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Zápis ze schůze Výkonného výboru KSST Olomouc 
 

č. 06/2017 
__________________________________________________________________________________ 

Datum a čas konání: 4. 7. 2017 (16:00-19:00) 

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

Přítomni členové VV:  Ing. Juřena Jiří, Ing. Prázdný Pavel, Plachý Vojtěch,  

Mgr. Chalupa Jakub 

Omluveni členové VV:  Bc. Beneš Jan, Srb Pavel 

Nepřítomni členové VV:  Nikdo 

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

____________________________________________________________________ 

Program jednání: 

1. Úvod 
2. Ukončení sezóny 2016/2017 a její zhodnocení 
3. Připravenost na novou sezónu (směrnice, rozpisy apod.) 
4. Informace o rozpočtu na rok 2017 
5. Informace o jednání mimořádné konference ČAST v Praze 24. 6. 2017 
6. Různé (LODM atd.) 
____________________________________________________________________ 

Průběh jednání: 

1. Úvod 

 

1.1. Předseda VV KSST J. Juřena zahájil schůzi v 16:00. V úvodu seznámil přítomné členy 

VV KSST s programem jednání, který byl jednomyslně schválen: 

PRO – 4  PROTI – 0  ZDRŽEL(I) SE – 0 

1.2. Dále předseda VV KSST informoval členy VV KSST o průběhu zpracování žádosti  

ve věci zápisu do spolkového rejstříku.  



KRAJSKÝ	SVAZ	STOLNÍHO	TENISU	OLOMOUC	 Stránka	2/5	
 

2. Ukončení sezóny 2016/2017 a její zhodnocení 

 

2.1. J. Juřena vyzval přítomné členy VV KSST, aby zhodnotili činnost za uplynulou 

sezónu, tj. sezónu 2016/2017. 

2.2. V. Plachý podal VV KSST informace o realizovaném školení trenérů licence C, které 

proběhlo ve dnech 16.-18. 6. 2017 v Bludově. Školení se řídílo směrnicí ČAST  

č. 3/2016. Školením provázeli lektoři Zbyněk Bajger (praktický trénink), Pavel Horák 

(zdravověda), V. Plachý (Pravidla stolního tenisu a Soutěžní řád) na místo  

P. Kafky, který nebyl přítomen z důvodu nemoci. Školení se zúčastnilo 28 zájemců.  

2.3. V. Plachý byl vyzván předsedou VV KSST, aby zaslal všem členům VV KSST celkový 

rozpočet školení rozhodčích.  

2.4. P. Prázdný přednesl dotaz, který mu byl zaslán p. Vágnerem z Bystrovan týkající se 

KP mládeže – proč aktuální systém KP počítá jen s 24 mládežníky a ne s 32.  

P. Prázdný se k tomu vyjádřil, že je těžké vůbec sehnat 24 hráčů na KP. 

2.5. VV KSST se shodl na tom, že pro příští sezónu zachová stejný model jako doposud, 

tedy KP se zúčastní opět 24 mládežníků. Panu Vágnerovi odpoví na jeho email  

P. Prázdný. 

 

PRO – 4  PROTI – 0  ZDRŽEL(I) SE – 0 

 

2.6. VV KSST prodiskutoval závěry z proběhlé konference RSST Olomouc, zejména se 

zabýval systémem soutěží v návaznosti na postup do krajských soutěží, resp. sestup 

z těchto soutěží do regionálních.  

 

3. Připravenost na novou sezónu 

 

3.1. P. Prázdný informoval VV KSST o vydání termínové listiny ČAST. 

3.2. V. Plachý sdělil VV KSST, že v krátké době vydá ČAST novou směrnici, která by měla 

upravit/zpřesnit pravidlo „hraní s prasklým míčkem“. 

3.3. J. Juřena zmínil připomínku p. Kuby (účetní KSST Olomouc) týkající se rozklíčování 

příchozích plateb na účet KSST – J. Chalupa připomněl, že v rozpisu krajských 

soutěží (vydané STK) je v bodě 7 (platby) vše podrobně popsáno – VS je tedy ve 

formátu 34YYYYYYXX, kde YYYYYY je EČO oddílu zaregistrovaného ve STISu  

a XX je specifický symbol viz níže: 
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 01 – evidenční poplatky 

 02 – registrační poplatky 

 03 – přestupy, střídavé starty, hostování  

 07 – startovné do soutěží 

 09 – převody soutěží 

 13 – pokuty – trenéři, rozhodčí a mládež 

 14 – pokuty soutěže 

 20 – ostatní 

 

4. Informace o rozpočtu na rok 2017 

 

4.1. J. Juřena sdělil, že Konferencí KSST Olomouc schválený rozpočet na rok 2017 je 

k dispozici k nahlédnutí na webových stránkách KSST Olomouc. 

