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Zápis z Konference KSST Olomouc z.s. 

ze dne 14. 7. 2022 
 

Datum a čas konání: 14. 7. 2022 (16:00-18:05) 
 
Místo konání: Restaurace U Kevina, Hradecká 141, 789 69 Postřelmov 

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

Bc. Beneš Jan, Altman Petr, Mgr. Chalupa Jakub 
 
Omluveni členové VV:  

 
Přítomni delegáti: 16 delegátů s 19 mandáty z 25 delegátů 

 
Přítomni hosté: Nikolas Endal (1. místopředseda ČAST) 

 
 
Průběh Konference KSST Olomouc: 

 
1. Úvod 

 
 

1.1. Z celkového počtu 25 delegátů s hlasem rozhodujícím (5x členové VV, 6x 
zástupci RSST, 1x zástupci ligových družstev, 13x zástupci divizních družstev 
nemající družstvo v lize) bylo v době zahájení Konference KSST Olomouc v 16:00 
přítomno dle prezenční listiny 16 delegátů s 19-ti mandáty (J. Beneš 2 hlasy,  
J. Chalupa 2 hlasy, P. Altman 2 hlasy), tzn. Konference KSST Olomouc byla 
usnášeníschopná, jelikož byla přítomna nadpoloviční většina ze všech delegátů 
(76%), jak ukládají Stanovy KSST Olomouc z.s. (dále jen KSST Olomouc). 

1.2. Zahájení Konference a přivítání všech přítomných delegátů a hostů provedl z 
pověření VV KSST Olomouc předseda VV KSST J. Juřena v 16:00 a který byl VV 
KSST pověřen dalším řízením Konference KSST Olomouc. J. Juřena přečetl 
Program a nechal hlasovat o schválení programu:  
PRO – 19, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0. Program byl schválen.  

1.3. J. Juřena dále nechal hlasovat o schválení Jednacího řádu:  
PRO – 19, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0. Jednací řád byl schválen. 

1.4. J. Juřena navrhl Konferenci KSST Olomouc kandidáty do návrhové komise, a to 
ve složení: jako předseda, P. Altman a V. Vinkler, O. Slavík jako členové 
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komise. J. Juřena nechal o výše uvedeném návrhu hlasovat: 
PRO – 19, PROTI – O, ZDRŽEL SE – 0. Návrhová komise byla zvolena. 

1.5. J. Juřena navrhl Konferenci KSST Olomouc kandidáty do mandátové komise, a 
to ve složení: jako předseda, J. Machač a I. Coufal, L. Jemelka, jako členové 
komise. J. Juřena nechal o návrhu hlasovat: 
PRO – 19, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0. Mandátová komise byla zvolena. 

1.6. J. Machač sdělil Konferenci KSST Olomouc, že je v daný moment přítomno 
16 delegátů s 19 mandáty z celkového počtu 25 včetně plných mocí, tzn. 
Konference KSST Olomouc je usnášeníschopná (76%). 

 
2. Vystoupení hostů 

 
 

2.1. J. Juřena přivítal 1. místopředsedu ČAST N. Endala a předal mu slovo.  
N. Endal poděkoval za pozvání na Konferenci KSST Olomouc. Připomenul, 
že je jeho přítomnost na Konferenci KSST Olomouc hlavně kvůli tomu, aby 
mohl zodpovědět dotazy směřující k VV ČAST a jeho činnosti. Dále řekl pár 
slov o turnaji Czech Open, který se již tradičně koná v Olomouci, letos v 
termínu 23.-28. 8. 2022. Na závěr uvedl shrnutí ekonomických věcí ČAST. 

2.2. P. Slavík směřoval dotaz k P. Endalovi – zda bude letos stejná možnost 
podat dotaci na ČAST v rámci RSST jako tomu bývalo zvykem v minulých 
letech. N. Endal odpověděl, že ano a že žádosti se mohou posílat klidně 
hned, jen je potřeba počítat s tím, že se musí jednat ve vyúčtování o 
náklady za kalendářní rok 2022.   

