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1 Obecná ustanovení  

1. Výkonný výbor Českého nohejbalového svazu podle ustanovení článku 4.5.7 g) a ustanovení článku 4.5.7 
f) stanov českého nohejbalového svazu vydává tuto Směrnici č. 3/2009 – Aktualizace oddílového členství 
v ČNS 

2. Tato směrnice, v souladu s platnými Stanovami ČNS, upravuje postup při aktualizaci oddílového členství v 
ČNS. Tato směrnice je vydávána dle usnesení Valné hromady ze dne 29.11.2008 a je prvním základním a 
nezbytným krokem k zavedení hráčských licencí (registrací), jejichž aplikaci lze provést pouze společně 
s úpravou základních dokumentů ČNS, kterých se bude také dotýkat. (předpokladem je konání VH ČNS, 
která tyto dokumenty schválí před uvedením licencí v platnost, tj. pro soutěžní ročník 2010) 

2 Účinnost sm ěrnice 

1. Tato směrnice se vztahuje na všechny oddíly, které jsou k 31.3.2009 již členy ČNS a které se účastní 
soutěží řízených ČNS a jeho nižšími organizačními články (KNS, ONS) bez rozdílu kategorie (žáci, 
dorost, ženy, muži). Nevztahuje se na členství jednotlivců v rámci oddílů a na přidružená členství. 

3 Místo a termín 

1. Jediným místem pro zaslání formuláře (viz.příloha) je sídlo ČNS, Zátopkova 100/2, 160 21 Praha 6. Řádně 
vyplněný a podepsaný formulář musí být zaslán do sekretariátu ČNS v originále a doporučenou poštou tak, 
aby nemohlo dojít k pozdějším nepřesnostem v určení doby doručení. Nejzazší  termín pro zaslání těchto 
formulářů je 31.10.2009. Rozhodujícím datem je den odeslání z místa podání. 

4 Poplatky a sankce 

1. Aktualizace oddílového členství  a každá nová registrace oddílu v ČNS je zpoplatněna jednorázovým 
poplatkem dle aktuálně platné směrnice o hospodaření pro daný rok.  Kopie dokladu o zaplacení musí být 
součástí zasílaného formuláře. Družstva oddílů hrající dlouhodobou soutěž v roce 2009 řízenou ČNS 
(KNS, ONS) jsou povinni uhradit stanovený poplatek do 31.10.2009. V případě nesplnění této povinnosti 
nebudou družstva provinilého oddílu připuštěna k soutěžnímu ročníku 2010. V případě překročení termínu 
pro doručení bude VV ČNS ukládat pokutu dle platné směrnice o hospodaření 2009. Pokud výše uvedenou 
povinnost poruší oddíly hrající soutěže řízené KNS nebo ONS, bude pro rok 2009 adekvátně krácena 
dotace příslušnému KNS. 

5 Evidence 

1. VV ČNS nebo jím pověřená osoba provede, pouze na základě výše popsaného postupu, centrální 
elektronickou evidenci oddílů hrajících soutěže ČNS se všemi důležitými skutečnostmi a údaji (v souladu 
se zákonem o ochraně osobních údajů), která bude přístupná všem členům ČNS k nahlédnutí po získání 
přihlašovacích dat. Sekretariát ČNS současně bude archivovat došlé aktualizační formuláře v originálně 
vystavených a podepsaných exemplářích. 

6 Ustanovení záv ěrečná 

1. Směrnice nabývá účinnosti dnem 22.března 2009. 

2. Nižší organizační složky ČNS (KNS a ONS) jsou povinni vyvinout, dle instrukcí sekretáře ČNS, 
odpovídající součinnost při informovanosti a související povinnosti pro jimi řízené oddíly, vyplývající 
z této směrnice.  Pro soutěžní období 2010 a dále, budou zpoplatňovány tzv.hráčské licence, které budou 
podmínkou uvedení hráče na soupisku družstva. Soupisky jednotlivých družstev budou vedeny 
v elektronické podobě pro každou úroveň řízení soutěží zvlášť (VV ČNS a KNS). Výše těchto poplatků 
budou stanoveny v rámci hospodářské směrnice příslušného řídícího orgánu pro každý hrací rok a věkovou 
kategorii samostatně. 
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