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Zápis z Konference KSST Olomouc z.s.

ze dne 15. 7. 2021

Datum a čas konání: 15. 7. 2021 (16:00-18:00)

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

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

Bc. Beneš Jan, Altman Petr

Omluveni členové VV: Mgr. Chalupa Jakub

Přítomni delegáti: 16 delegátů s 19 mandáty z 27 delegátů 

Přítomni hosté: Bezděk Alois (člen DR KSST Olomouc)

Průběh Konference KSST Olomouc:

1. Úvod  

1.1. Z celkového počtu 27 delegátů s hlasem rozhodujícím (5x členové VV, 6x 

zástupci RSST, 2x zástupci ligových družstev, 14x 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 (P.Altman 2 hlasy, 

P.Prázdný 2 hlasy, J.Beneš 2 hlasy), tzn. Konference KSST Olomouc byla 

usnášeníschopná, jelikož byla přítomna nadpoloviční většina ze všech delegátů

(70%), 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
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1.3. J. Juřena navrhl Konferenci KSST Olomouc kandidáty do mandátové a návrhové 

komise (sloučena) a to ve složení: Kadlec F. jako předseda, Jílek T. a Vinkler V. 

jako členové Komise. J.Juřena nechal o výše uvedeném návrhu hlasovat:

CELKEM PRO – 19 PROTI – 0 ZDRŽEL(I) SE – 0

Mandátová a návrhová (sloučená)  komise byla zvolena. 

1.4. F. Kadlec sdělil Konferenci KSST Olomouc, že je v daný moment přítomno 

16 delegátů s 19 mandáty z celkového počtu 27 včetně plných mocí, tzn. 

Konference KSST Olomouc je usnášeníschopná (70%).

1.5. J. Juřena seznámil přítomné s návrhem programu Konference KSST Olomouc a 

nechal hlasovat o jeho schválení:

CELKEM PRO – 19 PROTI – 0 ZDRŽEL(I) SE – 0

Program Konference byl schválen.

1.6. J. Juřena seznámil přítomné s návrhem jednacího řádu Konference KSST Olomouc

a nechal hlasovat o jeho schválení:

 CELKEM PRO – 19 PROTI – 0 ZDRŽEL(I) SE – 0

Jednací řád Konference byl schválen.

2. Vystoupení hostů  

2.1. Na Konferenci KSST Olomouc nevystoupil žádný host

3. Zprávy o činnosti VV  

3.1. J. Juřena oznámil Konferenci KSST Olomouc, že úkoly, které byly VV uloženy na 

minulé Konferenci KSST Olomouc (zásady a opatření při výskytu COVID-19), byly 

splněny. Konference bere zprávu na vědomí

3.2. Předseda VV J.Juřena přednesl zprávu o činnosti VV za uplynulé období, ve které 

kompletně zhodnotil působení VV KSST Olomouc.  J.Juřena postupně zhodnotil 

sportovně-technickou problematiku, ekonomiku, mládež, personální složení VV a 

činnosti jednotlivých členů VV, výjezdy VV KSST a další témata. Členové VV 

doplnili zprávu předsedy VV o podrobnosti za svěřené úseky. Zprávy o činnosti VV

jsou uloženy na webových stránkách KSST. 
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J. Juřena sdělil Konferenci KSST Olomouc, že po každé schůzi VV KSST Olomouc 

byl vyhotoven zápis z dané schůze a zveřejněn na našich webových stránkách, 

tzn. každý měl přehled o průběžné činnosti VV KSST Olomouc. 

Konference bere zprávy o činnosti VV KSST na vědomí.

3.3. Následovala diskuze k činnosti VV, kde zazněly 2 připomínky:

- zápisy z jednání VV jsou na webové stránky KSST Olomouc umisťovány se  

zpožděním. J.Juřena reagoval a vysvětlil, že prodleva většinou nastává při 

konečném schvalování zápisů a zapracování připomínek.

