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NÁVRH ZMĚNY ZÁKLADNÍHO PŘEDPISU ČNS 

 

PŘEDKLADATEL 

Název oddílu/KNS/orgánu ČNS VV ČNS 

Adresa - 

Okres, kraj - 

Za předkladatele 

Datum a místo Jméno oprávněné osoby Podpis oprávněné osoby a razítko oddílu* 

14.10.2016 Kamil Kleník, prezident  

*) U KNS a orgánů ČNS není razítko vyžadováno. 

V souladu se Stanovami ČNS oprávněný předkladatel předkládá níže uvedený návrh na změnu 

základního předpisu ČNS. Jeden návrh může obsahovat změnu více článků jednoho předpisu, ale pouze 

těch, do kterých navržená změna zasahuje. V opačném případě musí být každý navrženou změnou 

dotčený článek předkládán samostatně. 

NÁVRH ZMĚNY – 1. KOLO 

Název základního předpisu * Stanovy Soutěžní řád Pravidla Disciplinární řád 

Změna (vyplňuje předkladatel) 

stávající text dotčeného článku (vč. číslování a odrážek): 

3.3 SET  

Set je dílčí část zápasu sestav. Set končí, získá-li jeden ze soupeřů 10 bodů, přičemž není zapotřebí rozdíl 

dvou míčů, pokud Rozpis soutěže neurčí jinak. Rozpis soutěže může určit zahájení rozhodujícího setu od 

stavu 5:5. 

5.2. 

…. 

V polovině rozhodujícího setu (při dosažení pátého bodu, hraje-li se set do 10, při dosažení šestého bodu, 

hraje-li se set do 11), změní soupeři pouze stranu hřiště. Hraje-li se rozhodující set od stavu 5:5, ke změně 

stran nedochází. 

navržený nový text dotčeného článku (vč. číslování a odrážek): 
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Návrh 1 – bude-li přijat, nebude se již hlasovat o návrhu 2 
3.3 SET  

Set je dílčí část zápasu sestav. Set končí, získá-li jeden ze soupeřů 10 bodů, přičemž není zapotřebí rozdíl 

dvou míčů, pokud Rozpis soutěže neurčí jinak. Rozpis soutěže může určit zkrácený set (tzv. tie-break), kdy set 

končí, získá-li jeden ze soupeřů 5 bodů, přičemž není zapotřebí rozdíl dvou míčů. 
5.2. 

…. 

V polovině rozhodujícího setu (při dosažení pátého bodu, hraje-li se set do 10), změní soupeři pouze stranu 

hřiště. Hraje-li se zkrácený set, ke změně stran nedochází. 
 
Návrh 2 – pouze nebude-li přijat návrh 1 
3.3 SET  

Set je dílčí část zápasu sestav. Set končí, získá-li jeden ze soupeřů 10 bodů, přičemž není zapotřebí rozdíl 

dvou míčů, pokud Rozpis soutěže neurčí jinak. Rozpis soutěže může určit zkrácený set (tzv. tie-break), kdy set 

končí, získá-li jeden ze soupeřů 7 bodů, přičemž není zapotřebí rozdíl dvou míčů. 
5.2. 

…. 

V polovině rozhodujícího setu (při dosažení pátého bodu, hraje-li se set do 10), změní soupeři pouze stranu 

hřiště. Hraje-li se zkrácený set, ke změně stran nedochází. 

zdůvodnění návrhu:  

Návrh 1 i 2 odstraňuje absurdní začátek rozhodujícího setu od stavu 5:5.  

Návrh 1 pouze upravuje začátek 3. setu na logický stav 0:0, který je normální ve všech sportech.  

Návrh 2 přispívá ke sportovní kvalitě hry, neboť zvýšení počtu bodů nutných pro výhru snižuje roli 

náhody v nejdůležitější části zápasu. Prodloužení setu o 2 míče nutné k výhře není zásadní a je vyváženo 

delší dramatičností rozhodující části zápasu. Jde zároveň o přizpůsobení se mezinárodním pravidlům 

futnetu, což prospěje všem hráčům a hráčkám reprezentace. 

Doporučení 1 (vyplňuje orgán ČNS) 

Název orgánu ČNS  

Doporučení k návrhu (vč. zdůvodnění): 

 

Doporučení 2 (vyplňuje orgán ČNS) 

Název orgánu ČNS  

Doporučení k návrhu (vč. zdůvodnění): 

 

 

Doporučení 3 (vyplňuje orgán ČNS) 

Název orgánu ČNS  

Doporučení k návrhu (vč. zdůvodnění): 

 

 

Předkladatel ve 2. kole předkládá (na základě obdržených doporučení nebo z jiných důvodů) upravený 

návrh, kterým se ruší jím předložený návrh z 1. kola. V případě, že upravený návrh předkladatel 

nepředkládá, zůstává v platnosti návrh z 1. kola. 

UPRAVENÝ NÁVRH ZMĚNY – 2. KOLO 

Změna (vyplňuje předkladatel) 

navržený nový text dotčeného článku (vč. číslování a odrážek): 
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zdůvodnění návrhu:  

 

 

Doporučení 1 (vyplňuje orgán ČNS) 

Název orgánu ČNS  

Doporučení k návrhu (vč. zdůvodnění): 

 

 

Doporučení 2 (vyplňuje orgán ČNS) 

Název orgánu ČNS  

Doporučení k návrhu (vč. zdůvodnění): 

 

 

Doporučení 3 (vyplňuje orgán ČNS) 

Název orgánu ČNS  

Doporučení k návrhu (vč. zdůvodnění): 

 

 

*) nehodící se škrtněte. 

 


