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Zápis ze schůze Výkonného výboru KSST Olomouc 
 

 č. 1/2021  
__________________________________________________________________________________ 

 

Datum a čas konání: 25. 2. 2021 (16:00-17:30) 

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 (předseda DR) 

____________________________________________________________________ 

Program jednání: 

1. Úvod 
2. Soutěže dospělých 
3. Soutěže mládeže 
4. Trenéři, rozhodčí 
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. 
 

1.2. J. Juřena prošel zápis z poslední schůze – proběhla diskuse bez připomínek. 
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1.3. J. Juřena okomentoval situaci mezi DR a VV (ČAST) – došlo k rozsáhlé diskusi týkající se 
financování Národního tréninkového centra v Havířově. 

1.4. J. Juřena sdělil VV KSST Olomouc, že v dnešní den (cca hodinu před schůzí KSST 
Olomouc) přišla informace od ředitele ligových soutěží o zrušení, resp. anulování 
letošního ročníku (mimo extraligových soutěží). Jelikož je tato informace velmi čerstvá, 
uvidí se, co bude komunikováno ze strany ČAST směrem k jednotlivým KSST a oddílům 
dál.    
 

2. Soutěže dospělých 
 
2.1. VV KSST Olomouc projednal již vypsaný Český pohár – diskutovalo se o dosavadním 

počtu přihlášených a o tom, že kdyby se situace kolem COVID-19 na jaře neuklidnila, 
není zatím problém Český pohár posunout. Dle propozic může proběhnout soutěž do 
konce roku. 

2.2. VV KSST Olomouc pověřil J. Beneše, aby předal J. Juřenovi seznam oddílů, které 
zaplatily pokuty během letošní sezóny, tj. oddílům, kterým se jejich pokuty budou 
vracet na základě rozhodnutí VV KSST Olomouc. 

2.3. J. Beneš informoval VV KSST Olomouc o tom, že MČR dospělých bylo odloženo - 
zatím na neurčito. 

2.4. VV KSST Olomouc se usnesl na tom, že se za žádných okolností (např. možné 
uspořádání KP dospělých) nebude měnit již dříve schválená nominace na MČR 
dospělých, tj. nominovaní byli hráči na základě výsledků z KP konaných v roce 2020). 
 

3. Soutěže mládeže 
 
3.1. P. Prázdný informoval VV KSST Olomouc o tom, že proběhl „přestup s návratem“ 

Kateřiny Ďulákové z SK Přerov do TJ Olympia Bruntál z.s. s tím, že Kateřina Ďuláková 
bude v sezóně též hostovat v soutěži žen v SK Přerov. Může tak spolu s Veronikou 
Mazalovou (hráčka TJ Olympia Bruntál z.s.) vytvořit v soutěži družstev starších žákyň 
na republikové úrovni družstvo, které by mohlo pomýšlet na medaili na MČR. 

3.2. V návaznosti na bod 3.1 se rozhodl VV KSST Olomouc přispět oběma oddílům na 
činnost, a to částkami 10 000 Kč/rok pro TJ Olympia Bruntál, z.s. a 7 000 Kč/ rok pro 

SK Přerov. 
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4. Trenéři, rozhodčí 
 
4.1. VV KSST Olomouc se vrátil k otázce možného příspěvku z rozpočtu KSST Olomouc 

oddílům působícím v Olomouckém kraji na činnost trenérů, zejména mládeže. VV 
KSST Olomouc udělá analýzu, kterých týmů by se tento příspěvek mohl týkat (bylo 
by formou uzavření DPP mezi KSST Olomouc a danými trenéry). Termín analýzy byl 
stanoven do konce března (zabezpečí P. Prázdný). 

4.2. P. Altman dal na vědomí VV KSST Olomouc, že je stále v kontaktu s Alešem 
Svitákem – vyčká se podle situace a vládních nařízenína další spolupráci. 
 

5. Závěr 

 

 

5.1. VV KSST Olomouc znovu potvrdil své rozhodnutí – pokuty se budou vracet, startovné 
se přesune na další soutěžní ročník a evidenční poplatky bude řešit Konference KSST 
Olomouc, na které VV KSST Olomouc předloží návrh řešení. 

5.2. Další schůze VV KSST Olomouc bude stanovena dle potřeby – termín a místo konání 
bude upřesněno. 
 
 
 
 
Zapsal dne 2. 3. 2021                     Ověřil dne: 9. 3. 2021 
 
Mgr. Jakub Chalupa v. r.                 Ing. Juřena Jiří v. r. 

sekretář KSST Olomouc               předseda KSST Olomouc 


