
ZÁPIS 

Z Okresní konference svazu stolního tenisu v Karviné 

konané dne 17. 6. 2020 v Karviné 

 

Konferenci zahájil pověřený člen VV RSST p. Bednář Otakar, který předložil ke 

schválení program a jednací řad Okresní konference (OK) RSST. 

Přítomní delegáti schválili předložený program schůze (28 - 0 - 0). 

Přítomní delegáti schválili jednací řád (28 – 0 – 0). 

Přítomní delegáti schválili navržené dvoučlenné předsednictvo OK ve složení 

předsedající p. Bajtek Jiří, řídící schůze p. Bednář Otakar (28 – 0 – 0). 

Dále přítomní delegáti zvolili návrhovou komisi ve složení p. Bednářová Bronislava a 

ing. Svobodová Vlasta a mandátovou komisi ve složení p. Kleprlík Kamil a p. Matuš Jiří (28 – 

0 – 0). 

Po zahájení OK předseda mandátové komise p. Kleprlík Kamil seznámil přítomné 

s počtem přítomných delegátů s platnými hlasy. Na Konference bylo z 18 delegátů s 30 hlasy 

rozhodujícím přítomno 17 delegátů s 28 hlasy, což je 94,4 % delegátu s 93,3 % rozhodujícími 

hlasy. Tímto byla OK usnášení schopná. 

V další části OK podal stručnou zprávu o činnosti a plnění usnesení OK 2019/2020 

předseda VV p. Bajtek. Pan Bajtek stručně zhodnotil sezónu 2019/2020 a poukázal na 

nepříznivé dopady koronaviru. Na závěr svého vystoupení přítomným delegátům oznámil svou 

rezignaci na post předsedy VV RSST a že pro příští volební období již nebude kandidovat. 

Připomněl také přítomným své více než 40-ti leté působení v okresním svazu a vzpomenul i na 

některé ze svých dlouholetých spolupracovníků z nich již řada dnes již není mezi námi. 

Dále následoval příspěvek p. Bednáře, předsedy STK o činnosti STK a průběhu soutěží 

řízených STK v sezóně 2019/2020. Ve svém vystoupení konstatoval, že soutěže proběhly bez 

velkých problémů ze strany účastníků. Ty menší problémy byly řešeny domluvou. V sezóně 

nebyla kontumována v soutěžích žádná utkání. Zásadním problémem sezony ale bylo její 

nucené ukončení vyvolané koronavirem. Bohužel se nepodařily odehrát všechny utkání, takže 

konečné pořadí bylo dáno pořadím před posledními dvěma koly. Podobným způsobem byly 

ukončeny i soutěže vyšších svazových orgánů MSSST a ČÁST. 

Na základě těchto skutečnosti STK spolu s VV rozhodlo o změně se sestupujících 

z jednotlivých soutěží. Pokud to bude možné, s přihlédnutím na sestupující z krajských soutěží, 

neměl by nikdo v žádné soutěži sestupovat. Konečný stav vydá STK po krajské konferenci 

MSSST která se koná v sobotu 20.6.2020. 

Okresní žebříčky jako již v minulé sezóně jsou sestavovaný na základě „ELO“ které 

jsou k dispozici na STISU, nebo na www.elost.cz. Tento způsob i umožňuje snadné zařazování 

hráčů po přestupech. 

STK navrhne VV úpravu Rozpisu okresních soutěží o podmínku, že oddíl, klub může 

do soutěží přihlásit pouze tolik družstev, kolik pokryje hráči uvedenými na svém evidenčním 

seznamu k datu podání přihlášky do soutěží, do 31.7.2020. 

 

 

 

 

http://www.elost.cz/


Pan Bednář pokračoval zprávou o hospodaření VV v sezoně 2019/2020 a návrhem 

hospodaření VV na sezónu 2020/2021. Přítomné seznámil s čerpáním rozpočtu v sezóně 

2019/2020. Z důvodu neuspořádání dvou RBTM došlo k nevyčerpání plánovaných výdajů. A 

to i přes to, že došlo k doplacení RBTM za předchozí sezónu. Dalším důvodem bylo navýšení 

dotace ze strany MSSST. Celkově skončila sezóny úsporou. 

Rozpočet na sezónu 2020/2021 je navrhován jako přebytkový. Bylo ale odsouhlaseno, 

že ve výsledku může být i ztrátový. Zásadním zdrojem příjmů RSST jsou opět evidenční 

poplatky a dotace. Doplňujícími zdroji jsou pak registrační a přestupní poplatky a pokuty.  

