2011 ( viz Zápis č.4/2011, bod 1a ) za neúčast na povinné akci 
dorostu. Celková výše pokuty činila částku 1.200 Kč a na účet svazu bylo 
převedeno pouze 1.000 Kč. Zbylou částku 200 Kč je povinno uhradit do termínu 
konání Konference dne 28.1.2012. V opačném případě bude tým potrestán za 
toto provinění další finanční sankcí ve výši 200 Kč v souladu s bodem 3.2.7
Zpravodaje č.1/2011, „Pokuty a sankce“.

b) SOUTĚŽE DOSPĚLÍCH
Nesplnění povinnosti ( ke dni 5.1.2012 ):

 Družstvo Vavřince nesplnilo provedení platby v určeném termínu do 
15.12.2011 ( viz Zápis č.4/2011, bod 2a ) za celkem 3x pozdní zaslání Zápisu o 
utkání. Výše pokuty činí částku 600 Kč, kterou je povinno uhradit do termínu 
konání Konference dne 28.1.2012. V opačném případě bude tým potrestán za 
toto provinění další finanční sankcí ve výši 200 Kč v souladu s bodem 3.2.7 
Zpravodaje č.1/2011, „Pokuty a sankce“.



 Družstvo Úvaly nesplnilo provedení platby v určeném termínu do 
15.12.2011 ( viz Zápis č.4/2011, bod 2a ) za celkem 1x pozdní zaslání Zápisu o 
utkání. Výše pokuty činí částku 200 Kč, kterou je povinno uhradit do termínu 
konání Konference dne 28.1.2012. V opačném případě bude tým potrestán za 
toto provinění další finanční sankcí ve výši 200 Kč v souladu s bodem 3.2.7 
Zpravodaje č.1/2011, „Pokuty a sankce“.

 Družstvo Dobříše nesplnilo plné provedení platby v určeném termínu do 
15.12.2011 ( viz Zápis č.4/2011, bod 2a ) za celkem 1x pozdní zaslání Zápisu o 
utkání. Celková výše pokuty činila částku 200 Kč a na účet svazu bylo 
převedeno pouze 100 Kč. Zbylou částku 100 Kč je povinno uhradit do termínu 
konání Konference dne 28.1.2012. V opačném případě bude tým potrestán za 
toto provinění další finanční sankcí ve výši 200 Kč v souladu s bodem 3.2.7
Zpravodaje č.1/2011, „Pokuty a sankce“.

Poznámka:
Všechna provinilá družstva jsou povinna uhradit výše uvedené pokuty na účet 
KNS ( SKS ): 157135237/0600, Konstantní symbol: 0379, Variab. symbol: 26 a 
navíc zaslat z těchto plateb kopii potvrzení o zaplacení ( elektronicky na email 
sekretáře KNS).

c) VALNÁ HROMADA SKS ČSTV
Dne 13.prosince 2011 se konala v Praze na Strahově 13. Valná Hromada 
Středočeského krajského sdružení ČSTV. Delegátem nominovaným za KNS byl 
jeho předseda Ing.Peter Rackovský. VH se celkem zúčastnilo 58 delegátů – 65 
% ( 40 za regióny a 18 za svazy ). Hlavními body VH bylo projednání změn
podmínek pro součinnost svazů s SKS se snahou sjednocení a hospodaření SKS. 
Usnesení VH  je  k dispozici  pro  případné  zájemce  v elektronické  podobě  u 
předsedy  KNS.  Termín  konání  volební  VH  SKS ČeSTV bude  výhledově  v 
měsíci březen/duben 2012.

d) UDĚLENÍ DOTACE 
Na základě žádosti p. Martina Maršálka ( Komise tuzemského rozvoje ČNS ) ze 
dne 10.října 2011 VV KNS rozhodl udělit  finanční  dotaci  ve výši  5.000 Kč 
z prostředků svazu ( bude zahrnuto v rozpočtu 2012 ) na podporu Publikací o 
nohejbalu na středočeských osadách ( viz Zápis č.4/2011, bod 4a ). Pan Martin 
Maršálek  sdělí  č.ú.  pro  převedení  finančních  prostředků  sekretáři  svazu 
nejpozději do konání Konference KNS ( 28.1.2012 ). 

2. KONFERENCE KNS 2012

a) POZVÁNKA
Pozvánku s programem Konference středočeského KNS obdrží všichni delegáti 
z řad zástupců oddílů a svazů spolu se Zápisem č.1/2012 z jednání VV KNS 



elektronickou poštou nejpozději dne 9.ledna 2012. Termín jednání byl určen již 
dříve na den 28.ledna 2012 od 10.00 hod. v Osnici. Místem jednání bude místní 
klubovna oddílu.

a) PŘÍPRAVA KONFERENCE
 K provedení jednotlivých zpráv byli určeni: p.Rackovský – Zpráva o

činnosti svazu a Zpráva komise rozhodčích a trenérů, p.Beránek – Zpráva STK, 
p.Viedemann – Zpráva komise mládeže, p.Kočiš st. – Zpráva o hospodaření a 
p.Kočiš  ml.  –  Zpráva  revizní  komise.  Jednotlivé  zprávy  budou  zaslány 
v elektronické  podobě  předsedovi  KNS před  konáním Konference  k  uložení 
příloh. 

 Sekretář svazu zajistí na den konání Konference v potřebném počtu
poháry,  diplomy  a  míče  pro  vyhodnocení  a  odměnění  nejlepších  družstev 
ročníku 2011.

