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Zápis ze schůze Výkonného výboru KSST Olomouc 
 

č. 05/2017 
__________________________________________________________________________________ 

Datum a čas konání: 31. 5. 2017 (16:30-19:20) 

Místo konání:   Jednací místnost ČUS, Na střelnici 1337/41, Olomouc, 779 00 

Přítomni členové VV:  Ing. Juřena Jiří, Ing. Prázdný Pavel, Bc. Beneš Jan (dostavil se 

v 17:15), Plachý Vojtěch, Mgr. Chalupa Jakub 

Omluveni členové VV:  Srb Pavel 

Nepřítomni členové VV:  Nikdo 

Přítomni hosté:   Ing. Bezděk Alois (předseda DR), Ing. Kovačik Roman (člen DR) 

____________________________________________________________________ 

Program jednání: 

1. Diskuze o situaci ve VV KSST Olomouc 
2. Konzultace, kontrola a aktualizace Zápisu z konference včetně upraveného rozpočtu na 

rok 2017 
3. Mimořádná konference ČAST 
4. Letní olympiáda dětí a mládeže v Brně 
5. Krajské středisko mládeže 
6. Činnost Rady krajů 
7. Postupy v sezóně 2017-2018 – systém turnajů mládeže (počty účastníků), systém pokut, 

kritéria pro přebory, klíče postupu atd.  
8. Ostatní (žádost KST Jeseník …) 
____________________________________________________________________ 

Průběh jednání: 

Předseda VV J. Juřena zahájil schůzi v 16:35. V úvodu seznámil přítomné s programem 

jednání, který byl jednomyslně schválen (J. Beneš nepřítomen). 

PRO – 4  PROTI – 0  ZDRŽEL SE – 0 

1. Diskuze o situaci ve VV KSST Olomouc 

1.1. J. Juřena vyzval všechny přítomné členy VV, aby se vyjádřili, co podle nich ve 

stávající situaci ve VV (ne)funguje a jak si dále představují svoji činnost ve VV. 
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1.2. J. Juřena sám začal s tím, že zkritizoval několik věcí. Nejprve uvedl skutečnost, že 

více než měsíc po konání konference není vyhotoven a publikován zápis z této 

schůze. Dále zmínil, že se mu nelíbí vynášení některých informací a korespondence 

některých členů VV, aniž by byla daná problematika nejprve řešena uvnitř VV,  

resp. schválena VV s tím, že VV zaujme určitý závěr v dané věci. Na konec poukázal 

na nečinnost některého z členů VV – např. zbytečné průtahy ohledně čestných 

prohlášení.  

1.3. P. Prázdný začal otázkou na všechny, proč jsou ve VV. Poté poukázal na to, že je 

pokaždé velký problém domluvit se na termínu schůze VV. 

1.4. J. Chalupa zmínil, že není šťastné, aby někteří členové VV podmiňovali svoji účast ve 

VV, když se v dané věci zaujme jiné stanovisko. Na jeho slova navázal J. Juřena, 

který doplnil, že takto se nedá v klidu a rozumně pracovat. 

1.5. J. Juřena poté předal slovo p. Bezděkovi, který zmínil několik věcí: 

1.5.1. Nejprve se vrátil k termínům schůzí, kde uvedl, že se již několikrát VV usnesl 

na dřívějších schůzích (nejpozději v 15h). VV tento fakt jednomyslně odmítl 

s tím, že p. Bezděk již několikrát tuto žádost podával, ale nikdy této žádosti 

nebylo vyhověno. 

1.5.2. Dále poukázal na formální chyby v zápisech ze schůzí VV, měl na mysli 

zejména číslování zápisů a skutečnost, že zápis neobsahoval informaci o termínu 

následující schůze. 

1.5.3. Na závěr své řeči uvedl nesrovnalost v zápise z konference, kde podle něj 

chyběla informace o tom, že do DR byl zvolen p. Vinkler. Členové VV panu 

Bezděkovi objasnili situaci, že tato informace je uvedena v druhém zápise  

z konference. 

