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MMOORRAAVVSSKKOOSSLLEEZZSSKKÝÝ    SSVVAAZZ    SSTTOOLLNNÍÍHHOO    TTEENNIISSUU                                                                                                        
  

Vítkovická 3083/1, 702 00 Ostrava   

www.mssst.cz 
 

 

 

Zápis č.1 ze zasedání výkonného výboru Moravskoslezského svazu stolního tenisu 

 
Datum: 21.9.2022 od 16:00 hodin, v zasedací místnosti ČUS, Vítkovická 3083/1, Ostrava 

 

Účastníci: Olbricht Jiří – předseda, 

       Henžel Miroslav,  Bednář Ota, Vařák Luděk, Synek Petr – členové VV MSSST 

         

 

Program jednání: 

  

1. Úvod, přivítání – J. Olbricht 

2. Návrh programu zasedání VV MSSST a jeho schválení – J. Olbricht 

3. Schválení zápisu č. 8/2022 ze dne 1.6.2022 – J. Olbricht  

4. Kontrola usnesení a termínů z minulého zasedání VV MSSST – J. Olbricht 

5. Agenda STK – M. Henžel, R. Petr 

a) informace o přípravě dlouhodobých soutěží 2022/2023  

b) metodika sestavování žebříčku 2022-2023  

c) rozpis I. stupně 33. ročníku Českého poháru 2022/2023 

6. Agenda KM – O. Bednář 

a) KBTM – rozpis + přidělení pořadatelství podzim 2022  

b) metodika sestavování žebříčku 2022-2023  

c) metodika vyhodnocování aktivní mládeže 2022-2023 

7. Agenda TMK – P. Synek 

a) informace o společném setkání TMK ČAST a TMK krajů 

8. Ekonomika – L. Vařák 

a) čerpání rozpočtu k 31.8.2022 

9. Dotační program MSSST 2022 – J. Olbricht 

a) čerpání dotací jednotlivými svazy 

10. Různé 

- členové VV 

- stanovení dalších termínu schůzi VV MSSST 

11. Termíny dalších VV MSSST 

12. Závěr 

 

 

 

 

Zápis z jednání:  

 

1. Úvod, přivítání 

 

J. Olbricht zahájil zasedání VV MSSST, přivítal členy VV MSSST.  

 

2. Schválení programu zasedání VV MSSST 

 

VV MSSST schvaluje výše uvedený program jednání VV MSSST. 

http://www.mssst.cz/
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3. Schválení zápisu z minulého jednání VV MSSST 

 

J. Olbricht projednal zápis VV MSSST č. 8/2022 ze dne 1.6.2022.  

 

Usnesení: 

USN49/1/21-9-2022 

VV MSSST jednomyslně schvaluje zápis ze zasedání VV dne 1.6.2022 a všechna rozhodnutí učiněná 

per rollam do termínu tohoto zasedání VV MSSST. 

 

4. Kontrola usnesení a termínů z minulého zasedání VV MSSST 

 

VV projednal a zkontroloval úkoly vyplývající z Usnesení z minulých zasedání VV MSSST. 

Všechny úkoly byly v termínu splněny.  

 

5. Agenda STK 

 

a) dlouhodobé soutěže MSSST 2022/2023 

M. Henžel informoval o připravenosti dlouhodobých soutěží MSSST 2022/2023. 

Na základě diskuse o možné energetické krizi v ČR, navrhl postup, jak řešit případné problémy 

s teplotou a osvětlením v hracích místnostech. 

Teplota pro sportoviště je daná vyhláškou ministerstva zdravotnictví a dále hygienickými požadavky 

pro provoz školských zařízení. V hracích místnostech pro stolní tenis je Rozpisem soutěže určená 

minimální teplota 18°C. V případě, že daná teplota nebude dosažená a nebude splňovat ani 

minimální přípustnou teplotu dle vyhlášky MZ, tj.16 °C utkání se nehraje. 

V případě stížnosti na neregulérní teplotu v hrací místnosti: 

- pokud se utkání odehrálo, nemá vliv na dosažený výsledek a výsledek bude schválen, 

- teplota před utkáním nesplňuje minimální hodnotu a vedoucí družstev se dohodnou na 

náhradním termínu, bude povolen odklad, za předpokladu, že danou situaci před utkáním 

zkonzultují s ŘS, v jeho nepřítomnosti s předsedou STK, a dohodu zapíšou do Zápisu o utkání, 

- při odmítnutí odehrání utkání z důvodu neregulérnosti hrací místnosti v návaznosti na teplotu, je 

nutné prokazatelně doložit údaje o teplotě v hrací místnosti, která bude změřena dle pravidel 

stolního tenisu za použití certifikovaného nebo kalibrovaného zařízení na měření venkovní nebo 

vnitřní teploty.  Potvrzení o certifikaci nebo kalibraci teploměru je nutné doložit. 

