
Zápis č.1/2016 z jednání    

   Výkonného výboru  

   středočeského KNS  
                 konaného dne 4. února 2016 v Osnici 

 

Přítomni: p. Rackovský Peter, p. Jiří Beránek, p. Miloslav Vach, p. Michal 

Němec  ( 80 % ). Omluven: p. Jiří Potočník     

Dozorčí rada: p. Kočiš Petr.  Hosté: 0 

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

Program jednání: 

1. Splnění úkolů z posledního jednání VV KNS  

2.  Kooptace člena VV KNS 

3. Příprava Konference KNS  

4. Příprava soutěží 2016 

5. Různé 
 
 

       1.  SPLNĚNÍ ÚKOLŮ Z POSLEDNÍHO JEDNÁNÍ – ROZHODNUTÍ  

ŘÍDÍCÍHO ORGÁNU KNS 

 

1.1     Finanční pohledávky družstev 

V termínu určeném řídícím orgánem KNS ( Zápis č.4, čl. 1.1 ) mají všechna 

družstva splacené veškeré finanční závazky. V jistinách klubů chybí finanční 

dorovnání družstev: Nymburk 67 Kč ( nedoplatek za Publikace ), Milín 300 Kč  

( pokuty 2015 ), Chabeřice 200 Kč ( pokuty 2015 ) a Osnice 200 Kč ( licenční 

poplatky hráčů ). Možnost doplacení hotově na Konferenci ( pokladní doklad ).  

Poznámka: Celkový přehled jistin klubů viz samostatná příloha č.1 tohoto 

Zápisu. 

 

1.2 Vrácení putovních pohárů 

Doručení putovních pohárů zajistí na Konferenci KNS 2016 držitelé těchto 

trofejí ( Č. Brod, Plazy, Šacung ). VV KNS nemá jistotu zda tyto trofeje 

uvedená družstva obdržela na akcích a tudíž je mají v držení. 

 

    2. KOOPTACE ČLENA VV KNS 

 

2.1    Kooptace člena VV 

Na základě článku 4.5.3d Stanov ČNS: neúčast na jednáních VV po souvislou 

dobu delší než 12 měsíců zaniká výkon funkce člena VV KNS p. Františku 

Viedemannovi ke dni 1.1.2016. Na základě čl. 4.5.4 Stanov ČNS byl na toto 

místo kooptován nový člen p. Michal Němec. 



    3. PŘÍPRAVA KONFERENCE KNS 2016 

3.1    Pozvánka na Konferenci 

Pozvánky s programem Konference, Jednacím řádem, Mandátem delegátů a 

ostatní dokumentace byly elektronicky odeslány všem oddílům a svazům  

sekretářem KNS v termínu 21. ledna 2016. Termín Konference byl určen na 27. 

února 2016 v klubovně oddílu NK Osnice.  

 

3.2     Orgány Konference:  

Návrh orgánů: moderátor p. Rackovský, organizační komise p. Kočiš,  

p. Vach, zapisovatel a ověřovatel budou doplněni na jednání. 

 

3.3     Úkoly ke Konferenci:  

 Zpracování výročních zpráv jednotlivých členů VV KNS včetně zprávy  

revizní kontroly za rok 2015 a příprava nezbytné dokumentace pro toto jednání. 

 

 Využívání SKO ČUS se sídlem v Praze pro vedení služeb a nezbytné  

účetní agendy k potřebám KNS v roce 2016. Příprava Dohody o finančním 

příspěvku na rok 2016 za služby poskytované pracovištěm SKO a tyto finance 

zahrnout v návrhu rozpočtu pro rok 2016. Středočeský KNS má platnou 

členskou licenci s evidenčním číslem 08/2012. 

 

 Využívání internetových stránek ( doména ) www.stredoceskynohejbal.cz 

v roce 2016 a zahrnutí nákladů z této služby do rozpočtu pro rok 2016. 