 
3. Zprávy o činnosti VV 

 
 

3.1. J. Juřena oznámil Konferenci KSST Olomouc, že úkoly, které byly VV uloženy na 
minulé Konferenci KSST Olomouc 2021 (podrobný rozpočet dle položek a zřízení 
komise mládeže), byly splněny. Konference bere zprávu na vědomí. 

3.2. Dále předseda VV J. Juřena přednesl zprávu o činnosti VV za uplynulé období, ve 
které kompletně zhodnotil působení VV KSST Olomouc. J. Juřena postupně 
představil personální obsazení a jejich činnosti. Dále uvedl, že veškeré zprávy 
bylo možné najít s předstihem na webových stránkách www.ksstolomouc.cz   
a zdůraznil, že zápisy z jednání VV jsou rovněž umisťovány na našich webových 
stránkách a každý má tedy možnost se s činnosti VV seznámit. Následně předal 
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slovo jednotlivým zástupcům podle jejich úseků.  
 
STK komise – J. Beneš zhodnotil stručně letošní sezónu, a poté odkázal na 
webové stránky, kde je k dispozici kompletní zpráva o činnosti STK.  
 
Dotaz (L. Jemelka): Zdali bude možnost využít online zápisy. J. Beneš 
odpověděl, že letos ještě ne, ale že v budoucnu se o tom bude uvažovat. 
Dotaz (J. Benek): Proč je naplánovaná baráž o sestup v krajských soutěžích.  
J. Beneš uvedl, že se snížil počet sestupujících, díky baráži může více oddílů mít 
možnost postoupit. J. Benek navrhl konferenci, aby změnila Rozpis soutěže pro 
rok 2022/2023 s tím, aby byla baráž zrušena a sestupy a postupy aby byly řešeny 
stejně jako v minulé sezóně. J. Juřena nechal o návrhu J. Benka hlasovat: 
PRO – 11, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 8. Návrh byl přijat.  
 
Dotaz (V. Vinkler): Navrhuje zrušení dohrávání zápasů v KS2 do 18. bodu. 
Komentoval tuto skutečnost, že se zápasy dohrávaly do 18., poněvadž se to 
zdůvodňovalo tím, aby si mládežníci zahráli (možnost střídání atd.), ovšem 
v praxi se tak neděje, protože ve většině případů, jakmile nastane stav 10 pro 
jeden z oddílů, tak se některé ze zápasů dopisují zápasy s „WO“. Proběhla 
obšírná diskuze na toto téma a J. Juřena na závěr celé diskuze nechal o návrhu 
hlasovat: 
PRO – 8, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 11. Návrh nebyl přijat. (Ovšem 
Konference KSST Olomouc uložila VV KSST Olomouc, aby před sezónou 
2023/2024 obeslal všechny oddíly, které budou mít právo účasti v KS2, 
s dotazem, zdali by byli pro možnost, aby se zápasy v KS2 nedohrávaly 
do 18. bodu – PRO – 11, PROTI – 4, ZDRŽEL SE - 2). 
 
