
                Zápis č.2/2013 z jednání   
   Výkonného výboru 
   středočeského KNS 

                 konaného dne 14.března 2013 v Osnici

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

Program jednání:
1. Splnění úkolů z Valné hromady KNS
2. Soutěžní ročník 2013
3. Různé

1. SPLNĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z VH KNS – ROZHODNUTÍ 
VV KNS

a) Registrace oddílů/ klubů a hráčů ( hráčské karty ):
Na základě jednání VV KNS ( p. Potočník ) se sekretářem ČNS byly zjištěny 
dostupné podklady pro dokončení povinných registrací oddílů/ klubů ( oddílové 
karty ) a nově provedení hráčských registrací tj. zavedení hráčských karet.
Konkrétní  provedení  postupů  je  podrobně  popsáno  v  Pokynech: Postupy  a 
evidence, Hráčské licence a soupisky, kterou vydal VV ČNS.  Tyto Pokyny 
jsou  umístěny  v samostatné  Příloze  č.1  tohoto  Zápisu.  Vlastní  provedení 
oddílových/klubových,  hráčských  registrací  je  věcí  v samotném  zájmu  všech 
oddílů/ klubů a proto splnění této povinnosti stojí výhradně na jejích straně!
Upozornění: Platby za zaregistrovaní členů oddílu ( 10 Kč ) zatím neplatit. 
Oddíly  budou  v nejbližším  období  vyrozuměny,  jakým  způsobem  tyto 
platby provést.  Důvod:  bohužel  částky  odsouhlasené VH ČNS v prosinci 
2012 jsou v soutěžích řízených ČNS hrazeny v jiné výši.

Zjednodušené postupy:
 Oddílové/ klubové registrace ( všechny oddíly KP a KS mají splněno )

1. Zaregistrovat se na www.nohejbal.org ( jméno, heslo )
2. Vytvořit oddílovou/ klubovou kartu svého oddílu
3. Zaplatit jednorázový poplatek ( 1.000 Kč ONS, 1.500 Kč KNS, 2.000 Kč 

ligové oddíly ) pouze za nejvýše startující družstvo oddílu. ( B, C, D … a 
mládeže již neplatí ) a to na účet ČNS 

http://www.nohejbal.org/


4. Vytisknout a potvrdit oddílovou/ klubovou kartu statutárním zástupcem 
oddílu a oprávněnou osobou

5. Potvrzené  tiskopisy  zaslat  jak  na  ČNS,  tak  i  KNS  (  obojí  stačí 
elektronickou poštou )

6. Sekretář ČNS kartu uzamkne po splnění všech výše uvedených podmínek
Poznámka: Změny/ opravy v oddílové/ klubové kartě má právo provádět pouze
oprávněná osoba uvedená na této kartě ( přístupové heslo ). Bez splnění 
zavedení oddílové/ klubové registrace, nemohou oddíly provést registrace hráčů. 

 Hráčské registrace – hráčské karty ( termín do 31.12.2013 )
1. Vytvoření  evidenčních  karet  všech  členů  oddílu/  klubu  oprávněnou 

osobou oddílu uvedenou na kartě oddílu ( osoba s přístupovým heslem )
2. Zaplatit registrační poplatek ( 10 Kč ) za všechny členy oddílu na účet 

KNS ( zatím platbu na účet KNS neprovádět ! ).Pokud členové oddílu 
startují  v soutěžích  řízených ČNS (  ligový hráči  )  musí  tento  poplatek 
uhradit  na  účet  ČNS.  V soutěžích  ČNS jsou již  zavedeny elektronické 
soupisky. Elektronické soupisky ve středočeském KNS budou v platnosti 
od ročníku 2014.

3. Sekretář ( pověřená osoba ) KNS po identifikaci platby, obdržení seznamu 
tyto hráče uzamkne. Kromě ligových oddílů s identifikací Cxxx má KNS 
( osoba s povoleným přístupem ) oprávnění k uzamknutí ostatních hráčů. 

4. Vytvoření jednotlivých elektronických soupisek daného oddílu ( družstev 
A,B,C… a mládeže ). V ČNS již zavedené, v našem KNS od roku 2014!