 

 Připravit ke schválení finanční uzavírku za rok 2015 a návrh rozpočtu pro  

rok 2016. 

 

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

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

mužů a mládeže za účelem vyhodnocení ročníku 2015. Rovněž zajistí fyzicky 

štítky na putovní poháry Memoriálů J. Krále, M. Potůčka a P. Kočiše.  

Poznámka: Doručení všech putovních pohárů na Konferenci KNS viz bod 1.2 

tohoto Zápisu.  

 

 Nakoupit a zabezpečit fyzicky na Konferenci z předpokládaných  

finančních prostředků vybraných za mládež v roce 2016: 3x sadu trofejí  

( Memoriál J. Krále, Memoriál M. Potůčka a Memoriál P. Kočiše ). Trofeje  

nejsou putovní a zůstanou nejlepším třem družstvům každé akce. Dále pak  

celkem 132 ks medailí s nohejbalovým emblémem a stuhou ( fa. Bauer ) a stejný  

počet diplomů s nohejbalovým motivem a znakem KNS ( pan-grafik Jaroslav  

Suchomel ). Kalkulace celkové ceny vyčíslena do částky 6.000 Kč. Všechny  

tyto ceny obdrží pořadatelé mládežnických akcí 2016 na Konferenci KNS. 

 

http://www.stredoceskynohejbal.cz/


4. PŘÍPRAVA SOUTĚŽÍ PRO ROK 2016 

 

4.1     Zasílaní předepsaných dokumentů, korespondence a provádění plateb 

 

SEKRETÁŘI SVAZU: p. Ing. Peter Rackovský, doručovací adresa Žitenická 

1535, Čáslav, 286 01, email: rackovskypeter@seznam.cz, telefon:776 245430: 

 Zasílání přihlášek družstev mužů a mládeže 

 Změny údajů kontaktů klubů (adresa, tel. číslo, email. adresa atd. )  

 Zasílání nově platných registračních karet klubů  

 Změny čísel účtů oddílů  

 Nově zasílání všech Seznamů/ Soupisů družstev mužů i mládeže  

 Zasílání všech potvrzení provedených plateb klubem  

Poznámka: Provádění plateb na účet KNS: 157135237/0600, Konstantní  

symbol: 0379, Variabilní symbol šestimístní začínající číslem 26 viz  Příloha č.2 

tohoto Zápisu VV KNS: Platná čísla účtů oddílů a Postup k provádění 

finančních transakcí z/na účet KNS. Vše rovněž k dispozici ke stažení na 

stránkách: www.stredoceskynohejbal.cz, nebo možnost provádění plateb přímo 

v hotovosti proti potvrzení na pokladním dokladu ( Konference apod. ) 

 

Poznámka: Sekretář zabezpečí distribuci vybraných výše uvedených dokumentů 

ostatním Komisím KNS dle potřeby.   

 

STK SVAZU: p. Mgr. Jiří Beránek, email: nohejbalslany@seznam.cz, Pouze 

výjimečně na doručovací adresu do zaměstnání: Berounská 1292, Unhošť, 273 

51, telefon: 777 264194: 

 Zasílání Zápisů o utkáních KP a KS družstev mužů  

 Zasílání SMS zpráv výsledků utkání  

 Zasílání žádostí o Změnu specifikace utkání 

 Zasílání fotek pro tisk nových průkazek žáků, kteří ještě nemají vydaný 

občanský průkaz 

Poznámka: Stačí zaslat naskenované foto. U fota popsat jméno, rok narození a 

registrační číslo z karty hráče ( registr ČNS ). Průkazky řešit s ohledem na delší 

dobu vyřízení v dostatečném předstihu.   

