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1 PŮSOBNOST SMĚRNICE 

Tato směrnice je platná a účinná pro všechna družstva mužů oddílů ČNS, startující v dlouhodobých 

republikových soutěžích nebo nejvyšších krajských soutěžích. Doplňuje oblast rozvoje mládeže a 

žen (dále jen RMŽ), stanovenou zněním bodu 3.2. Soutěžního řádu ČNS (dále jen SŘ), dalšími 

souvisejícími body SŘ a Rozpisem dlouhodobých soutěží VV ČNS, případně KNS ČNS (dále jen 

RDS). 

2 KREDITNÍ SYSTÉM 

2.1 GARANT SYSTÉMU 

2.1.1 Garantem kreditního systému je Komise mládeže ČNS (dále jen KM). KM provádí evidenci došlých 

podkladů a jejich vyhodnocení.  

2.2 FARMÁŘSKÉ DRUŽSTVO 

2.2.1 Ohlášení převodu povinnosti dle článku 3.2.2 SŘ na farmářské družstvo (viz SŘ) probíhá pouze na 

předepsaném formuláři (viz příloha). Poplatek za převod je hrazen převádějícím oddílem, ve výši dle 

Směrnice pro hospodaření ČNS (dále jen HS). Během hracího roku je družstvu povolen pouze jeden 

převod. 

2.3 ZPŮSOB PLNĚNÍ RMŽ 

2.3.1 V případě, že se družstvo mužů rozhodne plnit RMŽ prostřednictvím farmářského družstva nebo 

vykoupením, musí tuto skutečnost ve stanoveném termínu (viz článek 10.) ohlásit na předepsaném 

formuláři (viz příloha) VV ČNS. U krajských soutěží mužů je v případě vykoupení postačující 

soupis družstev zaslaných řídícím orgánem soutěže na VV ČNS ve stanoveném termínu (viz článek 

10.)  

2.4 PŘÍSPĚVEK NA RMŽ 

2.4.1 Družstva mužů, která dle SŘ plní zčásti nebo úplně RMŽ formou zaplacením příspěvku, musí ve 

stanoveném termínu (viz článek 10.) uhradit řídícímu orgánu příslušné mužské soutěže stanovený 

poplatek. 

3 SOUTĚŽE PRO PLNĚNÍ RMŽ 

3.1.1 Za dlouhodobé soutěže, ve kterých je plněn RMŽ, se považují všechny soutěže, splňující podmínky 

stanovené SŘ (např. bod 1.4.1.) a touto směrnicí. 

3.1.2 Doplnění bodu 1.4.1.a) SŘ: Minimální časové rozpětí dlouhodobé soutěže je pro účely této směrnice 

stanoveno na 3 měsíce. První utkání/turnaj soutěže se koná nejdříve 1.4 hracího roku. Poslední 

utkání/turnaj soutěže se koná nejpozději 24.10 hracího roku. Minimální časový odstup mezi 

jednotlivými turnaji u dlouhodobých soutěží, hraných jako seriál jednorázových soutěží, jsou 3 dny. 

Výjimkou z tohoto ustanovení je celorepubliková soutěž Pohár mládeže ČNS, který lze organizovat 

od 1.1. do 31.12. příslušného kalendářního roku. 

3.1.3 Doplnění bodu 1.4.1.a) SŘ: V případě, že soutěže mládeže, které se pořádají v působnosti kraje či 

okresů a tato soutěž mládeže se hraje jako SLOUČENÁ SOUTĚŽ MLÁDEŽE z kategorií mladšího 

a staršího žactva a dorostu, musí být vždy tato soutěž považována jako soutěž dorostu. Důvodem je 

možnost využít další start hráče u kategorie žactva při jednorázových soutěží (např. MČR) za jiný 

oddíl formou hostování dle ustanovení SŘ čl. 3.4. Dále je nutno dodržet u kategorie mladšího žactva 

ustanovení SŘ 3.20. Postaršení. 
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3.1.4 Doplnění bodu 1.4.1.b) SŘ: Za jednorázovou soutěž se považuje soutěž, pokud v ní startují min. 4 

sestavy z min. 2 oddílů. 

