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 Zápis z Konference KSST Olomouc z.s. 
 

 ze dne 14. 5. 2019  
__________________________________________________________________________________ 

   

Datum a čas konání: 14. 5. 2019 (16:00-18:00) 

Místo konání:  Restaurace U Kevina, Hradecká 141, 789 69 Postřelmov 

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

Bc. Beneš Jan, Ing. Jemelka Libor 

Omluveni členové VV: Plachý Vojtěch 

Přítomni delegáti:  21 z 26 delegátů (viz prezenční listina) 

Přítomni hosté:   Endal Nikolas (1. místopředseda VV ČAST), Bezděk Alois  

                     (předseda DR) 

____________________________________________________________________ 
 

Průběh konference: 

1. Úvod 
 
1.1. Z celkového počtu 26 delegátů s hlasem rozhodujícím (6x VV, 6x RSST, 5x ligová 

družstva, 9x divizní družstva nemající družstvo v lize) bylo dle prezenční listiny 
přítomno 21 delegátů, tzn. Konference KSST Olomouc byla usnášeníschopná, 
jelikož byla přítomna nadpoloviční většina ze všech delegátů, jak ukládají Stanovy 
KSST Olomouc z.s. (dále jen KSST Olomouc).  

1.2. Zahájení konference a přivítání všech přítomných delegátů a hostů, zejména  
1. místopředsedy VV ČAST Nikolase Endala, provedl předseda VV KSST J. Juřena. 

1.3. Řízením Konference byl pověřen předseda VV KSST Olomouc J. Juřena, který 
přednesl návrh programu Konference KSST Olomouc. Dále navrhl Konferenci KSST 
Olomouc kandidáty do mandátové komise, a to ve složení: Kovačik Roman, Beneš 
Jan st. a Jílek Tomáš a nechal o výše uvedeném návrhu hlasovat: 
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CELKEM PRO – 17  PROTI – 0  ZDRŽEL(I) SE – 4 
Mandátová komise byla zvolena. 
 
Mandátová komise si zvolila za svého předsedu Kovačika R. 
 

1.4. J. Juřena poté navrhnul Konferenci KSST Olomouc, aby mandátová komise byla 
zároveň komisí návrhovou a nechal hlasovat: 
 
CELKEM PRO – 17  PROTI – 0  ZDRŽEL(I) SE – 4 
Návrh byl přijat. 
 

1.5. J. Juřena seznámil přítomné s návrhem Jednacího řádu Konference KSST Olomouc  
a nechal hlasovat o jeho schválení současně s programem Konference:  
 
CELKEM PRO – 21  PROTI – 0  ZDRŽEL(I) SE – 0 
Jednací řád a program Konference byl schválen. 
 

1.6. J. Juřena předal slovo přítomnému hostu z ČAST p. Endalovi, který rovněž přivítal 
všechny přítomné v Postřelmově na Konferenci KSST Olomouc. V průběhu 
konference se aktivně zapojoval do diskuze. 

1.7. J. Juřena sdělil Konferenci KSST Olomouc, že nebyl uložen žádný úkol na poslední 
Konferenci KSST Olomouc. 
 

2. Činnost KSST Olomouc 
 
2.1. J. Juřena představil několik bodů (viz zpráva o činnosti zavěšená na webu KSST 

Olomouc). Nejprve shrnul činnost jednotlivých členů VV KSST během roku. Dále 
předal slovo L. Jemelkovi, aby řekl pár slov k spolupráci s jednotlivými RSST. 

2.2. L. Jemelka sdělil Konferenci KSST Olomouc, že letos nebyl na žádném zasedání 
RSST, ale že veškeré důležité informace pro RSST byly zavěšeny na webové stránky 
KSST Olomouc a v případě časové tísně byly tyto informace rozesílány mailem na 
organizační pracovníky jednotlivých oddílů. J. Juřena nabídl jednotlivým RSST 
spolupráci formou semináře (společného sezení). T. Jílek (RSST Šumperk) 
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okomentoval toto téma tak, že minulý rok L. Jemelka navštívil jednání RSST 
Šumperk a vše důležité bylo prodiskutováno. 

2.3. J. Juřena připomněl, že v minulém roce KSST Olomouc získal vlastní právní 
subjektivitu a dále uvedl, že vše plně funguje, má to své výhody a navíc je to nutnou 
podmínkou pro čerpání většiny dotačních programů. 