 

KOMISI MLÁDEŽE SVAZU: p. Miloslav Vach, Okružní 677, U. Janovice, 

285 04,email: miloslav.vach@centrum.cz, telefon: 775557882:  

 Zasílání předepsané dokumentace z mládežnických akcí, tj.   

výsledkových listin, vyúčtování cestovních náhrad, fotek z akce  
( průkazní materiál k účelu plnění Směrnice rozvoje mládeže a žen ČNS )   

 Předávání informací ohledně platnosti získání - prodloužení licencí 

rozhodčího/ trenéra 

 

mailto:rackovskypeter@seznam.cz
http://www.stredoceskynohejbal.cz/
mailto:nohejbalslany@seznam.cz
mailto:miloslav.vach@centrum.cz


KOMISI ROZVOJE A PROPAGACE KNS: Pověřená osoba bude určena na 

Konferenci KNS. Po obdržení dokumentace od Sekretáře a STK KNS: 

 Vedení administrace internetové databáze členů ( hráčů a funkcionářů ) 

oddílů sdružených pod KNS, provádění jejích kontroly a následně 

uzamykání těchto členů pro tvorbu elektronických soupisek družstev.  

 Vedení veškerých statistických údajů družstev a jednotlivců 

 Propagace středočeského nohejbalu na základě zasílaných  informací/ 

článků od klubů. Adresa stránek KNS: www.stredoceskynohejbal.cz  

 

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

Zaslání řádných přihlášek družstev do soutěží mužů a mládeže   27.2.2016 

Zaplacení startovného do soutěží družstev  ( 300 Kč KP i KS )  27.2.2016 

Doplacení jistin klubů do požadované výše 500 Kč    27.2.2016 

Zaplacení kauce za vykoupení povinnosti mládeže  

( KP 5.000 Kč/ KS 3.000 Kč )         15.3.2016 

Zaslání seznamů/soupisů družstev mužů a mládeže se zaplacením   

licenčních poplatků pro rok 2016       31.3.2016 

Zaslání rozpisů soutěží ( Zpravodaj 2016, nových registračních  

průkazů žáků …) oddílům KNS a svazům      9.4.2016 

Zaslání rozpisů soutěží mužů a mládeže KNS na ČNS    15.4.2016  

Zaslání rozpisů soutěží jednotlivých RNS/ONS na KNS    30.4.2016 

Nahlášení předběžných přihlášek ONS na kvalifikaci o KS 2017  31.8.2016 

Podání přihlášek účastníků kvalifikace o KS 2017     19.9.2016 

Podání přihlášek účastníků kvalifikace o 2.ligu ČR 2017   21.10.2016 

1.Přestupní termín          31.1.2016 

2.Přestupní termín          31.7.2016 

Možné ukončení hostování        30.6.2016 

Zaslání výsledků soutěží jednotlivých ONS sekretáři KNS  31.10.2016 

Zaslání výsledků soutěží KNS na ČNS     15.11.2016 

Zaslání formuláře KNS na ČNS      15.11.2016 

 

4.3     Připravované změny v předpisech řízení soutěží 2016 

Všechny důležité změny budou projednány na Konferenci KNS ( 27.2.2016 ). 

Nejdůležitější změny: 

 Upozornění na nově platnou Směrnici Rozvoje mládeže a žen vydanou 

ČNS s platnosti od 1.12.2015 ( Příloha č.3 tohoto Zápisu ) a s tím spojené 

nové znění článku 3.2 Soutěžního řádu ČNS platné od 1.1.2016! Všechny 

tyto dokumenty jsou rovněž k dispozici na webu ČNS. 

  

 Zachování vyhodnocování s oceněním pro nejlepší jednotlivce 

v soutěžích mužů ( Komise propagace a rozvoje KNS  ) a v soutěžích 

mládeže ( Komise mládeže ).  

http://www.stredoceskynohejbal.cz/


 Nově v rámci motivačního programu mládeže za účast alespoň dvou 

sestav družstva na min. stanoveném počtu přeborů/ turnajů, tj. 5 akcí  

bude takové družstvo odměněno částkou ve výši 1.000 Kč. Při splnění 

této podmínky družstvem na všech vypsaných 7 akcích kraje, bude 

odměna navýšena na částku 2.000 Kč. 