1.6. J. Juřena vybral od všech členů ověřená čestná prohlášení s tím, že je předá  

p. Ivanové k zadání na soud (zápis do spolkového rejstříku). 

1.7. J. Juřena navrhl novým sekretářem J. Chalupu, který byl následně VV schválen.  

PRO – 4  PROTI – 0  ZDRŽEL SE – 1 

(J. Beneš dodatečně po svém příchodu hlasoval „PRO“) 

2. Konzultace, kontrola a aktualizace Zápisu z konference včetně upraveného 

rozpočtu na rok 2017 

2.1. J. Juřena přednesl jednotlivé body již připraveného zápisu. 

2.2. V pár bodech došlo ke korekci, např. oprava částky získané ze startovného  

za soutěže řízené KSST. 

2.3. Některé body byly zestručněny a spojeny v jeden. 
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2.4. Jednotlivé zprávy (o činnosti, dozorčí rady, komise mládeže, komise STK, 

hospodaření včetně návrhu rozpočtu na rok 2017), které byly předneseny na 

konferenci, byly zavěšeny na webové stránky KSST Olomouc k nahlédnutí. 

2.5. VV požádal DR o dodání plánu činnosti DR na rok 2017 k rukám VV. 

 

3. Mimořádná konference ČAST (dorazil na schůzi J. Beneš) 

3.1. VV prodiskutoval jednotlivé body plánované schůze.  

3.2. VV se jednomyslně usnesl na tom, že na konferenci bude proti návrhu na redukci  

skupin 3. lig z nynějších pěti na tři.  

PRO – 5  PROTI – 0  ZDRŽEL SE – 0 

3.3. VV vyslal na mimořádnou konferenci ČAST konanou dne 24. 6. 2017 od 10:30 

v jednací místnost č. 209 v Praze na Strahově svého předsedu J. Juřenu.  

PRO – 4  PROTI – 0  ZDRŽEL SE – 1 

 

4. Letní olympiáda dětí a mládeže v Brně 

4.1. P. Prázdný oznámil VV nominaci na danou letní olympiádu – Grundlová Aneta, 

Kejíková Hana, Šolle Radovan, Prázdný Pavel ml., Prázdná Tereza, Glücková Lenka, 

Skopal Dalibor, Jarolím Tomáš. 

4.2. P. Prázdný informoval VV o společné přípravě nominovaných ve 2 termínech  

(2x 3 hodinový trénink). 

4.3. P. Prázdný otevřel diskuzi na téma financování trenéra - ano či ne?! 

4.3.1. VV se shodl na tom, že se bohužel nedají čerpat finanční prostředky na mzdu 

pro trenéra z dotace (viz pokyny k vyúčtování dotace) pro mládež, proto by 

musel tyto prostředky zafinancovat KSST. 

4.3.2. VV se usnesl na tom, že KSST Olomouc uhradí trenérovi na DPP 300 Kč/h 

hrubého.  

PRO – 5  PROTI – 0  ZDRŽEL SE – 0 

 

5. Krajské středisko mládeže 

5.1. VV projednal téma krajského střediska mládeže bez konkrétních závěrů. Téma 

zůstává otevřeno do dalších schůzí.  
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6. Činnost Rady krajů  

6.1. J. Juřena seznámil VV s tím, za jakým účelem vznikla Rada krajů. Dále též zmínil její 

dosavadní (ne)činnost s tím, že je 2. 9. ve Strážnici schůze, na které se bude jednat 

o budoucnosti této rady, resp. o její další náplni práce. 

6.2. Na základě získaných informací se VV usnesl na tom, že je tato rada duplicitním 

orgánem, proto v budoucnu nepodpoří její fungování.  

PRO – 5  PROTI – 0  ZDRŽEL SE – 0 

 

7. Postupy v sezóně 2017-2018 – systém turnajů mládeže (počty účastníků), 
systém pokut, kritéria pro přebory, klíče postupu atd.  
 
7.1. P. Prázdný okomentoval průběh krajských bodovacích turnajů mládeže. Bohužel na 

zveřejněnou výzvu na stránkách KSST o zpětnou vazbu za uplynulou sezónu nikdo 

nereagoval. I když se vyskytly časové problémy především ve Šternberku, tak 

zásadní změny se pro příští sezónu neplánují. 

