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Zápis ze schůze Výkonného výboru KSST Olomouc 
 

 č. 7/2018  
__________________________________________________________________________________ 

 

Datum a čas konání: 13. 11. 2018 (17:00-19:05) 

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

Přítomni členové VV:  Ing. Juřena Jiří, Ing. Prázdný Pavel, Mgr. Chalupa Jakub,  

Bc. Beneš Jan, Ing. Jemelka Libor 

Omluveni členové VV:  Plachý Vojtěch 

Neomluveni členové VV:  Nikdo 

Přítomni hosté:   Bezděk Alois (předseda DR) 

____________________________________________________________________ 

Program jednání: 

1. Úvod 
2. Různé 
____________________________________________________________________ 
Průběh jednání: 
 
1. Úvod 

 

1.1. Předseda VV KSST J. Juřena zahájil schůzi v 17:00. V úvodu seznámil přítomné členy 

VV KSST Olomouc s programem jednání, který byl jednomyslně schválen: 

J. Juřena:  PRO 

P. Prázdný:  PRO 

J. Chalupa: PRO 

L. Jemelka: PRO 

J. Beneš: PRO 

CELKEM PRO – 5  PROTI – 0  ZDRŽEL(I) SE – 0 

Program byl schválen. 
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1.2. J. Juřena oznámil VV KSST Olomouc, že byl zřízen pasivní přístup k účtu J. Benešovi. 

Dále přesunul bod 1.8 z minulého zápisu (návrhy členů VV KSST Olomouc na čerpání 

financí na rok 2019) na příští schůzi. 

1.3. L. Jemelka oznámil VV KSST Olomouc, že se sešel s p. Nohejlem, který mu přislíbil 

vytvořit administrátorský účet na webu KSST Olomouc. Dále slíbil, že pošle návrhy 

na změnu struktury stránek p. Jemelkovi. Bohužel k dnešnímu dni žádné návrhy na 

strukturu ani administrátorský účet L. Jemelkovi od p. Nohejla nedorazily – úkol pro 

L. Jemelku do příští schůze – dořešit. 

1.4. J. Juřena otevřel téma návrhu stolně tenisového družstva, případně jednotlivce 

působící v Olomouckém kraji na ocenění v soutěži Sportovec Olomouckého kraje pro 

OLKO ČUS. Žádné návrhy nepadly.   

1.5. J. Juřena seznámil VV KSST Olomouc s obsahem schůze VV ČASTa dále uvedl, že 

bude volba nového předsedy Rady krajů (před konferencí).  

1.6. J. Juřena otevřel téma, které padlo na schůzi VV ČAST, týkající se „podobných“ 

příspěvků od ČAST pro kraje,  jako byly letos míčky – stoly, potahy, textil (dresy, 

šortky), které by se daly využít jako odměna pro mládežníky na bodovacích 

turnajích, resp. krajských přeborech mládeže. 

1.7. J. Juřena sdělil VV KSST Olomouc, že se dohodl s p. Vinklerem na termínu pro 

Krajské centrum talentované mládeže - Jeseník, 21.-22. 12. 2018. Je potřeba ještě 

s p. Vinklerem dohodnout rezervaci ubytování na tomto termín na náklady KSST 

Olomouc. 

1.8. J. Juřena sdělil, že na rok 2019 bude KSST Olomouc žádat ČAST o spolufinancování 

projektu – KSST Olomouc, činnost mládeže v roce 2019 a projektu - KSST Olomouc 

– Krajské centrum talentované mládeže 2019. Oba projekty budou cca na úrovni 

roku 2018. Termín pro podání projektů na ČAST v Praze je do 30.11.2018. Zabezpečí 

J.Juřena ve spolupráci s P.Prázdným. 

 

2. Různé 

 

2.1. J. Juřena oznámil VV KSST Olomouc, že na účet přišla platba z ČAST ve výši  

6 960 Kč. Jedná se o návrat části evidenčních poplatků (nebyly zahrnuta ligová 

družstva), vrácena byla částka na jednotlivé kraje z poplatků za ostatního člena (tedy 

takového člena, který je ve STISu uveden jako „ostatní člen“) – prověřením a 

rozklíčováním na jednotlivé oddíly pověřil VV KSST Olomouc J. Beneše.  
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2.2. P. Prázdný uvedl informaci týkající se projektu Hledáme budoucí olympioniky, který 

se letos bude konat v Havířově v termínu 24.-25. 11. 2018 (nebyl bohužel jiný 

možný termín, návrhy termínů přišly od pořadatelů ke schválení pozdě).  

2.3.  J. Beneš předal KSST Olomouc informaci od RIK ČAST týkající se toho, že kluby 

registrované ve STISu jsou povinny upravit seznam svých členů. Důraz byl kladen 

především na data narození a adresy bydliště. Vše je z důvodů předání tohoto 

seznamu na MŠTM. Kluby, které své seznamy neaktualizují, nemohou být zařazeny 

mezi žadatele o dotace. 