Žádost VV KNS: 
Pořadatelé přeborů žáků 2011: KP 3 ( Stratov – p.Schneider ) a KP 2 
( Č.Brod – p.Vokáč ) zajistí dodání putovních pohárů na Konferenci, které byly 
k těmto účelům dány do oběhu v roce 2009 resp.  2010, jako ceny pro vítěze 
Memoriálů  p.  Jaroslava  Krále  (  KP  3  )  a  p.Miroslava  Potůčka  (  KP  2  ) 
v kategorii starších žáků. Soutěž bude vyhlášena i v roce 2012 a je nutné tyto 
poháry předat nově určeným pořadatelům akcí v roce 2012!

3. RŮZNÉ

a) DOHODA SKS ČeSTV A KNS
Na základě rozhodnutí VV KNS, kde bylo schváleno další hospodaření svazu 
pod středočeským krajským sdružením ( SKS ) ČeSTV ( viz. Zápis č.2/2011 bod
3: Hospodaření ), obdržel svaz Dohodu o finančním příspěvku za rok 2011 ve 
výši 10.000 Kč, kterou cestou ČNS ( právní subjekt ) vyřídil a podepsal dne 
15.11.2011. S ohledem ke změně podmínek a na základě rozhodnutí VH SKS ze 
dne 13.12.2011 byla tato Dohoda o součinnosti na rok 2012 zrušena a nová 
smlouva ( 2012 ) bude nejspíš ve sjednocené podobě pro všechny středočeské 
svazy sdružené pod SKS ČeSTV následně uzavřena do konce měsíce ledna 
2012.
 
b) PŘEVEDENÍ SOUTĚŽE
Na základě žádosti družstev SK Šacung VHS Benešov „B“ a NK Zaječov „A“ 
ze dne 31.12.2011 a rozhodnutí STK ČNS 01/2012 – převedení soutěže ze dne
2.1.2012, VV KNS nemá připomínky k požadavku obou výše uvedených 
družstev.



Podmínky dle rozhodnutí ČNS: 
- Oddíl NK Zaječov musí do podání přihlášky do 2.ligy ( uzavření přihlášek 

dne 31.1.2012 ) zaslat doplatek 1.000 Kč za registraci oddílu ( poplatek za 
ligové oddíly činí  2.000 Kč a  oddíl  má zaplaceno pouze  částku 1.000 
Kč ).

- Oddíl NK Zaječov je povinen uhradit poplatek ve výši 10.000 Kč ( viz. 
SŘ ČNS bod 3.17.f ) na účet ČNS v termínu do 7 dní ode dne převzetí 
rozhodnutí.  Dle SŘ ČNS náleží  50% poplatku řídícímu orgánu nižšího 
družstva tj. StřČ KNS.

- Družstvo SK Šacung VHS Benešov „B“ se pro ročník 2012 zařazuje do 
krajského přeboru družstev mužů za splnění výše uvedených podmínek.

- Družstvo NK Zaječov „A“ se pro ročník 2012 zařazuje do 2.ligy mužů 
za rovněž splnění výše uvedených podmínek.

Řídící orgán KNS obdržel kopii Žádosti o převedení soutěže. 

 c) PŘESTUPY A HOSTOVÁNÍ
Na webu stredoceskynohejbal.cz  jsou mimo jiné  k dispozici jednotné formuláře 
pro přestupy a hostování. Přestupy i hostování schvaluje KNS jen v případě, že 
mateřský i nový oddíl jsou ze stejného KNS. Poplatky jdou na účet KNS. V 
případě že jde o přestup nebo hostování z jednoho kraje do druhého, nebo 
jedním z oddílů je družstvo hrající jakoukoliv ligovou soutěž 1.a 2.liga mužů, 
1.liga žen, dorostenecká liga ), musí přestup nebo hostování vyřizovat Český 
nohejbalový svaz – poplatky se platí na účet ČNS. Výše poplatků za přestup i 
hostování je jednotná 300 Kč ( viz. Hospodářská směrnice ). Bez úhrady 
poplatku nelze potvrdit hostování nebo zahájit přestupní řízení (STK).
Zásadně musí být na formuláři hostování nebo přestupu zapsána jména 
oprávněné osoby a podepsáni jen osoby uvedené v registru oddílu ( oprávněná 
osoba za oddíl ).  Formulář musí být opatřen originálním razítkem oddílu. V 
případě že to tak není, není možné potvrdit hostování, nebo zahájit přestupní 
řízení. Pokud hráč řeší přestup řízený v rámci ČNS má k dispozici formulář
na webu ČNS. V případě, že mateřský nebo nový oddíl není v registru oddílů 
ČNS, je tento oddíl neregistrovaný a jejich hráči jsou pro všechny řádně 
registrované oddíly volní. To znamená, že si je mohou na své hráčské registry 
a soupisky dopsat naprosto bez přestupů či hostování ( pochopitelně jen 
v případě  souhlasu samotného hráče ). 

d) ZASEDÁNÍ VV KNS
Další termín jednání VV KNS bude stanoven po konání Konference KNS dne 
28.ledna 2012. 

Dne 5. ledna 2012 v Osnici zapsal Ing.Peter Rackovský

Předseda KNS:        Sekretář KNS:



Ing.Peter RACKOVSKÝ               Pavel KOČIŠ