3.1.5 Doplnění bodu 3.12.1.b) SŘ: Minimální počet hráčů pro utkání dlouhodobé soutěže je pro účely této 

směrnice stanoven na 4. Rozpis soutěže nemůže stanovit nižší počet. 

3.1.6 Pokud v KNS/ONS není dostatek družstev mládeže nebo žen pro vznik dlouhodobé soutěže, mají 

existující družstva mládeže nebo žen právo účasti v dlouhodobé soutěži jiného KNS/ONS. Sousedící 

KNS/ONS mají povinnost přijmout takto řádně přihlášené družstvo z jiného KNS/ONS s nárokem 

na finanční spoluúčast startovným, nebo poměrnou částí vybranou na vykoupení z plnění rozvoje 

mládeže a žen od ostatních mužských družstev v KNS/ONS, kde se dlouhodobá soutěž mládeže 

nebo žen nekoná. Sousedící KNS/ONS má rovněž možnost nepovolit uskutečnění dílčího turnaje na 

půdě přijatého účastníka, z důvodu zvýšení cestovních nákladů pro své vlastní oddíly. Nesousedící 

KNS/ONS mají právo odmítnout (ale i přijmout) takto přihlašované družstvo. Poměrná část finanční 

spoluúčasti nesmí přesáhnout 3.000 Kč za jednotlivou kategorii pro celý soutěžní ročník a hradí ji 

příslušná vysílající KNS/ONS přímo KNS/ONS přijímající, před zahájením prvního utkání/turnaje 

soutěže. 

4 ÚČASTNÍCI SOUTĚŽÍ 

4.1.1 Za účastníka dlouhodobé soutěže, ve které je plněn RMŽ, se považují pouze hráči družstva, uvedení 

na elektronické soupisce družstva oddílu, který je registrován v ČNS.  

5 ORGANIZÁTOŘI A ŘÍDÍCÍ ORGÁNY SOUTĚŽÍ 

5.1.1 Organizátorem dlouhodobé soutěže, ve které je plněn RMŽ, je VV ČNS (v republikových 

soutěžích), nebo nižší organizační článek – KNS/ONS (v krajských/okresních soutěžích). 

5.1.2 Řídícím orgánem dlouhodobé soutěže, ve které je plněn RMŽ, je Sportovně technická komise ČNS 

(dále jen STK ČNS) v republikových soutěžích, nebo STK KNS/ONS v krajských/okresních 

soutěžích. Řídící orgán soutěže zmocňuje ze svých řad osobu (dále zmocněná osoba) pro vybrané 

úkony (např. vyplnění elektronických formulářů, komunikace s Komisí mládeže ČNS), související 

s plněním RMŽ. 

5.1.3 Zmocněná osoba soutěže, ve které je plněn RMŽ, musí ve stanoveném termínu (viz článek 10.) 

předat STK ČNS řídící dokumenty soutěže, zejména rozpis soutěže, rozlosování soutěže, resp. 

termínový kalendář (u dlouhodobých soutěží, hraných jako seriál jednorázových soutěží). V těchto 

dokumentech musí být uvedeny min. adresy míst konání soutěže, osoby odpovědné a osoby 

kontaktní (včetně telefonického a emailového spojení na tyto osoby). 

5.1.4 Pokud v dlouhodobé soutěži, ve které je plněn RMŽ, hrané jako seriál jednorázových soutěží, 

poklesl počet turnajů na menší než SŘ požadovaný min. počet (z důvodů neúčasti min. počtu 

družstev pro uznání turnaje, nebo nemožnosti odehrání odloženého turnaje ani v náhradním 

termínu), může řídící orgán soutěže vypsat za každý takový turnaj náhradní turnaj, pro který platí 

shodné podmínky dle této směrnice. 

5.1.5 Pokud dojde před odehráním celé dlouhodobé soutěže, ve které je plněn RMŽ, k zániku nebo 

přerušení činnosti organizátora soutěže, rozhodne o dalším postupu STK ČNS. 

6 POŘADATELÉ SOUTĚŽÍ 

6.1.1 Pokud je soutěž, ve které je plněn RMŽ, hrána formou dlouhodobé soutěže družstev, za pořadatele 

se považuje vždy domácí družstvo. 