 

 Nově změna v proplácení cestovních náhrad mládeži. V případě účasti 

družstva mládeže v počtu šest a více hráčů, bude proplaceno těmto 

družstvům cestovné za použití dvou vozidel. Pořadatelé zodpovídají za  

řádně provedenou fyzickou kontrolu účastníků před akcí. 

 

Poznámka: Všechny změny v motivačním programu pro rok 2016 na základě  

výsledků hospodaření u mládeže v letech 2014 a 2015. Pro ročník 2017 není 

podmínkou a bude rozhodnuto dle ekonomických ukazatelů v následném  

období. Upozornění: Komise mládeže KNS je povinna zasílat vyhodnocení  

každé akce včetně  výsledkových listin po jejím skončení na adresu Komise  

mládeže ČNS ( p. Hostinský, nebo na jinou určenou adresu ). 

 

 Zrušení povinnosti rozhodčích. S ohledem na skutečnost, že poslední 

školení k získaní/ prodloužení platnosti licencí rozhodčích proběhlo na 

úrovni KNS v roce 2010 ( Slaný ), přerušuje řídící orgán KNS dočasně na 

soutěžní rok 2016 tuto povinnost. Momentálně mohou takové školení 

provádět pouze pověřeni lektoři ČNS. V případě, že tento rok ( období 

říjen – prosinec 2016 ) bude vyhlášen termín konání školení v rámci KNS 

( zabezpečení lektora a místa v působnosti kraje ), povinnost rozhodčích 

bude opět zavedena.  

 

Poznámka: Důvodem proč k tomu řídící orgán KNS má toto stanovisko je 

skutečnost neustálých a rozsáhlých změn v předpisech ( pravidla, SŘ, DŘ, 

Stanovy ) včetně všech dodatků. Nejlepší informaci o tom získají kluby účasti 

na samotném školení. Zkušenosti ukazují na lhostejnost lidí sledovat změny 

v předpisech jak celorepublikových, tak  i vydaných krajem. 

 

5.  RŮZNÉ. 

5.1   VH ČNS 

Dne 6. března 2016 se uskuteční v Nymburce ( sportovní centrum ) Valná  

hromada ( VH ) ČNS. Návrh nominací za středočeský kraj ( 2 mandáty )  

proběhne na Konferenci KNS. 

 

5.2   Seminář zástupců oddílů 2.ligy a KNS 

Semináře se zúčastnila zhruba polovina z pozvaných zástupců. Středočeský 

KNS na tomto jednání zastupoval předseda svazu Ing. Peter Rackovský.  

Jednotlivé svazy se zde vyjádřily k situaci ve svých regionech ( pozitiva,  



nedostatky ). Většina se shodla na nutné redukci soutěží řízených nejvyšším 

republikovým svazem a  možným slučováním hlavně soutěží mládeže ale i  

mužů ve slabších regionech ( karlovarský – plzeňský kraj a jihomoravský –  

zlínský – olomoucký kraj ). Druhá část programu řešila novou Směrnici Rozvoje 

mládeže a žen platnou od 1.12.2015. 

   

5.3   Příští jednání VV KNS 

Nejbližší termín jednání VV KNS proběhne 7.4.2016. 

 

Přílohy Zápisu: 

Příloha č.1:  Aktualizovaný přehled stavu jistin klubů. 

Příloha č.2: Postup k provádění finančních transakcí z/na účet KNS a platná 

čísla účtů oddílů KNS. 

Příloha č.3: Směrnice č.2/2016 Rozvoje mládeže a žen 

 

 

 

Dne 4. února 2016 v Osnici zapsal   

Ing. Peter Rackovský 

      sekretář KNS           

         

 

 


