
Příloha č.1 k Zápisu z Konference KNS konané v Osnici dne 22.2.2020 

ZPRÁVA  O  ČINNOSTI  STŘEDOČESKÉHO VV KNS 2019 

 

VV se v roce 2019 sešel celkem 4x a vždy byla místem jednání Osnice. 

Členové výboru se scházeli na každém jednání v nadpoloviční většině. Na všech 

jednáních byl přítomen  p. Petr Kočiš ( RK ).  
 

První jednání proběhlo dne 7. února a hlavním bodem byla příprava  

Konference KNS ( 23.2. ) včetně připravovaných změn předpisů pro rok 2019. 

 

Druhé jednání proběhlo po skončení Konference KNS dne 23. února a hlavním 

bodem bylo schválení termínového kalendáře KNS a rozpisů soutěží družstev 

mužů a mládeže KNS včetně schválených změn předpisů pro rok 2019.  

  

Třetí jednání proběhlo dne 9. dubna. Hlavním bodem bylo splnění podmínek 

družstev na všechny soutěže kraje 2019 včetně schválených přestupů a  

hostování hráčů. S ohledem na rušení podpory technologií ( PHP verze 5 ) na 

dosavadních hostingových serverech pro stránky na doméně ( správce p. 

Michael Žabka ) stredoceskynohejbal.cz, kterých služby by běžely pouze do 

15.4.2019, VV KNS schválil vyřešit situaci převodem na jiného hostingového 

dodavatele a to nového správce p. Michala Němce. 

 

Poznámka: Další jednání bylo odloženo na měsíc říjen, jelikož dne 17.6.2019  

vydal sekretář KNS ve spolupráci s STK KNS dokument: Dodatek – Nadstavba  

k soutěžím družstev mužů 2019. Následně dne 1.7.2019 byla vydaná Zpráva  

STK č.1/2019. S ohledem na výše uvedené nebylo nutné svolávat jednání celého  

VV KNS před letní přestávkou.  
 

Poslední čtvrté jednání proběhlo dne 24. října. Zde STK i Komise mládeže  

uzavřely soutěže družstev mužů i mládeže ročníku 2019. Hospodář svazu  

uzavřel vyúčtování cestovních náhrad a dotací družstvům mládeže a mužů za  

rok 2019. VV určil termín konání Konference KNS ( 22.2.2019 ) a pověřil  

sekretáře zasláním Pozvánek a nutné dokumentace delegátům jednání  

v dostatečném termínu v souladu se Stanovy čl.4.3.  

Na tomto jednání bylo rovněž zveřejněné obsazení zástupců středočeského kraje 

do Rady ČNS ( čtyřleté funkční období ), jako druhého nejvyššího orgánu ČNS: 

Jan Sýkora ( Č. Brod ), Martin Flekáč ( Čelákovice ), Miloslav Ziegler  

( Benešov ), Jiří Očenášek ( Nymburk ) a Peter Rackovský ( Čáslav ). 

Nominace proběhla v první polovině měsíce října 2019, kdy byli osloveni 

všichni zástupci z řad sportovních spolků a svazů sdružených ve středočeském 

KNS.  

 

V Osnici dne 22. února 2020 zapsal 

        Ing. Peter RACKOVSKÝ 

                         sekretář KNS 

http://stredoceskynohejbal.cz/
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ZPRÁVA STK STŘEDOČESKÉHO KNS 2019 

 

V roce 2019 se vzhledem k počtu podaných přihlášek KP a KS družstev mužů 

spojily do jediného KP. Hrálo se systémem dvou regionálně rozdělených skupin,  

Po odehrání 10 kol základní části pokračoval přebor nadstavbovou části.  

Finálovou skupinu tvořilo šest týmů a skupinu o umístění zbytek týmů  

umístěných na 4. - 5. místech základních skupin. 