Poznámka:
Při potížích s přístupem ( přístupové heslo ) k oddílové kartě ( změny/ opravy ), 
k zavedení registračních karet hráčů kteréhokoliv oddílu/ oprávněné osoby na 
stránkách ČNS ( Hlavní menu – odkaz ČNS – odkaz Evidenční karty oddílů/ 
klubů a Evidenční karty hráčů ), kontaktovat administrátora ČNS: p. Pavel Fajgl,
email: fajgl@volny.cz, nebo mobil: 736 128525. 

b) Mládež:
VV  KNS  schválil  rozšíření motivačního  programu  a  to  v podobě  navýšení 
odměn  sportovním materiálem –  míči.  Za  rok  2013  obdrží  každé  přihlášené 
družstvo mládeže ( žáci, dorost ) po řádném skončení sezony jeden míč.  Pokud 
má oddíl přihlášené družstvo mládeže v obou kategoriích ( Č Brod, Stratov ) 
musí splnit požadavek minimálního počtu čtyř účasti pro odměnu míčem navíc.
Poznámka:  Na  vyloučená/  odstoupivší  družstva  ze  soutěže  se  odměna 
nevztahuje.  Naopak VV KNS neschválil snížení počtu účastí na šest pro uznání 
odměny míčem  za 100% účast. Zůstává v platnosti podmínka startu na všech 
sedmi akcích v obou kategoriích.
 

mailto:fajgl@volny.cz


c) Poskytnutí finanční dotace:
Uhrazeno z prostředků KNS do konce měsíce února 2013.

 Na 5.ročník středočeského poháru trojic mužů, který se uskutečnil 
v Čelákovicích dne 3.3.2013. Poskytnutá dotace KNS ve výši 2.000 Kč.

 Na podporu Publikace o nohejbalu ve středočeských osadách ve výši 
5.000 Kč. Číslo účtu: 158567744/0300 ( p. Martin Maršálek ).

 Pořadatelům žákovských Memoriálů. Oddílu Stratov ve výši 600 Kč ( KP 
3 ) Memoriál Jaroslava Krále a oddílu Plazy ve výši 500 Kč ( KP 2 ) Memoriál  
Miroslava Potůčka. 

d) Zabezpečení štítků na putovní poháry Memoriálů žáků a diplomů:
 Zabezpečení štítků s vítězi na Putovní poháry Memoriálů. Zabezpečí 

Sekretář KNS z finančních prostředků svazu.
 Zabezpečení a distribuce diplomů pořadatelům všech mládežnických akcí 

v roce 2013. Předání zabezpečí p. Beránek pro kategorii dorostu, p.Vach oddílu 
Šacung. Sekretář pak zašle prostřednictvím pošty diplomy oddílu Stratov 
( pro pořadatelé kategorie žáků ).

e) Dodatečné předání ceny za rok 2012:
Oddílu Zaječova bude cena ( míč, diplom ) za mládež předána prostřednictvím 
p. Beránka.
 
f) Internet - platba:
Dne  26.2.2013  byla  provedena  platba  za  internetové  stránky  – 
www.stredoceskynohejbal.cz v roce 2013.

g) Školení rozhodčích:
Školení  v rámci  KNS  se  neuskuteční,  pro  nedostatečný  počet  zájemců  ve 
stanoveném termínu  do  28.2.2013.  Náhradní  termín  bude  naplánován  až  po 
skončení  soutěží  (   přibližně  listopad  2013  )  a  všem  oddílům  bude  termín 
přihlášek sdělen v průběhu soutěžního ročníku. 

h) Valná hromady ČNS:
Dne 3.3.2013 se v Nymburce – sportovním centru ČSTV konala VH ČNS. Za 
středočeský KNS se jednání účastnil pouze jediný delegát p. Jiří Sládek z
Čelákovic.  Další  zájemci  ve stanoveném termínu do 28.2.2013 ( Zápis z VH 
KNS ) se již nepřihlásili.  Závěry a usnesení VH jsou k dispozici na stránkách 
ČNS. 

ch) Elektronické úložiště souborů/ dat:
Doposud  nebyly  ČNS  zveřejněny  postupy  pro  vedení  elektronické 
korespondence formou úložiště dat. Nadále tak platí zasílání elektronické pošty 
na email sekretáře ČNS.



2. SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2013 – ROZHODNUTÍ VV
2.1 SPLNĚNÍ PODMÍNEK PRO ÚČAST V SOUTĚŽÍCH KRAJE 2012
a) Přihlášky a startovné do soutěží KNS 2013 
Všechna  družstva  splnila  řádné  přihlášení  (  podání  přihlášek,  zaplacení 
startovného ) v termínu určeném do konání VH KNS dne 2.2.2013.

b) Zaslání soupisek družstev mužů a mládeže ( do 3.3.2013 )
Seznam oddílů, které nesplnily v určeném termínu ( Zápis VH KNS, bod 7.4 ) 
zaslání soupisek svých družstev:  Šacung ( KP družstev mužů ) pozdě zaslaná 
soupiska, Zvírotice ( KP družstev mužů ) vůbec nezaslaná soupiska!, Úvaly 
( KS družstev mužů ) vůbec nezaslaná soupiska!, Sadská ( KS družstev mužů ) 
pozdě zaslaná soupiska na nepředepsaném tiskopisu, Čelákovice ( KP dorostu ) 
vůbec nezaslaná soupiska! Všechna družstva podala na VH KNS přihlášky pro 
výše uvedené soutěže.
ROZHODNUTÍ VV KNS:
Všechna výše uvedená družstva jsou potrestána finančním postihem ve výši 200 
Kč v souladu s bodem 3.2.7 Pokuty a sankce, Zpravodaje 2013 se splatností do 
termínu 31.3.2013! Navíc družstva Zvírotice, Úvaly, Sadská a Čelákovice jsou 
povinna soupisky svých družstev zaslat na předepsaném tiskopisu  do termínu 
22.3.2013!! V opačném případě budou za soutěží vyloučena!

c) Zaplacení licenčních poplatků     ( do 3.3.2013 )
Seznam oddílů, které nesplnily v určeném termínu ( Zápis VH KNS, bod 7.4 ) 
zaplacení licenčních poplatků za hráče svých družstev: Šacung ( družstvo mužů 
i mládeže ),  Zvírotice ( družstvo mužů ), Dobříš ( družstvo mužů ), Vavřinec 
( družstvo mužů ),  Úvaly ( družstvo mužů ), Sadská ( družstvo mužů ), Kutná 
Hora  (  družstvo  mužů  ),  Stratov  (  družstvo  mládeže  ), Slaný  (  družstvo 
mládeže ), Čelákovice ( družstvo mládeže ).
ROZHODNUTÍ VV KNS:
Všechna výše uvedená družstva jsou potrestána finančním postihem ve výši 200 
Kč v souladu s bodem 3.2.7 Pokuty a sankce, Zpravodaje 2013 se splatností do 
termínu  31.3.2013! V opačném  případě  hrozí  provinilým  družstvům 
pozastavení jejích soutěžní činnosti a další finanční postihy!

d) Zaplacení poplatku za vykoupení družstva mládeže ( do 3.3.2013 )
Seznam oddílů, které nesplnily v určeném termínu ( Zápis VH KNS, bod 7.4 ) 
zaplacení poplatků za vykoupení povinnosti mládeže:  Zvírotice,  Dobříš  ( oba 
KP družstev mužů ), Úvaly, Sadská ( oba KS družstev mužů ).
ROZHODNUTÍ VV KNS:
Všechna výše uvedená družstva jsou potrestána finančním postihem ve výši 200 
Kč v souladu s bodem 3.2.7 Pokuty a sankce, Zpravodaje 2013 se splatností do 
termínu  31.3.2013! V opačném  případě  hrozí  provinilým  družstvům 
pozastavení jejích soutěžní činnosti a další finanční postihy!



e) Zaplacení poplatku za vykoupení rozhodčích ( do 31.3.2013 )
Do data konání jednání VV KNS ( 14.3.2013 ) zatím platbu ve výši 500 Kč 
provedlo družstvo Hlavence. Zbývající družstva bez potřebného počtu min.  2 
rozhodčích s licencí: Dobříš, Kutná Hora a Sadská.

 Poznámka: Provedení všech plateb na účet KNS ( SKO ): 
157135237/0600,  Konstantní  symbol:  0379,  Variabilní  symbol  šestimístní 
začínající dvojčíslem 26 a končící dvojčíslem 03 ( pokuty ). Postup pro vedení 
plateb viz. Příloha č.9  Zápisu z VH: Postup k provádění finančních transakcí na 
účet KNS. 

