
 

 

Sportovně technická komise KNS Praha 

Družstevní ochoz 1717/5a, 140 00, Praha 4 - Pankrác 

Rozhodnutí STK 2017-02 
1 Obecný popis 

1.1 Žádost o převedení soutěže 

STK KNS Praha obdržela od oddílu Sokol Dolní Počernice (R010 SOPO) dne 18.12.2017 žádost 

o převod soutěže z oddílu SK Včelničná (Green Fox) (K010 VCEL), jehož družstvo hrálo 

v soutěžním ročníku 2017 P-KNS 5. třída a umístilo se na konečném 2. místě, čímž získalo 

nárok na postup do 4. třídy. 

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 (ČNS) 
• Žádost o převod soutěže 

3 Rozhodnutí 

Sportovně technická komise VV KNS Praha na základě zjištěného stavu a platných interních 

dokumentů rozhodla takto: 

Rozhodnutí o vyšším družstvu 

Družstvo SK Včelničná (Green Fox) se pro ročník 2018 zařazuje do Krajské soutěže Praha 6. 

třída řízené KNS Praha. 
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Zdůvodnění 

Vyšší družstvo SK Včelničná může být zařazeno do maximálně stejné úrovně soutěže, na 

kterou získalo právo účasti nižší družstvo Sokol Dolní Počernice. Vzhledem k přihlášení 

nového družstva do Krajské soutěže je toto zařazeno do nejnižší, tj. šesté, třídy. 

Rozhodnutí o nižším družstvu 

Družstvo Sokol Dolní Počernice se pro ročník 2018 zařazuje do Krajské soutěže Praha 4. třída 

řízené KNS Praha při splnění podmínky ustanovení Soutěžního řádu. 

Družstvu Sokol Dolní Počernice se ukládá uhradit poplatek ve výši 2.000,- Kč na účet KNS 

PRAHA číslo 2500902990/2010, variabilní symbol = IČO klubu v termínu do 7 dní ode dne 

převzetí tohoto rozhodnutí. 

Zdůvodnění 

Dle ustanovení Soutěžního řádu 3.19. g) je nižší družstvo povinno do 7 dnů od přijetí 

kladného rozhodnutí zaplatit za převedení soutěže ve prospěch KNS Praha poplatek, který 

činí dle platné Směrnice o hospodaření ČNS 2.000 Kč. 

Upozornění 

V souladu s ustanovením Soutěžního řádu 3.19. g) se v případě neuhrazení poplatku ve 

stanoveném termínu či výši rozhodnutí o převedení ruší a Sportovně technická komise VV 

KNS Praha bude informovat zainteresované strany o zrušení převodu soutěže. 

4 Poučení o odvolání 

V souladu s ustanovením Stanov ČNS čl. 4.9.5. 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. 

5 Orgán, který rozhodoval a datum rozhodnutí 

Dne 29.12.2017 rozhodla Sportovně technická komise VV Pražského nohejbalového svazu. 

V Praze dne 29.12.2017 

 

Jiří Holčák, předseda STK KNS Praha 