7.2. J. Beneš předložil VV seznam oddílů hrající soutěže řízené KSST, které v sezóně 

2016/2017 nesplnily některé body rozpisu soutěží, tj. nemají potřebný počet 

rozhodčích nebo trenérů či aktivní mládeže, včetně navržených pokut. Dále též 

předložil rozpis soutěží na sezónu 2017/2018. Jelikož dokumenty nebyly zaslány 

dostatečně dopředu, navrhl schválení/připomínky v co nejkratším časovém intervalu 

mailem. 

7.3. VV doporučil J. Benešovi, aby zakomponoval do rozpisu soutěží přehledný způsob 

plateb, abychom jednotlivé platby nemuseli dohledávat a různě rozklíčovávat. 

7.4. VV pověřil J. Beneše, aby v rozpisu soutěží přesně vypsal, co se rozumí pod pojmem 

„aktivní mládež“. 

7.5. VV prodiskutoval tuto tématiku, zejména otázku pojmu aktivní mládeže – za aktivní 

mládež se považuje mládežník, který odehrál buď alespoň 50% v dlouhodobých 

soutěžích nebo alespoň 3 turnaje řízené RSST, KSST nebo ČAST (povolena libovolná 

kombinace těchto turnajů).  

7.6. J. Juřena oznámil, že diskuzi týkající se KP dospělých - postupové klíče, motivace 

hráčů zúčastnit se daného turnaje atd. – se odkládá na příští schůzi. 

7.7. VV rozhodl o tom, že oddíly, jejíchž hráči reprezentovali Olomoucký kraj na MČR 

(mládeže nebo dospělých), mají nárok na finanční příspěvek ve výši 1000 Kč/hráče a 

2000 Kč/družstvo. 

PRO – 5  PROTI – 0  ZDRŽEL SE – 0 
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VV vyzývá zainteresované oddíly, aby vystavily odpovídající faktury s požadavkem 

na příspěvek na účast na MČR dané kategorie. Faktury za mládež a dospělé 

odděleně. Za mládež adresovat na P. Prázdného, za dospělé na J. Beneše.  

 

8. Ostatní 

8.1. V. Plachý oznámil VV, že RSST Olomouc pořádá dne 8. 6. 2017 konferenci (za VV se 

zúčastní V. Plachý). 

8.2. J. Beneš oznámil VV, že se koná konference RSST Prostějov dne 8. 6. 2017 

v Prostějově. Sám se jí za VV zúčastní. 

8.3. VV zamítl požadavek KST Jeseník o případném používání celuloidových míčků v KS 1 

a KS 2 s tím, že platí usnesení Konference, tj. všechny soutěže řízené VV KSST 

Olomouc se budou hrát od sezóny 2017/2018 pouze s míčky plastovými. 

PRO – 5  PROTI – 0  ZDRŽEL SE – 0 

8.4. V. Plachý podal informaci o školení trenérů licence C – VV se usnesl na tom, že člen 

oddílu ležící v Olomouckém kraji bude mít toto školení s 50% slevou, tedy za 300 Kč. 

PRO – 5  PROTI – 0  ZDRŽEL SE – 0 

8.5. VV pověřil DR zasláním korektního formuláře pro cestovní náhrady VV  

do 10. 6. 2017. 

8.6. Olomoucký kraj vyhlásil program na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže  

v Olomouckém kraji v roce 2017:   

https://www.kr-olomoucky.cz/krajske-prispevky-a-dotace-2017-cl-3723.html 

8.7. Termín následující schůze byl stanoven na 4. 7. 2017 v 16h. Místo konání bude ještě 

upřesněno. 

 

 

Zapsal dne 6. 6. 2017                            Ověřil dne: 8. 6. 2017 

 

       Mgr. Jakub Chalupa v. r.                  Ing. Juřena Jiří v. r. 

        sekretář KSST Olomouc                předseda KSST Olomouc 