 Celkově pokuty udělené na základě jednání VV KNS dne 14.3.2013:
Zvírotice 600 Kč ( 3 x 200 Kč )
Úvaly 600 Kč ( 3 x 200 Kč )
Sadská 600 Kč ( 3 x 200 Kč )
Šacung 400 Kč ( 2 x 200 Kč )
Čelákovice 400 Kč ( 2 x 200 Kč )
Dobříš 400 Kč ( 2 x 200 Kč )
Vavřinec 200 Kč ( 1 x 200 Kč )
Slaný 200 Kč ( 1 x 200 Kč )
Kutná Hora 200 Kč ( 1 x 200 Kč )
Stratov 200 Kč ( 1 x 200 Kč )

2.2 DALŠÍ INFORMACE K SOUTĚŽÍM 2013 
a) Rozlosování soutěží družstev mužů:
Viz. samostatná Příloha č.2 tohoto Zápisu

b) Přestupy a hostování:
 Platné přestupy k datu 31.1.2013:

P.č. Jméno z oddílu do oddílu vyřizoval
1. Kratina Libeň Osnice KNS
2. Petrů Dobříš Zvírotice KNS
3. Rádl Neratovice Hlavenec KNS
4. Primáč Neratovice Hlavenec KNS
5. Paták Šacung Zvírotice ČNS
6. Vaníček Hořovice Šacung ČNS

 Platné hostování k datu 31.1.2013:
P.č. Jméno z oddílu do oddílu vyřizoval
1. Král Zruč n.S. Č. Brod ČNS
2. Laczko Církvice Č. Brod ČNS
3. Čachotský Církvice Č. Brod ČNS
4. Červinka Stratov Nymburk ČNS
5. Jarolím Stratov Nymburk ČNS
6. Otmar Slaný N. Strašecí ČNS
7. Kristín Čáslav Vrdy KNS



c) Zpravodaj 2013, dokumentace
 Zaslání Zpravodaje 2013, všech soupisek družstev, nových registračních 

průkazek ( žáci) všem družstvům oddílů KNS a svazům zajistí sekretář a STK 
KNS nejpozději do 31.3.2013. 

 Jednotlivé ONS/RNS jsou povinny zaslat  sekretáři KNS rozpisy svých 
soutěží v tištěné, nebo elektronické podobě  do 15.4.2013.

 Sekretář KNS zajistí zaslání všech rozpisů soutěží pro rok 2013 na adresu 
sekretáře ČNS a to do termínu 31.3.2013!

3. RŮZNÉ
a) Valná hromada SKO ČSTV:
Dne 26.3.2013 od 16.00 hod. se uskuteční  na Strahově VH SKO ČSTV. Na 
jednání byl delegován za náš KNS p. Peter Rackovský.

b)  Sekretář KNS:
Na základě usnesení VH KNS ( bod 2.d ) byl ustanoven do funkce sekretáře Ing. 
Peter Rackovský. Jmenovanému náleží odměna ve výši 6.000 Kč hrubého za 
funkční období  leden – prosinec 2013. Po zdanění ( 15 % ) bude částka 5.100 
Kč vyplacena z finančních prostředků KNS ve dvou splátkách a to následovně:
první odměna ve výši 2.550 Kč do 30.6.2013 a druhá odměna ve výši 2.550 Kč 
do 31.12.2013. Sekretáři svazu rovněž náleží telekomunikační paušál ve výši 
450 Kč za měsíc. Tento paušál mu bude vyplacen čtvrtletně a to ve výši 1.350 
Kč v termínech březen, červen, září a prosinec 2013.

c)  Evidenční karta oddílu:
Sekretář KNS obdržel platnou kopii oddílové/klubové karty, kterou provedl 
oddíl Nohejbalový Klub Benátky n.J. Platnost registrace oddílu nabývá 
účinnosti dnem 12.3.2013.

d)  Příští jednání VV KNS:
Termín dalšího jednání VV KNS byl stanoven na den 13.června 2013.

Přílohy tohoto Zápisu:
Příloha č.1: Postupy a evidence, Hráčské licence a soupisky ( ČNS ).
Příloha č.2: Rozlosování soutěží družstev mužů 2013 ( KP, KS )

Dne 14. března 2013 zapsal v Osnici 

Ing.Peter Rackovský – sekretář KNS




