Český nohejbalový svaz, z.s.
Zátopkova 100/2, 169 00 Praha 6 – Břevnov
web: www.nohejbal.org

Zápis z korespondenčního hlasování rady Českého nohejbalového svazu mimo
zasedání
v době od 2.3 do 17.3.2022
Usnesení č. 1
Rada schválila roční účetní závěrku Českého nohejbalového svazu, z.s., sestavenou k 31.12.2021 ve
znění, uvedeném v příloze.
Pro schválení hlasovalo 24 členů rady, 8 členů rady se zdrželo hlasování.
Usnesení č. 2
Rada schválila rozpočet Českého nohejbalového svazu, z.s. na rok 2022 ve znění, uvedeném
v příloze.
Pro schválení hlasovalo 22 členů rady, 10 členů rady se zdrželo hlasování.
Ustanovení § 18 odstavec 2 a § 19 odstavce 1 a 2 zákona č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních
ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS Co V-2 …, ve znění pozdějších předpisů umožňují,
aby rada svazu rozhodla o změně soutěžního řádu a disciplinárního řádu korespondenčně mimo
zasedání, i když to stanovy Českého nohejbalového svazu nepřipouštějí.
Usnesení č. 3
Rada změnila soutěžní řád v článku 1.7, ustanovení 1.7.2 c) takto:
1.7.2 c) text se vypouští, ostatní písmena textu se posouvají
Pro schválení hlasovalo 24 členů rady, 8 členů rady se zdrželo hlasování.
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Usnesení č. 4
Rada změnila soutěžní řád v článku 3.2, ustanoveních 3.2.1, 3.2.2, 3.2.5 a 3.2.6, nové znění:
3.2.1 Klub, jehož družstvo mužů se v hracím roce účastní mistrovské republikové soutěže družstev,
je povinen podpořit rozvoj mládeže systémem kreditů, dále též jen povinnost, povinný klub.
3.2.2 Povinný klub splní povinnost ziskem stanoveného počtu kreditů:
a) svým družstvem mládeže,
b) prostřednictvím družstva mládeže jiného klubu, na který svou povinnost písemnou dohodou
převedl a který povinnost v hracím roce nemá, dále též jen farmářský klub. Dohodu o převedení
povinnosti schvaluje řídící orgán na žádost povinného klubu. Žádost je zpoplatněna. Za splnění
povinnosti i po převodu odpovídá povinný klub, nebo
c) koupí kreditu v ceně 5 000,- Kč od řídícího orgánu kdykoliv do skončení soutěže, k níž se
povinnost vztahuje; způsoby splnění povinnosti lze kombinovat.
3.2.5 Nesplnění povinnosti je disciplinárním proviněním.
3.2.6 Pokud povinný klub splní povinnost s méně kredity, než jich získal, má nárok na podíl ze
všech příjmů, které v souvislosti s kreditním systémem řídící orgán přijal.
Pro schválení hlasovalo 24 členů rady, 8 členů rady se zdrželo hlasování.
Usnesení č. 5
Rada změnila soutěžní řád v kapitole 5, nové znění:
Kapitola 5 Klubové členství
Svazových soutěží se mohou účastnit pouze hráči se soutěžním svazovým členstvím. Pro účely
kapitoly 6 soutěžního řádu se klubovým členstvím rozumí členství člena svazu se soutěžním
členstvím, které nabyl z důvodu svého členství v určitém klubu, člena svazu dle stanov, dále též jen
mateřský klub; to platí obdobně i pro členství v nohejbalové společnosti.
Pro schválení hlasovalo 23 členů rady, proti byl 1 člen rady, 8 členů rady se zdrželo hlasování.
Usnesení č. 6
Rada změnila soutěžní řád v článku 6.3 ustanovení 6.3.1 a), nové znění:
6.3.1 O ohlášených přestupech rozhodují tyto přestupní orgány:
a) sportovně technická komise,
Pro schválení hlasovalo 24 členů rady, 8 členů rady se zdrželo hlasování.
Usnesení č. 7
Rada změnila disciplinární řád v článku 1.8, ustanovení 1.8.4, v článku 2.13, ustanovení 2.13.1,
v článku 4.17, ustanovení 4.17.4 a), nové znění:
1.8.4 Při určení druhu postihu a jeho výměry se přihlédne k závažnosti provinění, zejména ke
způsobu jeho spáchání a jeho následkům, k okolnostem, za nichž byl spáchán, k míře zavinění a

k pohnutkám a osobě provinilce. Při určení výměry pokuty za porušení povinnosti družstva, se
přihlédne též k úrovni mistrovské soutěže, ve které k porušení povinnosti došlo.
2.13.1 Provinění dle ustanovení 4.2.1 a 4.8.1 disciplinárního řádu se projednají bez ústního jednání
a bez účasti provinilce a disciplinární orgán rozhodne bez zbytečného odkladu o uložení
příslušného postihu.
4.17.4a) text se vypouští s tím, že skutková podstata se přesouvá na začátek článku v novém znění,
ostatní ustanovení se přečíslují, a označení odrážek písmenem se posouvá.
4.17.1 Klub, jehož družstvo je účastníkem mistrovské soutěže a poruší svou povinnost, stanovenou
soutěžním řádem či rozpisem soutěže bude postižen pokutou do výše 15 000,- Kč. Pokud poruší
svou povinnost rozvoje mládeže dle kreditního systému, bude postižen pokutou do 7 000,- Kč za
každý nezískaný kredit.
4.17.2 Klub, jehož družstvo se nedostaví k utkání ve stanovený začátek, ale utkání se sehraje, bude
postižen pokutou do výše 2 000,- Kč.
Pro schválení hlasovalo 24 členů rady, 8 členů rady se hlasování zdrželo.

V Praze dne 20.3.2022

Mgr. Soňa Fáberová, generální sekretářka
Kamil Kleník, prezident