2.4. J. Juřena sdělil Konferenci KSST Olomouc částky nacházející ke dni 31. května na 
běžném účtu (29 145,1 Kč), na spořicím účtu (400 779, 27 Kč) a v pokladně  
(4.816 Kč - po úhradě občerstvení na konferenci a vyplacení cestovních náhrad 
účastníkům konference). 

2.5. J. Juřena (na místo omluveného V. Plachého) okomentoval otázku trenérů a 
rozhodčích. Sdělil Konferenci KSST Olomouc, že o školení není téměř zájem (např. 
v Přerově proběhlo školení trenérů při příležitosti žebříčkového turnaje, ovšem 
z našeho kraje se zúčastnil tohoto školení pouze jeden zástupce. Dále připomněl, že 
RSST Šumperk a RSST Přerov chystají svá školení. 
 

3. Mládež 
 
3.1. J. Juřena otevřel téma práce s mládeží tím, že v prosinci 2018 se soustředění 

Krajského střediska talentované mládeže konané v Jeseníku povedlo, dále předal 
slovo P. Prázdnému. 

3.2. P. Prázdný prvně poděkoval pořadatelům bodovacích turnajů mládeže a na 
samotnou zprávu odkázal účastníky konference na webové stránky KSST Olomouc. 
Následně okomentoval pár slovy Krajské středisko talentované mládeže (dále jen 
KCTM) s tím, že v nadcházející sezóně by se mohla soustředění (tréninky) KCTM 
konat na více místech, kde důležitou podmínkou by měla být schůdná dojezdová 
doba pro většinu a 1x za měsíc v Jeseníku. Poté zhodnotil výsledky mládežníků kraje 
a vyzdvihl především úspěchy V. Mazalové. J. Juřena uzavřel téma mládeže tím, že 
bývá problém s obsazováním mládežníků na Letní olympiádě dětí a mládeže (letos 
v Liberci). 
 

4. Činnost STK komise a soutěže dospělých 
 
4.1. J. Juřena předal slovo J. Benešovi, který nejprve sdělil Konferenci KSST Olomouc, 

která družstva postoupila a která sestoupila (v rámci krajských soutěží).  
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4.2. J. Beneš informoval Konferenci KSST Olomouc o tom, že se letos opět zvýšil počet 
oddílů účastnících se Českého poháru (26 družstev) – zvítězilo družstvo Mohelnice, 
které spolu s druhým umístěným oddílem - Sokol Němčice - postupuje do 
republikového kola.   

4.3. J. Beneš uvedl, že na stránkách KSST Olomouc byl zveřejněný krajský žebříček na 
sezónu 2019/2020 – možné připomínky do konce května. 

4.4. J. Beneš dále připomněl, že se v letošní sezóně povedl model příspěvků oddílům 
pořádající turnaje dle předem určených kritérií. 

4.5. J. Beneš přednesl Konferenci KSST Olomouc, že se nejspíš od letošní sezóny zvýší 
počet účastníků Krajského přeborů dospělých mužů z původních 32 na neomezený 
počet. Důvodem je fakt, že v posledních letech se KP konají v místech, kde je 
k dispozici více hracích stolů. 

4.6. J. Beneš na závěr uvedl, že zpráva o činnosti STK je k dispozici na webu KSST 
Olomouc.  

4.7. M. Matějíček st. se přihlásil s dotazem na STK, zdali by za určitých okolností nebylo 
možné vyjít vstříc hráčům po zranění např. v oblasti žebříčku a soupisek. J. Beneš 
zmínil, že to chápe, ale dle SŘ a ve vztahu k ostatním by to nebylo správné.  
 

5. Nový web KSST Olomouc 
 
5.1. J. Juřena informoval Konferenci KSST Olomouc, že tématiku nových webových 

stránek měl na starosti L. Jemelka a předal mu tímto slovo. 
5.2. L. Jemelka se omluvil Konferenci KSST Olomouc za to, že se v této věci ještě moc 

věcí neudělalo a poprosil delegáty Konference KSST Olomouc o trpělivost. 
 