6.1.2 Pokud je soutěž, ve které je plněn RMŽ, hrána formou seriálu jednorázových soutěží jednotlivců, 

dvojic, trojic nebo družstev, za pořadatele se považuje vždy pořadatel příslušné jednorázové soutěže. 
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6.1.3 Pořadatel jednorázové soutěže obdrží od ČNS příspěvek ve výši dle Směrnice pro hospodaření ČNS, 

pokud pořadatel odeslal veškeré touto směrnicí stanovené podklady ve stanovené lhůtě.  

6.1.4 Pořadatel musí nejpozději 30 minut od začátku jím pořádané soutěže poskytnout vedoucím a 

trenérům účastnických družstev na jejich žádost k nahlédnutí a pořízení kopie v elektronické podobě 

(fotografie, sken apod.) vyplněný seznam účastníků (u soutěží hraných formou seriálu 

jednorázových soutěží jednotlivců, dvojic, trojic nebo družstev), nebo vyplněný zápis o utkání (u 

dlouhodobé soutěže družstev). 

6.1.5 Pořadatel musí nejpozději 3 dny od termínu konání jím pořádané soutěže předat zmocněné osobě 

všechny podklady, které jsou požadovány k prokázání splnění RMŽ dle článku 8. 

7 INSTRUKTOŘI 

7.1.1 Kromě řídícího orgánu příslušné soutěže jsou oprávněny na utkání/turnaj dlouhodobé soutěže, ve 

které je plněn RMŽ, delegovat instruktora (viz SŘ) i KM ČNS, VV ČNS, Dozorčí rada ČNS (dále 

jen DR ČNS).  

8 PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ RMŽ 

8.1 DLOUHODOBÉ SOUTĚŽE VV ČNS DRUŽSTEV 

8.1.1 Splnění RMŽ v těchto soutěžích družstva žádným způsobem neprokazují. Za evidenci splnění 

zodpovídá KM ČNS. 

8.2 DLOUHODOBÉ SOUTĚŽE VV ČNS, HRANÉ FORMOU SERIÁLU JEDNORÁZOVÝCH 
SOUTĚŽÍ JEDNOTLIVCŮ, DVOJIC, TROJIC NEBO DRUŽSTEV 

8.2.1 Splnění RMŽ v těchto soutěžích družstva žádným způsobem neprokazují. Za evidenci splnění 

zodpovídá KM ČNS. 

8.3 DLOUHODOBÉ SOUTĚŽE KNS/ONS, HRANÉ FORMOU SERIÁLU JEDNORÁZOVÝCH 
SOUTĚŽÍ JEDNOTLIVCŮ, DVOJIC, TROJIC NEBO DRUŽSTEV 

8.3.1 Zmocněná osoba soutěže, ve které je plněn RMŽ, je povinna nejpozději do 1 týdne od termínu 

jednotlivé dílčí soutěže na internetových stránkách ČNS (www.nohejbal.org, sekce Mládež) vyplnit 

elektronický formulář (sekce Mládež) k soutěži, a to ve všech požadovaných údajích. Dále musí do 

tohoto formuláře vložit 2-4 fotografie (min. velikosti jedné strany 800 bodů, min. velikost souboru 

100 kB, max. velikost souboru 2 MB, formát souboru JPG), z nichž alespoň jedna zachycuje nástup 

všech účastníků jednorázové soutěže. Na snímku nástupu musí být jasně identifikovatelné všechny 

sestavy. 

8.4 DLOUHODOBÉ SOUTĚŽE KNS/ONS DRUŽSTEV 

8.4.1 Zmocněná osoba soutěže, ve které je plněn RMŽ, je povinna nejpozději do 1 týdne od termínu 

utkání soutěže na internetových stránkách ČNS (odkaz viz výše) vyplnit elektronický formulář 

k utkání, a to ve všech požadovaných údajích. Dále musí do tohoto formuláře vložit 2-4 fotografie 

(min. velikosti jedné strany 800 bodů, min. velikost souboru 100 kB, max. velikost souboru 2 MB, 

formát souboru JPG), z nichž alespoň dvě zachycují nástup obou účastníků utkání. Na snímku 

nástupu musí být jasně identifikovatelní všichni hráči. 