Dotaz (A. Dražný): Krajský žebříček by měl mít systém tak, aby i hráči hrající 
RSST soutěže měli možnost být rozumně uvedeni v krajském žebříčku. J. Beneš 
na úvod připomněl, že žádný žebříček není spravedlivý, dále uvedl, že v ELO 
systému, kdo má hodně nízké ELO, nemůže být v krajském žebříčku. N. Endal 
doplnil, že např. ČAST vůbec ELO systém nemůže při tvorbě republikového 
žebříčku vzít v potaz, poněvadž se v něm vyskytuje nespočet hráčů ze zahraničí 
(dokonce i záleží na pozici v extralize na které nastupujete), ale na krajské úrovni 
si to dovede představit. 
Dotaz (A. Dražný): Slyšel, že existuje systém na Slovensku na řízení turnajů.  
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N. Endal doplnil tuto informaci – ČAST zatím využívá při organizaci na svých 
turnajích systém z Nizozemí (SW je v angličtině). Doplnil, že je ČAST v kontaktu 
s programátorem ze Slovenska, který momentálně dodělává podobný SW, který 
na rozdíl od holandského SW bude v češtině, slovenštině … a že domluva je na 
dobré cestě. 
Dotaz (I. Coufal): Zda je možnost udělat něco s tím, aby oddíly sestupující 
z KS2 do RSST Olomouce nezanikaly, co s tím? Protože neexistuje oficiální soutěž 
v RSST Olomouc. J. Juřena odpověděl, že KSST Olomouc bude nejspíš dle Stanov 
KSST Olomouc nucen převzít řízení nad RSST Olomouc, protože VV RSST 
Olomouc nekoná, bude se řešit na další schůzi VV KSST Olomouc. 
 
TMK komise – P. Altman zhodnotil počet nových trenérských licencí, dále 
okomentoval mentorování trenérů a na závěr připomněl soustředění v Mor. 
Berouně (termín 26.-28. 8. 2022) – vše je obsaženo ve zprávě, která taktéž visí 
na webových stránkách www.ksstolomouc.cz.  
Dotaz (O. Slavík): Zdali je soustředění v Mor. Berouně nějakým způsobem 
omezeno na nějakou speciální cílovou skupinu. P. Altman odpověděl, že není.  
 
Komise mládeže – P. Prázdný poděkoval všem pořadatelům KBTM za jejich 
trpělivost a spolupráci v době covidové (nebylo to jednoduché vše zařídit – 
měření teplot, kontrola testů, očkování atd.). Dále P. Prázdný uvedl, že jak uložila 
minulá konference, tak byla zřízena Komise mládeže (ve složení P. Prázdný,  
J. Zlámal, L. Ivanová, A. Dražný, V. Vinkler), která se ze začátku scházela při 
turnajích mládež, poté se vedla diskuze převážně online. P. Prázdný navrhl 
snížení počtu KBTM alespoň o 1, a navýšit společné tréninky mládeže (o 
víkendech). Celá zpráva opět visí na webových stránkách KSST Olomouc. 
Dotaz (O. Slavík): Zdali bude formát KBTM stejný jako doposud. P. Prázdný 
odpověděl, že systém ano, jen tedy možná dojde ke snížení počtu KBTM (cca o 
jeden). 
Dotaz (O. Slavík): Zdali by nebylo možné zvýšit počet nominantů u nás v kraji 
při nominaci na MČR mládeže (momentálně je jen jedno místo) – pořád se 
diskutuje o tom, kdo by měl jet momentálně - zda vítěz KP nebo vítěz 
s nejvyšším bodovým ohodnocením z celkového počtu KBTM. N. Endal uvedl, že 
nominační kritéria na jednotlivé kraje navrhla Komise mládeže ČAST a VV ČAST 
je schválil. Dále uvedl, že samozřejmě prioritou je kvalita, tzn. že určitý počet 
mládežníků postupuje přímo z republikového žebříčku a dále že se musí účastnit 
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jen ti nejlepší, že pravděpodobně kvalitativně bude lepší 33. hráč na žebříčku než 
třeba 2. nominovaný hráč za nějaký kraj. 
 
Plnění rozpočtu za rok 2021 – J. Juřena jej okomentoval a uvedl, že daný 
materiál je ke shlédnutí na webových stránkách www.ksstolomouc.cz. Poté 
nechal o tomto plnění hlasovat: 
PRO – 18, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0. (jeden delegát nebyl během 
hlasování přítomen). Plnění rozpočtu za rok 2021 bylo schváleno. 
 