6. Plnění rozpočtu 2018 a návrh rozpočtu na rok 2019 
 
6.1. J. Juřena okomentoval plnění rozpočtu za rok 2018. S poznámkou se přihlásil  

P. Šťastný, který měl připomínku k výdajové části a schodku. Došlo ke korekci, 
odstranění položky schodku a následnému sloučení položek. Následně nechal 
hlasovat o schválení plnění rozpočtu za rok 2018 (po dané korekci): 
 
CELKEM PRO – 17  PROTI – 0  ZDRŽEL(I) SE – 4 
Plnění rozpočtu za rok 2018 bylo schváleno. 
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J. Juřena představil návrh rozpočtu na rok 2019. Proběhla delší diskuze o metodice 
tvorby daného návrhu. Návrh byl tvořen porovnáním „návrhu rozpočtu na rok 2019 
oproti návrhu rozpočtu na rok 2018“ (J. Juřena to komentoval slovy, že KSST 
Olomouc čerpá z dotací každý rok jinou částku z dotačních programů a není dopředu 
jisté, jestli příští rok bude opět daný dotační program vypsaný a jestli částka nebude 
diametrálně odlišná, tzn. zůstane u této metodiky). Někteří účastníci požadovali 
model porovnání „návrhu rozpočtu na rok 2019 oproti plnění rozpočtu za rok 2018“. 
Nakonec se Konference usnesla na tom, že optimálním řešením bude upravit 
stávající model tak, že se vloží další sloupec obsahující plnění rozpočtu za rok 2018. 
J. Juřena nechal hlasovat o schválení návrhu rozpočtu na rok 2019: 
 
CELKEM PRO – 17  PROTI – 0  ZDRŽEL(I) SE – 4 
Návrh rozpočtu na rok 2019 byl schválen. 
 

7. Dozorčí rada (DR) 
 
7.1. A. Bezděk přečetl Konferenci KSST Olomouc Zprávu DR. 
7.2. J. Zlámal se přihlásil s poznámkou, že by se měla DR ve své zprávě vyjádřit  

i k plnění rozpočtu do doby, než bude termín Konference KSST Olomouc, tj. než 
bude schválený rozpočet. 

7.3. J. Juřena nechal hlasovat o přijetí Zprávy DR: 
 
CELKEM PRO – 17  PROTI – 0  ZDRŽEL(I) SE – 4 
Zpráva DR byla Konferencí KSST Olomouc přijata. 
 

8. Ostatní 
 
8.1. N. Endal opět apeloval na zástupce jednotlivých RSST, aby se nebáli poslat žádost o 

dotaci na činnost na ČAST. J. Juřena navázal na slova p. Endala a připomněl, že 
v letošním roce o tento příspěvek ve výši 15 000 Kč požádali jen tři RSST 
z Olomouckého kraje (Olomouc, Přerov a Bruntál).  

8.2. J. Beneš společně s J.Juřenou předali pohár vítězi divize – P. Wiesnerovi (TTC 
Pramet Šumperk). 

8.3. L. Jemelka otevřel téma začátkuů utkání v krajských soutěží, navrhoval pevné 
začátky dvojutkání v sobotu od 10h a v 15h. Prostřednictvím J. Juřeny nechal o 
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tomto návrhu hlasovat (2 delegáti nehlasovali – byli mimo konferenční místnost): 
 
CELKEM PRO – 4  PROTI – 13  ZDRŽEL(I) SE – 2 
Návrh na pevné začátky utkání v krajských soutěžích nebyl přijat. 
 

9.  Závěr 
 
9.1. J. Juřena na základě usnesení VV KSST Olomouc ze své schůze ze dne 30. 4. 2019  

navrhl Konferenci KSST Olomouc stávající klíč volby delegátů pro nadcházející 
Konferenci KSST Olomouc, tzn. 

9.1.1. každý člen VV KSST Olomouc – 1 delegát 
9.1.2. každý RSST - 1 delegát, 
9.1.3. každé ligové družstvo - 1 delegát (družstva mající více družstev v lize  

   mají nárok na max. 1 delegáta), 
9.1.4. každé divizní mužstvo nemající již svého delegáta zastoupeného mezi  

   ligovými družstvy – 1 delegát. 
9.2. N. Endal sdělil Konferenci KSST Olomouc, že se opět letos koná v Olomouci, 

v poslední době již tradiční, mezinárodní turnaj CZECH OPEN, a to v termínu 21.-25. 
8. 2019 (opět v hale Omega). 