Toto opakované přebytkové hospodaření způsobilo, že k 31.5.2020 má RSST na účtu 

139.939,- Kč. Tzn. Opět více, než vloni. Pan Bednář navrhl, aby se RSST pokusil navýšit 

vhodným způsobem výdeje, zejména o výdaje na mládež, např. Uspořádáním dalších RBTM 

po skončení sezóny. 

Další část vystoupení p. Bednáře věnoval mládeži. Konstatoval, že okres, okresní oddíly 

a kluby v současné době procházejí obdobím, kdy velmi málo mládeže a vedoucích – rodičů 

ochotných věnovat část mládeži. Okresní svaz v sezóně 2019/2020 uspořádal pouze 6 RBTM 

s plánovaných osmi. 

Ve svém vystoupením p. Bednář informoval přítomné o problémech s vyúčtováními ze 

strany OS ČUS. Docházelo k opakovanému, značnému zpoždění plateb, nejasnostem a 

nepřesnostem v zaúčtování. To vše spolu se změnami v dotační politice státu vede k zamyšlení, 

zda-li by RSST neměl uvažovat o své právní subjektivitě, která by zejména umožnila mnohem 

lepší kontrolu hospodaření. 

Pan Bednář v diskuzi také doporučil zavést pro platební styk se svazem povinnost plateb 

bankovním převodem. To umožní jasnou identifikace plátce a druhy platby. 

Diskuzi zahájil p. Bednář. Na jejím úvodu odstupující předseda VV RSST p. Bajtek 

předal poháry vítězům regionálních soutěží v sezóně 2019/2020.  

Dále p. Jochym předal p. Bajtkovi věcný dar za T.J. Sokol Záblatí. 

Dále v diskuzi opět vystoupil p. bednář, který poukázal na jasný stav ve věci míčků. 

Dále na problém rozhodčích s licencí. Zatím se kontroly dodržování SŘ ST neprováděly 

důsledně. Bude zapotřebí se na ně zaměřit a trvat na podmínkách uvedených v rozpisu soutěží. 

Pan Bednář v další částí poukázal na nově vzniklý problém s licencemi trenérů C, kdy 

pro jejích získání, mimo značného počtu hodin, je zapotřebí zúčastnit se „praxe“ v rámci kempů 

HBO pořádaných ČÁST. Tyto podmínka bude odrazovat řadu zájemců. 

Pan Bednář také požádal všechny zástupce oddílů, klubů aby se pokusili v příští sezóně 

z výšit počty účastníku RBTM. Přitom poukázal na okres NJ, který je svou velikosti srovnatelný 

s okresem KA, ale účasti na RBTM má mnohem větší. 

Dále v diskuzi vystoupil p. Zika z Slavoje český Těšín a poukázal na „nespravedlivé“ 

ukončení RSII, kde se družstvo Slavoje umístila těsně na 2. místě, pouze jeden bod za 

družstvem na 1. místě, ale přitom mělo 2 dvě utkání méně. Vyjádřil zájem Slavoje o postup do 

RSI. Dále se dotázal, kam a jak by mohl podat v případě nepostoupení protest.  

Předseda STK p. Bednář mu nabídl pomoc. S tím, že se má na něj obrátit, pokud by 

k tomu mělo dojít.  

Jelikož se okresní konference, jako delegáti, zúčastnili nejlepší hráči RBTM, p. Szotek 

a p Zíka, bylo toho využito k předání pohárů a medailí za umístění. Ostatním hráčů budou 

poháry a medaile předány při nejbližší možné příležitosti. 



 

 

 

V další částí OK bylo přistoupeno k volbě předsedy a členů VV. 

Na základě návrhu přítomní delegáti zvolili nový výkonný výbor a jeho předsedu: 

Předseda VV    p. Bednář Otakar 

Sekretář VV   p. Bednářová Bronislava 

Předseda STK   p. Petr Radim 

Člen VV, člen STK  p. Kubala Svatopluk 

Člen VV, člen STK  p. Kleprlík Kamil 

Tento návrh OK schválila (28 – 0 – 0) 

Další bodem byla volba delegáta na Krajskou konferenci MSSST. 

Delegátem na KK byl zvolen p. Bednář Otakar 

(28 – 0 – 0) 

Závěrem OK předseda návrhové komise p. Bednářová ve spolupráci s řídícím schůze p. 

Bednářem seznámili přítomné s návrhem jednotlivých bodů usnesení. 

Delegáti OK odsouhlasili jednotlivé body a na závěr celé usnesení. 

(28 – 0 – 0) 

Po skončení OK p. Bednář rozdal přítomným zástupcům oddílu, klubu nové formuláře 

„Zápisu o utkání“. 

 

Zpracoval: Bednářová Bronislava 