8.5 PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ POVINNOSTI 

8.5.1 Při sporech o splnění RMŽ dle SŘ stojí důkazní břemeno na straně družstev a je považováno za 

doložené pouze za v této směrnici uvedených podmínek a následujících bodů, která jsou všechna 

družstva povinna bez výjimky dodržovat. 
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9 NÁHRADNÍ POSTUPY A SANKCE 

9.1.1 Pokud zmocněná osoba nesplní stanovenou povinnost dle článku 5.1.3., oznámí STK ČNS toto do 2 

týdnů všem účastnickým družstvům. Nedojde-li ani k dodatečnému splnění povinnosti do 2 týdnů od 

stanoveného termínu, STK ČNS vydá rozhodnutí o neuznání soutěže pro plnění RMŽ.  

9.1.2 Pokud zmocněná osoba nesplní stanovenou povinnost dle článku 8., oznámí KM ČNS toto do 2 

týdnů všem účastnickým družstvům příslušné soutěže. Družstva mohou tuto povinnost splnit 

dodatečným doručením prokazatelným způsobem (viz Stanovy ČNS) náhradních podkladů, 

vyžadovaných článkem 8. KM ČNS, nejpozději do 3 týdnů od stanoveného termínu. KM ČNS 

posoudí dostatečnost podkladů a vydá rozhodnutí. KNS/ONS zmocněné osoby je potrestáno pokutou 

ve výši 3.000 Kč. 

9.1.3 Pokud pořadatel nesplní stanovenou povinnost dle článků 6.1.5., oznámí KM ČNS toto do 2 týdnů 

všem účastnickým družstvům příslušné soutěže. Družstva mohou tuto povinnost splnit dodatečným 

doručením prokazatelným způsobem (viz Stanovy ČNS) náhradních podkladů, vyžadovaných 

článkem 8. KM ČNS, nejpozději do 3 týdnů od stanoveného termínu. KM ČNS posoudí dostatečnost 

podkladů a vydá rozhodnutí. Pořadatel se trestá pokutou ve výši 3.000 Kč za každé takové 

provinění. 

9.1.4 Pokud družstvo nesplní RMŽ způsobem, uvedeným v ohlášení dle bodu 2.3.1., postupuje se dle 

bodu 3.2.5. SŘ. Příspěvek za nesplněné kredity a sankční poplatek musí být uhrazeny na účet ČNS 

nejpozději do 3 týdnů od vydání rozhodnutí o nesplnění RMŽ příslušným orgánem ČNS.  

10 TERMÍNY 

datum Kdo komu Činnost 

31.3. Družstva KM ČNS Ohlášení způsobu plnění RMŽ 

31.3. Družstva ČNS/KNS/ONS Uhrazení příspěvku na RMŽ 

Minimálně 14 dní 

před začátkem 

soutěže, nejpozději 

však. 15.4. 

Zmocněná 

osoba 

KNS/ONS 

STK ČNS Předání řídících dokumentů dlouhodobé 

soutěže, ve které je plněna povinnost 

rozvoje mládeže a žen. 

30.11. Hospodář ČNS Pořadatelé 

jednorázové 

soutěže 

Příspěvek za pořádání jednorázové soutěže. 

11 PŘECHODNÁ USTANOVENÍ 

Nejsou. 

12 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

12.1.1 K výkladu této směrnice je oprávněn VV ČNS. 

12.1.2 Ruší se všechny předchozí směrnice ČNS, upravující RMŽ, včetně všech změn a doplňků. 

12.1.3 Tento dokument je platný dnem 1.12.2015. Účinný je na hrací rok 2016 a výše. 

12.1.4 KM ČNS je oprávněna vydat k ve směrnici uvedeným úkonům prováděcí předpis. 

V Praze dne 1.12.2015 

Ing. Michal Hostinský Kamil Kleník v.r. 

Předseda komise mládeže ČNS Prezident ČNS 
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13 PŘÍLOHY 

13.1.1 Ohlášení o jiném způsobu plnění rozvoje mládeže a žen (převodu farmářské družstvo nebo 

vykoupení, viz internetové stránky ČNS, sekce Dokumenty, odkaz Směrnice), nebo v tištěné verzi 

na sekretariátu ČNS (na vyžádání). 

13.1.2 Tabulka zobrazující jednoduchý přehled a principy kreditního systému (viz internetové stránky 

ČNS, sekce Dokumenty, odkaz Směrnice). 

 

 