Návrh rozpočtu na rok 2022 – J. Juřena okomentoval situaci tak, že byla 
snaha o vyrovnaný rozpočet. Uvedl, že ve výdajích jsou nové 2 položky, a to dar 
pro Ukrajinu ve výši 20 000 Kč a Vouchery pro SK Přerov (10 000 Kč) a SK Kolšov 
(5 000 Kč). J. Juřena nechal o návrhu rozpočtu na rok 2022 hlasovat: 
PRO – 19, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0. Návrh rozpočtu na rok 2022 byl 
schválen. 
 
J. Juřena otevřel diskusi ohledně možného navýšení výdajů v roce 2022 a navrhl, 
aby VV KSST Olomouc dostal od Konference KSST Olomouc mandát na to, když 
by bylo potřeba navýšit výdaje v položkách o 10% a nechal o tomto návrhu 
hlasovat: 
PRO – 19, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0. Návrh byl přijat. 
 
Dozorčí rada -  J. Chalupa přečetl zprávu DR na místo nepřítomného předsedy 
DR R. Kovačika. J. Juřena nechal hlasovat o jejím přijetí: 
PRO – 19, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0. Konference bere na vědomí 
zprávu DR. 

4. Diskuse 

4.1. Diskuse probíhala průběžně u každého z bodů. 

5. Klíč delegátů s hlasem rozhodující pro Konferenci KSST Olomouc na rok 
2023 

5.1. L. Jemelka navrhnul Konferenci KSST Olomouc změnu oproti minulým rokům, a 
to, že by měl mít každý oddíl hrající krajské soutěže právo na mandát zúčastnit 
se jako delegát Konference KSST Olomouc. 
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5.2. J. Benek podal protinávrh, aby se klíč delegátů zachoval stávající. J. Juřena 
nechal hlasovat prvně o protinávrhu: 
PRO – 16, PROTI – 3, ZDRŽEL SE – 0. Klíč delegátů pro příští konferenci 
tedy zůstává stejný jako doposud, a to beze změny. 

6. Návrh usnesení 

6.1. P. Altman přečetl návrh usnesení (bude součástí přílohy Zápisu z Konference 
KSST Olomouc). J. Juřena nechal o tomto návrhu hlasovat: 
PRO – 18, PROTI – 1, ZDRŽEL SE – 0. Návrh usnesení byl přijat. 

7. Různé 

7.1. J. Beneš předal pohár vítězi soutěže divize TTC Mohelnici (převzal p. Hojgr). 

7.2. J. Juřena předal voucher zástupci SK Přerov (P. Prázdný) v hodnotě 10 000 Kč za 
postup družstva žen do 1. ligy a dobrou reprezentaci stolních tenistek 
Olomouckého kraje. 

7.3. J. Juřena předal voucher zástupci SK Kolšov (A. Dražný) v hodnotě 5 000 Kč za 
postup družstva žen do 2. ligy a dobrou reprezentaci stolních tenistek 
Olomouckého kraje. 

7.4. P. Prázdný informoval Konferenci KSST Olomouc, že po diskusi s p. Endalem, 
bude ČAST nabízet odkup stolů na stolní tenis (cena do 10 000 Kč za kus) včetně 
síťky (navíc nějaké ohrádky zdarma je možno domluvit). Po diskusi podal  
J. Juřena návrh na hlasování o nákupu 6ti stolů: 
PRO – 17, PROTI – 1, ZDRŽEL SE – 1. Nákup 6ti stolů byl schválens tím, 
že tento nákup je navíc mimo zmocnění pro VV překročit případně 
schválené výdaje o 10%. 

7.5. J. Juřena poděkoval všem přítomným za účast a podnětnou diskusi a v 18:05 
ukončil Konferenci KSST Olomouc. 
 

Zapsal dne 14. 7. 2022 Ověřil dne: 19. 7. 2022  

Mgr. Jakub Chalupa v.r.  Ing. Juřena Jiří v.r. 
sekretář VV KSST Olomouc předseda KSST Olomouc 