 

Konečná tabulka středočeského krajského přeboru 2019 

1.  TJ Lokomotiva Nymburk            

2. TJ Spartak Čelákovice B             

3. SK Šacung 1947 Benešov B            

4. TJ Sokol Zvánovice             

5. NK Liha z.s.               

6. TJ Slavoj Vrdy   

7. SK Jizerní Vtelno    

8. NK Osnice     

9.  TJ Slavoj  Český Brod B              

10. SK Nohejbal Přišimasy    

 
Změny specifikace utkání:  

č.1 Utkání NK Liha - TJ Lokomotiva Nymburk z 22. 6. 2019 přeloženo na  

1. 9. 2019, čas a místo zůstaly. 

 

č.2 Utkání TJ Spartak Čelákovice B - SK Šacung 1947 Benešov B se odehrálo v  

termínu 14. 9. 2019 na hřišti Šacungu. 

 

č.3 Utkání TJ Slavoj Vrdy - SK Šacung 1947 Benešov B přesunuto ze 7. 9. 2019 

na 21. 9. 2019 od 15:00 hodin. Změna specifikace utkání hlášená pozdě, ne pět 

dní předem. 

 

Utkání TJ Slavoj Český Brod B - SK Jizerní Vtelno se z 29. 6. 2019 přeložilo  

na 11. 9. 2019, měnilo se pořadatelství a čas utkání. Nově tedy domácím týmem 

byl SK Jizerní Vtelno. 

 

Utkání SK Jizerní Vtelno  - TJ Slavoj Český Brod B. Utkání se odehrálo 

v původním termínu 14. 9. 2019, měnilo se pořadatelství a začátek utkání. 

Domácím týmem byl TJ Slavoj Český Brod B. 

 

Zápisy: 

Zápis z utkání TJ Spartak Čelákovice - NK Liha (omylem zaslán zápis z jiného 

utkání), oddílem následně napraveno.  

 

http://www.scnohejbal.cz/statistiky/nk-liha/
http://www.scnohejbal.cz/statistiky/tj-lokomotiva-nymburk/
http://www.scnohejbal.cz/statistiky/spartak-celakovice-b/
http://www.scnohejbal.cz/statistiky/sk-sacung-cnes-benesov-b/
http://www.scnohejbal.cz/statistiky/sk-sacung-cnes-benesov-b/
http://www.scnohejbal.cz/statistiky/tj-slavoj-cesky-brod-b/
http://www.scnohejbal.cz/statistiky/vtelno_a/
http://www.scnohejbal.cz/statistiky/vtelno_a/
http://www.scnohejbal.cz/statistiky/tj-slavoj-cesky-brod-b/
http://www.scnohejbal.cz/statistiky/tj-slavoj-cesky-brod-b/
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Hodnocení soutěží: 

Utkání byla odehrána dle schváleného rozpisu soutěže a schválených ZSU. STK 

neobdržela žádný podnět či stížnost, které by musela řešit.  

         

V Osnici dne 22.2.2020 

         Mgr. Jiří Beránek 

       předseda STK  KNS 

 

ZPRÁVA KOMISE MLÁDEŽE STŘEDOČESKÉHO KNS 2019 

 

Letošní série turnajů mládeže, krajský přebor dorostu a žáků, byla 

odehrána dle schváleného rozpisu pro rok 2019 až na jednu výjimku. Tím byl 

hned druhý turnaj, KP dvojic, který měl pořádat nohejbalový oddíl Čelákovic a 

to 12.5.2019. Turnaj se v daný termín nemohl uskutečnit na základě nezpůsobi- 

lého hřiště po lijácích. Stav byl doložen fotografií hřišť. Protože se oddílu 

nepovedlo najít vhodný náhradní termín konání, přenechal pořádání turnaje 

jinému oddílu. Nakonec turnaj uspořádal nohejbalový oddíl TJ Sokol Čáslav. 

Tím bylo splněno odehrání všech sedmi turnajů mládeže dle platných pravidel a 

termínového kalendáře. 

Nejlepším týmem byl Český Brod, druhý skončil oddíl Kostelce, který byl 

velmi zdatným soupeřem Č. Brodu. A třetí příčku obsadili mladí nohejbalisté ze 

Slaného. Ostatní týmy se nedokázaly bodově dotáhnout i z důvodu menší účasti 

na turnajích. 