2.4. J. Beneš dále poznamenal, že byla vydána směrnice týkající se GDPR. Je nutné 

nejpozději do konce roku, tedy do 31. 12. 2018, aby každý oddíl nechal své hráče 

podepsat potřebný formulář dodaný z ČAST (bude k dispozici na webu KSST 

Olomouc, bude i rozeslán na vedoucí družstev v rámci kraji). Po podepsání všech 

hráčů je vedoucí každého oddílu povinen všechny tyto podepsané formuláře nahrát 

do STISu taktéž do konce roku (do 31. 12. 2018).  

2.5. J. Beneš oznámil, že Český pohár 2019 se ponese ve stejném duchu jako předchozí 

ročníky. J. Beneš připraví rozpis, přihlášky budou směrovány opět na mail 

honzabenes@centrum.cz do 31. 1. 2019.  

2.6. VV KSST Olomouc pověřil J. Chalupa zveřejněním rozpisu soutěže na webových 

stránkách s nejaktuálnější verzí krajského žebříčku (včetně dodatečně zařazených 

hráčů). 

2.7. J. Beneš otevřel problematiku zápasu mezi oddíly KST Jeseník B a T. J. Sokol 

Olomouc-Neředín „B“. Zápas začal podle výpovědi obou stran v 19.30 (místo  

rozpisem daných 17:00) z důvodu dohrání ligového utkání 2. ligy. Po odehrání obou 

čtyřher a prvního kola dvouher přišel zástupce hostujícího družstva za rozhodčím 

s tím, že má výsledky doplnit ve prospěch domácích se slovy, že tu nebudou do půl 

noci. Výsledek 10:2 pro domácí byl potvrzen oběma vedoucími družstev (K. Schopf, 

Z. Gargel) i hlavním rozhodčím (J. Veigl). VV KSST Olomouc se po diskuzi rozhodoval 

mezi dvěma návrhy jeho členů – opakování zápasu (z důvodu mnoha chyb, 

 např. zástupce KST Jeseník nahlásil začátky zápasů před zahájením sezóny 

neuváženě a nereálně, a to 2. ligu mužů na 15:00 a divizi již na 17:00), nebo 

oboustranná kontumace, jelikož bylo odehráno pouze 6 zápasů (obě čtyřhry + 1. 

kolo dvouher) a další utkání byla napsána, tedy mělo být správně v Zápise o utkání 

uvedeno 50% zápasů WO, a tedy dle SŘ kontumace. J. Juřena nechal hlasovat o 

první variantě – opakování zápasu: 

J. Juřena:  PROTI 
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P. Prázdný:  PROTI 

J. Chalupa: ZDRŽEL SE 

J. Beneš: PRO 

L. Jemelka: PROTI 

CELKEM PRO – 1  PROTI – 3  ZDRŽEL(I) SE – 1 

Návrh nebyl přijat. 

 

J. Juřena nechal hlasovat o druhé variantě – oboustranná kontumace: 

J. Juřena:  PRO 

P. Prázdný:  PRO 

J. Chalupa: ZDRŽEL SE 

J. Beneš: PROTI 

L. Jemelka: PRO 

CELKEM PRO – 3  PROTI – 1  ZDRŽEL(I) SE – 1 

Návrh byl přijat. 

 

Zápas byl tedy oboustranně kontumován. KST Jeseník B a T. J. Sokol Olomouc 

Neředín B přišly o 4 body a zaplatí pokutu 1 000,- Kč na účet KSST Olomouc dle 

platebních pokynů uvedených v rozpise krajských soutěží.  

 

VV KSST Olomouc dále potrestal vrchního rozhodčího J. Veigla za zfalšovaný Zápis  

o utkání zákazem činnosti jakožto vrchní rozhodčí do konce sezóny 2018/2019. Dále 

se dá na vědomí předsedovi komise rozhodčích ČAST p. Malíkovi popis události s 

návrhem, aby stejně postupoval u p. Veigla v rámci ligových utkání. 

 

2.8. VV KSST Olomouc pověřila nákupem pohárů J. Beneše a míčků P. Prázdného, který 

ještě dokoupí 2 krabice míčků Joola s tím, že každý RSST obdrží 2 krabice těchto 

míčků. 

2.9. VV KSST Olomouc uložil J. Juřenovi požádat do 30.11.2018 Olomouckou krajskou 

organizaci ČUS o poskytnutí finančního příspěvku z jejího rozpočtu na konání 

tréninku Krajského centra talentované mládeže v Jeseníku. 
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2.10. J. Juřena uzavřel schůzi s tím, že termín následující schůze stanovil na 18. 12. 

2018 na 17h, místo bude ještě upřesněno. 

 

 

Zapsal dne 18. 11. 2018                     Ověřil dne: 18. 11. 2018 

 

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

sekretář KSST Olomouc               předseda KSST Olomouc 