- v případě, že bude opět nutné přerušit mistrovské soutěže z důvodu  Covid-19, 

měla by STK zohledňovat možnosti klubů (dostupnost vlastních heren, případně 

zajištění náhradní herny). J. Beneš reagoval a vysvětlil, jakým způsobem bude 

postupovat, aby byla zachována maximální regulérnost soutěží.

3.4. J. Juřena přednesl zprávu o plnění rozpočtu za rok 2020 a podrobněji 

okomentoval některé položky rozpočtu. Dále přednesl návrh rozpočtu na rok 

2021.

Konference KSST Olomouc bere zprávu o plnění rozpočtu za rok 

2020 a návrh rozpočtu na rok 2021 na vědomí

K rozpočtu následně proběhla široká diskuze na téma Evidenčních poplatků za 

soutěžní sezonu 2020-2021. Předseda a členové VV postupně sdělili Konferenci 

důvody, proč VV navrhuje Evidenční poplatky ponechat pro další hospodaření VV 

KSST.  

F.Kadlec podal návrh na kompromis a to 50% Evidenčních poplatků ponechat na 

účtu KSST Olomouc a 50% poplatků vrátit zpět klubům. Do diskuze o rozpočtu se

dále přihlásil J.Zlámal s tím, že by bylo dobré čerpání některých nákladových 

položek rozpočtu pro příští Konference uvádět ve větším detailu.

Konference KSST ukládá VV pro pro Konferenci KSST Olomouc v 

roce 2022 uvést podrobněji čerpání nákladových položek rozpočtu 

roku 2021 a rovněž i v návrhu rozpočtu na rok 2022.

3.5. T.Jílek přednesl zprávu Dozorčí rady KSST Olomouc o činnosti za uplynulé 

soutěžní období. 

Konference bere zprávu Dozorčí rady na vědomí
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3.6. J. Juřena nechal hlasovat o schválení plnění rozpočtu za rok 2020 v předložené 

podobě : 

CELKEM PRO – 17 PROTI – 0     ZDRŽEL(I) SE – 2

Plnění rozpočtu za rok 2020 bylo schváleno.

3.7. J. Juřena nechal hlasovat o návrhu F.Kadlece na úpravu rozpočtu na rok 2021      

( 50% evidenčních poplatků ponechat na účtu KSST Olomouc a 50% poplatků 

vrátit zpět klubům). 

CELKEM PRO – 8 PROTI – 10 ZDRŽEL(I) SE – 1

Návrh na úpravu rozpočtu pro rok 2021 dle návrhu F.Kadlecenebyl 

přijat.  

3.8. J. Juřena nechal hlasovat o návrhu rozpočtu na rok 2021 v předložené podobě 

tak, jak byl navržen VV KSST:

CELKEM PRO – 19 PROTI – 0 ZDRŽEL(I) SE – 0

Návrh rozpočtu na rok 2021 v předložené podobě byl schválen.  

4. Změna stanov  

4.1. J. Juřena přednesl návrh na změnu Stanov KSST Olomouc v bodě 16.2. 

Navrhované znění změny: Výkonný výbor v počtu minimálně 5 se skládá z 

předsedy a minimálně dalších 4 členů. K návrhu nebyla žádná připomínka.

J.Juřena nechal hlasovat o navrhované změně Stanov KSST Olomouc.

CELKEM PRO – 18 PROTI – 0 ZDRŽEL(I) SE – 1

Návrh na změnu Stanov KSST Olomouc v předloženém znění byl 

schválen.  
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5. Diskuze  

5.1. J. Juřena otevřel diskusi k dalším tématům. 

5.2. První se přihlásil J. Zlámal a otevřel diskuzi na téma podpory mládeže a navrhnul 
zřízení Komise mládeže při KSST Olomouc. O tématu se poměrně široce diskutovalo a 
návrh se setkal s obecnou podporou.

Konference ukládá VV zřídit Komisi mládeže. P.Prázdný navrhne VV 
KSST Olomouc složení Komise mládeže.

