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Rozhodnutí STK 2016-15 
 
 
 
 

1. OBECNÝ POPIS 
1.1. Žádost o převedení soutěže 

Oddíly SK Bělá a ANK Sokol Holice uzavřely dne 15.11.2016 dohodu o převedení soutěže. Žádost 
byla doručena na ČNS v souladu se Stanovami ČNS dne 30.11.2016. 
Poplatek 10 000 Kč za převedení soutěže UHRAZEN. 
 

1.2. Splnění podmínek pro převedení soutěže 
Podmínka Splnění 

SŘ 3.19 c) O převedení žádá nižší družstvo písemně řídící orgán vyšší 
soutěže v době od skončení soutěží, které obě družstva hrají do 30 

kalendářních dní před termínem určeným pro přihlášky do dalšího ročníku. 
ANO 

SŘ 3.19 d) K žádosti přikládá nižší družstvo písemné vyjádření vyššího 
družstva   opatřené   razítkem   a   podpisem   oprávněného   zástupce 
obsahující  souhlas  s převedením  soutěže  pro  toto  nižší  družstvo  a 
písemný návrh vyššího družstva na své zařazení do soutěží v příštím 

hracím roce. 

ANO 

 

2. DOKUMENTY POUŽITÉ PŘI ROZHODOVÁNÍ 
- Soutěžní řád 
- Směrnice o hospodaření 
- Žádost o převod soutěže 

 

3. ROZHODNUTÍ 
Sportovně  technické  komise  VV  ČNS  na  základě  zjištěného  stavu  a  platných 
interních dokumentů rozhodla takto: 
3.1 Družstvo SK Bělá se pro ročník 2017 nezařazuje do žádné soutěže mužů řízené ČNS 
3.2 Družstvo ANK Sokol Holice se pro ročník 2017 zařazuje do 2. ligy mužů při splnění 
podmínky ustanovení Soutěžního řádu. 

 

4. POUČENÍ O ODVOLÁNÍ 
V souladu s ustanovením Stanov ČNS čl. 4.5.7. o) je možné se proti tomuto Rozhodnutí 
odvolat do 15 dnů ode dne doručení tohoto Rozhodnutí. Odvolání musí být písemné a 
doručuje se odvolacímu orgánu doložené vkladem (poplatek za projednání odvolání). 
Výše poplatku je dána Hospodářskou směrnicí ČNS. Doručuje se též orgánu, který 
rozhodl v 1. st. 
Toto Rozhodnutí je zároveň Zápisem z jednání, hlasování ANO 3x, NE 0x.  

 
 



5. ORGÁN, KTERÝ ROZHODOVAL A DATUM ROZHODNUTÍ 

Dne 1.12.2016 rozhodla Sportovně technická komise VV ČNS mimo jednání 
 
V Praze 1.12.2016 
Ivan Králík – předseda STK ČNS  
Ivan Škoda – člen STK ČNS  
Luboš Pamánek - člen STK ČNS 