V jednotlivcích byl nejlepší hráč Kostelce Vrbata, jako jediný odehrál 

všech sedm turnajů. Druhé místo obsadil jeho spoluhráč Krůbr. Bronzový 

stupínek patří hráči Č. Brodu Červenkovi, který se spoluhráčem Bálkem dokázal 

vyhrát hned dva turnaje dvojic. Samotný průběh soutěže mládeže ukázal, že i 

když byly kategorie dorostu a žáků spojeny, v mnoha utkáních se ukázala herní 

šikovnost těch mladších, talent i chuť předvést v obou kategoriích pěkné 

nohejbalové momenty. 

Na závěr patří opět poděkování všem, kteří pomáhají a starají se o mládež, 

za pomoc při pořádání turnajů i za předávání vlastních zkušeností těm mladším. 

Není to vždy jednoduché, ale nese to své ovoce, což každý rok je možné vidět 

na turnajích mládeže a doufejme, že třeba v příští sezoně bude o pár mladých 

hráčů zase více. 

V Osnici dne 22.2.2020 

 

Tak jako loni, tak i tomto roce došlo k zpracování a ukládání výsledků 

našich mládežnických turnajů na webové rozhraní KNS. Všech 7 turnajů 

proběhlo v pořádku a všechny soubory a fotodokumentace, byly řádně a 

v daném časovém termínu uloženy. 
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Konečné pořadí družstev mládeže 2019: 

1. TJ Slavoj Český Brod   89 bodů 

2. TJ Sokol Kostelec n.Č.l.   77 bodů 

3. TJ Sokol Slaný     49 bodů 

4. TJ Sokol Čáslav    12 bodů 

5. SK Šacung Benešov      9 bodů 

6. NK Sparta Kutná Hora      4 body 

7. TJ Spartak Čelákovice     0 bodů 

 

Přehled účasti družstev mládeže 2019: 

  1 2 3 4 5 6 7 

Benešov - ano - ano ano - - 

Čáslav - - ano - - ano - 

Čelákovice - - - - - - - 

Český Brod ano - ano ano ano ano ano 

Kostelec n.Č.l. ano ano ano ano ano ano ano 

Kutná Hora - - ano ano - - - 

Slaný ano ano ano ano ano ano ano 

 

V hodnocení jednotlivců o nejlepšího hráče se celkem zapojilo 36 hráčů. 

Nejvíce 61 bodů, získal hráč Ondřej Vrbata z Kostelce n.Č.l.. Blahopřejeme!  

  

V Osnici 22.2.2020                                       Miloslav Vach, Michal Daněk 

                                                                            Komise mládeže KNS    

 

 

ZPRÁVA KOMISE PROPAGACE A ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO  

KNS 2019 

V měsíci březnu 2019 došlo ke změně webhostingu. Důvodem bylo, že stávající  

přestal podporovat technologie, na kterých jsou stránky postavené. Novým  

poskytovatelem je Wedos, čímž se snížily náklady a získala se plná kontrola nad  

hostingem. Zároveň byla zakoupena doména scnohejbal.cz, která spolu  

s původní stredoceskynohejbal.cz funguje zcela zaměnitelně.  

 

Nejlepším hráčem KP družstev mužů za rok 2019 se stal Jakub Čejka 

z družstva TJ Lokomotiva Nymburk, který zaznamenal úspěšnost 82,9 %. 

Blahopřejeme!  
 

Dne 22.2.2020 

                                                                                     Michal Němec  

                                                                      Komise propagace a rozvoje KNS    
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ STŘEDOČESKÉHO KNS ZA ROK 2019 

