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Zápis ze schůze Výkonného výboru KSST Olomouc 
 

 č. 7/2020  
__________________________________________________________________________________ 

 

Datum a čas konání: 22. 12. 2020 (16:00-18:15) 

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, Altman Petr 

Omluveni členové VV:  Nikdo 

Neomluveni členové VV:  Nikdo 

Přítomni hosté:   Ing. Kovačik Roman 

____________________________________________________________________ 

Program jednání: 

1. Úvod 
2. Soutěže dospělých 
3. Mládež 
4. RSST + dospělí 
5. Závěr 
____________________________________________________________________ 
Průběh jednání: 
 
1. Úvod 

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

KSST Olomouc s programem jednání, který byl jednomyslně schválen: 
 
CELKEM PRO – 5  PROTI – 0  ZDRŽEL(I) SE – 0 
Program byl schválen. 
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1.2. J. Juřena informoval VV KSST Olomouc, že obeslal jednotlivé regiony s žádostí o jejich 
stanovisko týkající se soutěží v druhé půlce sezóny 2020/2021 – reakci na svoji zprávu 
dostal pouze od V. Plachého (RSST Olomouc), který sdělil, že co se týče Regionálního 
přeboru Olomouc, vyčká na vývoj situace, zda bude soutěž odehrána nebo ne 
(turnajově), a také že nemá výhrady k rozhodnutí KSST Olomouc k ukončení soutěží. 
Dále reagoval už pouze jen O. Slavík, který zmínil, že kolegové z RSST Bruntál na jeho 
žádost o stanovisko v rámci RSST nereagovali a on sám nemá problém s rozhodnutím 
KSST Olomouc o ukončení soutěží – dle něj se jedná o spravedlivé rozhodnutí, protože 
sestupující družstva by zajisté měla připomínky. U soutěží mládeže doporučuje odehrát 
každý turnaj, který bude možný, dále vyslovil obavu o odliv mládeže. P. Altman navázal 
s informací a řekl, že VV RSST Šumperk považuje rozhodnutí o anulování krajských 
soutěží za rozumné a RSST Šumperk během měsíce ledna pravděpodobně také rozhodne 
o ukončení regionálních soutěží. J. Juřena dodal, že RSST Prostějov, Přerov a Jeseník na 
žádost nereagovaly. 
 

2. Soutěže 
 

2.1. VV KSST Olomouc schválil smazání letošního ročníku soutěží řízených KSST Olomouc ze 
STISu, to vše v závislosti na ukončení ročníku a anulování výsledků. Příští sezóna 
2021/2022 bude začínat za stejné situace, jaká byla před letošní sezónou (pokud se 
neodhlásí některé oddíly ze soutěží nebo nepřevedou místo v soutěži). 
 
CELKEM PRO – 5  PROTI – 0  ZDRŽEL(I) SE – 0 
Bod byl schválen. 
 

2.2. J. Beneš dodal, že pokud se dohraje Regionální přebor v daném regionu, vítězům bude 
umožněn postup do KP 2.  

2.3. V případě umožnění postupu do ligových soutěží ČÁST (3. liga mužů, 2. liga žen) bude 
pro zájemce o postup dodatečně vyhlášena kvalifikace. 

2.4. J. Beneš zmínil informace k Českému poháru – za předpokladu rozvolnění vládních 
nařízení se krajské kolo Českého poháru se uskuteční v jarních měsících. Propozice budou 
vydány během měsíce ledna. 

2.5. VV KSST Olomouc se usnesl na tom, že startovné do mistrovských soutěží v sezóně 
2020/2021 se převede do příští sezóny 2021/2022. Pokud by se družstvo z nějakého 
důvodu nepřihlásilo do soutěže, refundovalo by se startovné zpět na oddíly.  
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CELKEM PRO – 5  PROTI – 0  ZDRŽEL(I) SE – 0 
Bod byl schválen. 
 