5.3. O.Slavík se dotázal, zda KSST Olomouc převezme nové rozdělení věkových skupin 
mládeže, jak jej přijal ČAST. P. Prázdný odpověděl, že rozdělení věkových skupin 
mládeže KSST Olomouc bude stejné, jako má ČAST.  Pro účely krajských přeborů 
sezóny 2021/2022 vznikají  nové kategorie U17 a U19. Bodovací turnaje se pro novou
sezónu rozšiřují o ročních 2003, který by podle původních pravidel končil. Na srpen 
naplánované KP se odehrají podle starého formátu. 

5.4. I. Coufal vznesl připomínku na poměrně brzký začátek Konference v 16:00, což je dle 
něj nevhodné pro některé zaměstnané delegáty, kteřímají problém se takto brzy 
uvolnit ze zaměstnání. Připomínka se nesetkala s širší podporou. VV tudíž sám 
navrhne čas příští konference.

5.5. Dále proběhla krátká diskuze na téma začátků zápasu v těch oddílech, kde mají více 
družstev v krajských soutěžích. Začátky zápasů v těchto oddílech zůstávají 
nezměněny, t.j. v 8:00, 11:00, 14:00, 17:00. V případě dřívějšího ukončení 
předcházejících zápasů se může ten následující po dohodě obou družstev zahájit 
dříve.

5.6. Dále následovala diskuze na téma používaných míčků na turnajích pořádaných KSST 
Olomouc (krajské přebory, bodovačky) s tím, zda by nebylo vhodnější používat míčky 
Joola Prime (jsou používány na soutěžích ČAST) místo stávajících Joola Flash. 
P. Prázdný uvedl, že KM rovněž řeší vhodnou značku míčků, zda se držet stavajících 
Flash, či přejít na Prime a přizpůsobit se republikovým turnajům . Další diskuse na 
toto téma již nepokračovala.

5.7. J. Beneš přednesl návrh na klíč delegátů pro příští Konferenci KSST Olomouc. VV 
navrhuje, aby klíč zůstal STEJNÝ i pro následující Konferenci v roce 2022.

Následně L. Jemelka navrhnul klíč delegátů následovně – každý člen VV KSST 
Olomouc po 1 mandátu, každý RSST po 1 mandátu a každý oddíl mající družstvo v 
ligové soutěži, divizi, KS 1 a KS 2 po 1 mandátu.

J Zlámal podal protinávrh následovně - každý člen VV KSST Olomouc po 1 mandátu, 
každý RSST po 1 mandátu, každý oddíl mající družstvo v ligové soutěži po 1 mandátu 
a každý oddíl mající družstvo v divizi, KS 1 a KS 2 po 1 mandátu

J. Juřena nechal hlasovat o protinávrhu J. Zlámala:

CELKEM PRO – 1 PROTI – 10 ZDRŽEL(I) SE – 8

Návrh J.Zlámala nebyl schválen.
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J. Juřena nechal hlasovat o návrhu L. Jemelky:

CELKEM PRO – 1 PROTI – 12 ZDRŽEL(I) SE – 6

Návrh L. Jemelky nebyl schválen.

5.8. J. Juřena oznámil, že nebyl odsouhlasen žádný návrh na změnu klíče delegátů pro 
Konferenci KSST Olomouc pro rok 2022, tzn. platí klíč STÁVAJÍCÍ, tj. každý člen VV 
po 1 mandátu, RSST po 1 mandátu, oddíly mající své družstvo v ligové nebo divizní 
soutěži po 1 mandátu. Místo konference bude opět Postřelmov.

 
5.9. Z pověření předsedy mandátové a návrhové komise F.Kadlece přednesl P.Altman  

návrh usnesení Konference KSST Olomouc a J. Juřena nechal hlasovat o jeho přijetí 
Konferencí KSST Olomouc:

CELKEM PRO – 19 PROTI – 0 ZDRŽEL(I) SE – 0

Konference KSST Olomouc přijala přednesená usnesení.

5.10. J. Juřena poděkoval všem přítomným delegátům za účast na Konferenci KSST 
Olomouc a Konferenci ukončil.
   

Zapsal dne 17. 7. 2021 Ověřil dne: 19. 7. 2021

Petr Altman v.r. Ing. Juřena Jiří v. r.

člen VV KSST Olomouc předseda KSST Olomouc
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