ČERPÁNÍ ROZPOČTU  ke dni  31.12.2019 

NÁKLADY                  návrh 2019     čerpání 2019     

I. Mzdové náklady – telekomunikační poplatky 

hrubá mzda sekretáře – DPP     6.000  6.000 

příspěvek – telekomunikační služby    5.400  5.400 

internet – doména www.stredoceskynohejbal.cz  1.300     800 

                          12.700         12.200 

II. Provoz KNS – služby 

příspěvek SKO ČUS ( smlouva DPP )           10.000           5.000  

kancelářské potřeby          500     415 

poštovní služby                         0  1.248 

reprezentace                  1.000     205 

                          11.500           6.868 

III. Sportovní potřeby – spotřeba 

sportovní ceny  - trofeje, medaile, diplomy, míče          27.000         27.404 

                   27.000         27.404 
 

IV. Cestovné náhrady – pronájem Klubovny Osnice 

cestovné náhrady ( VV KNS, Konference KNS, ČNS, ČUS )  16.000         12.606 

                          16.000         12.606 
 

V. Mládež/ muži – dotace/ cestovné náhrady 

cestovné náhrady                         10.000           8.196 

dotace mládež–odměna družstvům–motivační program    8.000           8.000 

dotace muži–odměna družstvům–motivační program       6.000           6.000 

dotace mládež – pořadateli MČR 1 ( Čelákovice )   5.000  5.000 

                 29.000        27.196 
 

NÁKLADY CELKEM                       96.200 Kč   86.274 Kč 

VÝNOSY                 návrh 2019   skutečnost 2019     

startovné družstev mužů                         3.000  3.000 

pokuty, specifikace                 2.000     400 

licenční poplatky hráčů                       25.000         22.400 

poplatky za vykoupení družstev mládeže              28.000         28.000 

dotace od ČNS za rok 2019             12.000         12.000 

vrácení rozdílů poplatků za přestupy/hostování od ČNS  6.000           5.750 
 

VÝNOSY CELKEM                       76.000 Kč   71.550 Kč
   

Hospodářský výsledek za rok 2019:    - 14.724,00 Kč 

Finanční zůstatek na účtu KNS včetně jistin klubů ke dni 31.12.2019 činil 

192.944,70 Kč ( z toho jistiny klubů 11.500 Kč ).  

 

V Osnici dne 22. 2. 2020                 Ing. Peter Rackovský - hospodář KNS          

http://www.stredoceskynohejbal.cz/
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ZPRÁVA REVIZNÍ KOMISE STŘEDOČESKÉHO KNS ZA ROK 2019 

 

Místo konání: SKO ČUS Praha Strahov 

Kontrolované období: leden – prosinec 2019 

Kontrolu provedla: pí.Vysušilová ( účetní referent SKO ) 

Předmět kontroly: hospodaření středočeského KNS bez právní subjektivity, 

prověření průkaznosti a správnosti účetních dokladů. 

 

Provedena kontrola fakturací nákladů a výdajových pokladních dokladů u 

celkem jedenácti položek: 50130 kancelářských potřeb, 50150 sportovních 

potřeb, 51200 cestovních nákladů, 51300 reprezentace, 51820 telekomunikace, 

518305 poštovní služby, 51822 internet, 52110 mzdové náklady – pracovní 

dohody, 58100 dotace oddílům mužů, 58110 cestovné náhrady a dotace oddílům 

mládeže a 58116 příspěvky na provoz SKO. 

Celková výše nákladů činila: 86.274 Kč ( v roce 2018 činila 89.456 Kč ) 

 

Provedena kontrola fakturací výnosů a příjmových pokladních dokladů u celkem 

pěti položek: 60205 specifikace utkání – platby oddílů, 60240 startovné oddílů, 

60250 licenční hráčské poplatky, 60290 poplatky za vykoupení mládeže a 68100 

příspěvky z vlastních zdrojů na činnost od ČNS. 

Celková výše výnosů činila: 71.550 Kč ( v roce 2018 činila 95.650 Kč ). 

 

 

Další kontrola zahrnovala vydávání a vyúčtování záloh  ( vydaných 2, 

vyúčtovaných 2 ). Průkaznost a obsahovou správnost u Smlouvy o dohodě mezi 

SKO ČUS a středočeským KNS zastoupeným subjektem ČNS. 

 

 

Závěr: Revizní komise ve sledovaném období neshledala žádné nedostatky. 

 

 

 

V Osnici dne 22. února 2020  

 

        Petr Kočiš  

                         revizní komise 

 