 

5. Informace o jednání mimořádné konference ČAST v Praze 24. 6. 2017 

 

5.1. J. Juřena seznámil VV KSST s průběhem a závěry mimořádné konference ČAST  

mimo jiné: 

5.1.1. Konference se usnesla na vyškrtnutí bodu 11. z programu konference  

  (reorganizace třetích lig), bude předmětem řádné konference v roce 2018 

5.1.2. Konference zamítla návrh na odvolání Arbitrážní komise zejména kvůli 

porušení směrnic ČAST při řešení 2 případů 

5.1.3. Konference odhlasovala změnu ve Stanovách ČAST v bodě o svolávání 

mimořádné konference ČAST. 

5.1.4. Konference schválila rozpočet pro KSST Olomouc na letošní rok ve výši 

75 450,- Kč, prostředky budou zatím poukázány všem krajům z rezerv VV ČAST 

a následně bude řešeno po obdržení prostředků z rozpočtu MŠMT. 

 

6. Různé 

 

6.1. VV KSST projednal systém kontroly registrací mládeže během sezóny počínaje 

sezónou 2017/2018 – předseda komise mládeže předá komisi STK seznam 

mládežníků, kteří se daného krajského turnaje zúčastnili. Komise STK zkontroluje, 

zdali zúčastnění mládežníci mají platnou registraci pod ČAST. Pokud ne, nesmí se tito 
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neregistrovaní hráči zúčastnit následujícího turnaje pořádaného KSST Olomouc  

a jejich dosažený výsledek z minulého turnaje bude anulován.  

6.2. J. Juřena přednesl žádost T. J. Sokola Šternberk o projdnání pokuty vyměřené  

za neaktivní mládež v sezóně 2016/2017 – VV KSST rozhodl v této věci tak,  

že žádosti T. J. Sokola Šternberk nevyhoví a ponechal pokutu v plné výši. 

 

PRO – 2  PROTI – 0  ZDRŽEL(I) SE – 2 

 

Rozhodl hlas předsedy VV KSST, který byl pro zamítnutí žádosti. 

6.3. P. Prázdný shrnul přípravu, průběh a výsledky dosažené na Letní olympiádě dětí  

a mládeže: 

6.3.1. Příprava proběhla formou dvou soustředění (2 víkendy). První soustředění 

proběhlo v Přerově, druhé se konalo v Nákle. Na obou akcích byla 100% účast.  

6.3.2. LODM se konala v kampusu v Brně. Soutěžilo se ve třech disciplínách: 

družstva, jednotlivci, mix. 

6.3.3. Výsledky nebyly dobré – celkově se Olomoucký kraj umístil na 12. místě ze 14 

krajů. 

6.3.3.1. družstva (ml. chlapci) – konečné pořadí – 10.-11. ze 13. 

6.3.3.2. družstva (ml. dívky) – konečné pořadí – 11.-12. ze 13. 

6.3.3.3. družstva (st. chlapci) – konečné pořadí – 10.-11. ze 13. 

6.3.3.4. družstva (st. dívky) – konečné pořadí – 7.-8. ze 13. 

6.3.3.5. mix (ml.) – konečné pořadí – 16. a 17. místo ze 17. 

6.3.3.6. mix (st.) – konečné pořadí – 2x 17.-27. ze 27. 

6.3.3.7. jednotlivci (ml. chlapci) – P. Prázdný ml. – 9.-16. z 27,  

      R. Šolle – 21.-27 z 27. 

6.3.3.8. jednotlivci (ml. dívky) – H. Kejíková – 17.-19. z 27,  

      A. Grundlová – 20.-27. z 27. 

6.3.3.9. jednotlivci (st. chlapci) – D. Skopal – 9.-16. z 28. 

      T. Jarolím – 21.-28. z 28. 

6.3.3.10. jednotlivci (st. dívky) – L. Glücková – 17.-19. z 27. 

      T. Prázdná – 17.-19. z 27.  

6.4. VV KSST prodiskutoval možnost zřídit středisko mládeže v Olomouckém kraji v Nákle. 

P. Prázdný byl pověřen VV KSST nastíněním základních informací týkajících  

se střediska mládeže do příští schůze VV KSST. 
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6.5. VV KSST pověřil J. Beneše zajištěním adekvátních práv na STISu pro člena STK  

(nejspíše pro J. Pazderu), aby mohl snadně kontrolovat registrace mládežníků  

po jednotlivých turnajích pořádaných KSST Olomouc.  

6.6. Termín následující schůze byl stanoven na 22. 8. 2017 v 16h. Místo konání bude 

ještě upřesněno. 

6.7. Výkonný výbor KSST Olomouc schválil závěrečnou zprávu a vyúčtování Interního 

grantu Olomoucké krajské organizace ve výši 10 000 Kč a uložil Ing. Juřenovi 

předložit materiál na sekretariát OLKO panu Kubovi, sekretáři OLKO. 

 

 

Zapsal dne 9. 7. 2017                            Ověřil dne: 12. 7. 2017 

 

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

sekretář KSST Olomouc          předseda KSST Olomouc 