2.6. Dále proběhla diskuse týkající se evidenčních poplatků (složitější případ – mládež již 
v první půlce téměř všechny turnaje odehrála, možná se bude konat kvalifikace o postup 
do ligy mužů a žen, účast v Českém poháru, …) – diskuse byla uzavřena s tím, že VV 
KSST Olomouc připraví návrh řešení k této tématice a předloží k rozhodnutí na Konferenci 
KSST Olomouc. 

2.7. VV KSST rozhodl o tom, že KP dospělých, který se měl konat v lednu v Postřelmově se 
v daný termín konat nebude, nový termín bude stanoven dle epidemiologické situace a 
nařízení Vlády ČR. 
 
CELKEM PRO – 5  PROTI – 0  ZDRŽEL(I) SE – 0 
Bod byl schválen. 
 

2.8. VV KSST Olomouc projednal nominaci na MČR dospělých v Havířově – vzhledem k tomu, 
že KP dospělých neproběhnou v lednovém termínu, určil VV KSST Olomouc následující 
klíč k nominaci na MČR dospělých – kvóta pro KSST Olomouc je: 2 hráči + 2 hráčky – 
nominace bude vycházet z výsledků KP dospělých 2020. V této souvislosti je vložena 
informace, že rozhodnutím VV ČAST ze dne 12. 1. 2021 bylo MČR v lednovém termínu 
zrušeno a nový termín je stanoven na duben až červen 2021, tj. na 2. čtvrtletí 2021.  
 

2.9. VV KSST Olomouc v návaznosti na zrušení a anulování všech krajských soutěží rozhodl  
o zrušení všech pokut, které byly spojené se soutěžním ročníkem 2020/2021. Pokuty 
budou vráceny na účet oddílů. 
 
CELKEM PRO – 4  PROTI – 0  ZDRŽEL(I) SE – 1 
Bod byl schválen. 
 
 

3. Mládež 
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3.1. P. Prázdný okomentoval situaci ohledně turnajů mládeže, první dva bodovací turnaje se 
odehrály, další turnaje jsou odloženy. Nové termíny budou zaplánovány až na základě 
vývoje epidemiologické situace. 

3.2. VV KSST Olomouc otevřel otázku možného spolufinancování vybraných oddílů (trenéři na 
DPP) na základě sportovních výsledků mládeže daného oddílu. 

3.3. Po dobu nepříznivé epidemiologické situace v ČR nebudou probíhat akce krajského centra 
talentované mládeže. 
 

4. RSST, dospělí 
  

4.1. P. Altman sdělil VV KSST Olomouc, že připomněl jednotlivým RSST v Olomouckém kraji 
možnost podání žádosti o dotaci na ČAST v celkové částce 15 000 Kč (jak již několikrát 
avizoval na Konferencích KSST Olomouc místopředseda ČAST p. Endal) – P. Altman 
uvedl, že některé regiony tuto možnost doposud nevyužily. 

4.2. P. Altman informoval VV KSST Olomouc o tom, že spolupráce s T. Demkem bude 
probíhat i v roce 2021. Samozřejmě opět bude záležet na epidemiologické situaci a 
daných Vládních nařízeních ČR. 
 

5. Závěr 
 

5.1. VV KSST Olomouc schválil odměny za činnost ve VV ve výši 3 000 Kč pro  
P. Prázdného, J. Juřenu, J. Chalupu, J. Beneše, P. Altmana a ve výši 2 000 Kč pro R. 
Kovačika. Přes zkrácenou, resp. zrušenou sezónu, některé činnosti probíhaly včetně 
financování, proto byly navrženy podstatně nižší odměny než obvykle. 
 
CELKEM PRO – 3  PROTI – 2  ZDRŽEL(I) SE – 0 
Bod byl schválen. 
 

5.2. Termín a místo příští schůze bude ještě upřesněn. 
 
 
Zapsal dne 14. 1. 2021                     Ověřil dne: 15. 1. 2021 
 
Mgr. Jakub Chalupa v. r.                 Ing. Juřena Jiří v. r. 

sekretář KSST Olomouc               předseda KSST Olomouc 