9.3. Konference KSST Olomouc se shodla na návrh J. Zlámala na tom, že nebude nutnou 
podmínkou omezení turnaje úroveň alespoň do divize (týká se finančních příspěvků 
od KSST Olomouc organizátorům turnajů v rámci Olomouckého kraje). 

9.4. Konference KSST Olomouc se shodla na návrh O. Coufala na tom, že bude 
zohledněn začátek utkání podle zápasů ve dvojičce při losování krajských soutěží. 

9.5. J. Juřena sdělil Konferenci KSST Olomouc, že budou předány 2 krabice míčků RSST 
Jeseník, RSST Bruntál, RSST Šumperk. Ostatní RSST již 2 krabice míčků obdržely.  
 
 

10.    Schválení usnesení 
 
10.1. Předseda návrhové komise R. Kovačik přednesl návrh usnesení:  

 
 Konference KSST Olomouc konaná dne 14. 5. 2019 v Postřelmově, 

restaurace U Kevina, se zúčastnilo 17 delegátů, kteří disponovali 21 
hlasovacími právy. 
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 Konference KSST Olomouc schválila program valné hromady v poměru 
21 PRO, nikdo se nezdržel a nikdo nebyl proti. 
 

 Byla navržena mandátová komise ve složení: Kovačik R., Jílek T., Beneš 
J. st., hlasování dopadlo v poměru 17 PRO, 4 se zdrželi, nikdo nebyl 
proti. 
 

 Bylo schváleno sloučení mandátové a návrhové komise v poměru  
17 PRO, 4 se zdrželi, nikdo nebyl proti.  
 

 Byl schválen jednací řád konference: 21 PRO, nikdo se nezdržel, nikdo 
nebyl proti. 
 

 Libor Jemelka přednesl zprávu o spolupráci KSST s ostatními regionálními 
svazy – konference bere tuto zprávu na vědomí. 
 

 Pavel Prázdný přednesl zprávu o činnosti mládeže za uplynulý rok - 
konference bere tuto zprávu na vědomí. 
 

 Jiří Juřena přednesl zprávu o plnění rozpočtu za rok 2018 spolu 
s návrhem rozpočtu na rok 2019 - po přednesených úpravách týkajících 
se nerozdělených rezerv byla tato zpráva konferencí schválena v poměru 
17 PRO, 4 se zdrželi, nikdo nebyl proti.  
 

 Alois Bezděk přednesl zprávu dozorčí rady - konference bere tuto zprávu 
na vědomí. 
 

 Návrh rozpočtu pro rok 2019 – bylo ujednáno, že do předloženého 
návrhu bude doplněn sloupec týkající se skutečnosti roku 2018 a 
dodatečně bude upravený návrh rozpočtu na ro 2019 pověšen na stránky 
KSST Olomouc. Pro bylo 17 delegátů, hlasování se zdrželi 4 delegáti. 

 

 Libor Jemelka vznesl návrh na ustanovení pevných časů začátků zápasů 
krajských soutěží. Hlasování o tomto návrhu skončilo následovně: 
4 pro, 13 PROTI, 2 se zdrželi, 2 nehlasovali. Návrh tedy nebyl přijat. 
 

 Konference KSST Olomouc schválila navržený klíč volby delegátů na příští 
konferenci ve stejném modelu jako letos: 20 PRO, 1 se zdržel, nikdo 
nebyl proti.  
 

10.2. J. Juřena nechal hlasovat o schválení usnesení Konference KSST Olomouc  
          2019: 

 



KRAJSKÝ SVAZ STOLNÍHO TENISU OLOMOUC Stránka 8/8 
 

CELKEM  PRO – 20 PROTI – 0  ZDRŽEL(I) SE – 1 
Návrh usnesení z jednání Konference KSST Olomouc byl schválen.  
 

10.3. J. Juřena poděkoval všem přítomným (a také samozřejmě členům všech 
oddílů) za nadstandardní práci pro rozvoj stolního tenisu v Olomouckém kraji, popřál 

mnoho sportovních a osobních úspěchů a ukončil Konferenci KSST Olomouc. 

 

 

Zapsal dne 25. 5. 2019                     Ověřil dne: 30. 5. 2019 

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

sekretář KSST Olomouc               předseda KSST Olomouc 