- v mimořádných případech, je možné teplotu v hrací místnosti změřit i teploměrem bez certifikace 

a kalibrace, ale v tomto případě je nutné doložit fotodokumentaci o měření, a to dvěma 

teploměry (ideálně domácími a hostujícími). V tomto případě bude další postup řešen řídícím 

svazem. Pořadatel nebo provozovatel musí zaslat vysvětlení, proč nebyla zajištěná regulérní 

teplota v hrací místnosti. 

Teplotu v hrací místnosti není možné měřit mobilními aplikacemi, a to z důvodu, že mobilní 

zařízení se zahřívají. Nesplnění podmínek teploty v hrací místnosti se bude řešit sportovně 

technickými důsledky až případnou kontumací utkání. 

 

Osvětlení v hrací místnosti: 

Osvětlení pro školní tělocvičny dle vyhlášky ministerstva zdravotnictví je minimálně 300 lx, dle 

pravidel stolního tenisu je povinnost pro ostatní soutěže (neligové) zajistit osvětlení hracího prostoru 

minimálně jedním světelným zdrojem o výkonu 500 W. Jelikož není uvedeno, o jaký typ osvětlení 

z hlediska intenzity osvětlení se jedná, bereme v potaz zdroj s nejnižší světelnou účinnosti, což je 

Wolframová žárovka, všechny další světelné zdroje mají vyšší světelnou účinnost. Odpovídající 

hodnota v luxech je 150.  Z toho vyplívá, že pro soutěže organizované MSSST je dostačující 

intenzita osvětlení nejméně 150 lx. Osvětlení se měří ve výšce hrací plochy stolu. 

V případě stížnosti na neregulérní osvětlení se postupuje následovně: 

- pokud se utkání odehrálo, výsledek utkání bude schválen, 
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- v ostatních případech bude provedeno měření intenzity osvětlení, které zajistí provozovatel 

zařízení nebo pořadatel utkání:  

o osvětlení bude vyhovovat, utkání bude kontumováno ve prospěch pořádajícího družstva. 

Pořadatel nebo provozovatel, může po stěžovateli požadovat uhrazení nákladů na měření. 

o osvětlení nebude vyhovovat, utkání bude kontumováno v neprospěch pořádajícího 

družstva. Pořadatel nebo provozovatel musí k dalšímu utkání zajistit regulérní osvětlení.  

- v mimořádných případech lze intenzitu osvětlení v hrací místnosti měřit mobilními aplikacemi, 

ale v tomto případě je nutné doložit fotodokumentaci o měření, a to dvěma měřidly (ideálně 

domácími a hostujícími). V tomto případě bude další postup řešen řídícím svazem. 

 

Usnesení: 

USN50/1/bod5a/21-9-2022 

VV schvaluje návrh postupu při řešení případných problémů s teplotou a osvětlením v hracích  

místnostech. 

R. Petr zajistí zveřejnění tohoto schváleného řešení v Infu ŘS. 

 Z: R. Petr 

 T: 1.10.2022 

 

b) metodika sestavování žebříku MSSST 2022/2023 

M. Henžel předložil metodiku sestavování žebříčku MSSST 2022/2023. 

 

Usnesení: 

USN51/1/bod5b/21-9-2022 

VV schvaluje metodiku sestavování žebříčku MSSST 2022/2023. 

O. Bednář zajistí uveřejnění tohoto dokumentu na WEBu MSSST. 

R. Petr zajistí zveřejnění odkazu na tento dokument v Infu ŘS. 

Z: R. Petr, O. Bednář 

 T: 15.10.2022 

 

 c)  český pohár – 1. stupeň   

M. Henžel předložil návrh Rozpisu I. stupně 33. ročníku ČP 2022/2023.  

 

Usnesení: 

USN52/1/bod5c/21-9-2022 

VV schvaluje udělené Rozpis I. stupně 33. ročníku ČP 2022/2023.. 

O. Bednář zajistí uveřejnění tohoto dokumentu na WEBu MSSST. 

R. Petr zajistí zveřejnění odkazu na tento dokument v Infu ŘS. 

Z: R. Petr, O. Bednář 

 T: 15.10.2022 

 

6. Agenda KM 

 

a) KBTM 

O. Bednář předložil návrh Rozpisu KBTM 2022/2023. Dále předložil návrh na pořadatele KBTM 

v II. polovině roku 2022 – 1. KBTM – Havířov, 2. KBTM – Bílovec, 3. KBTM – Havířov, 4. KBTM 

– Havířov. 

Usnesení: 

USN53/1/bod6a/21-9-2022 

VV schvaluje (per rollam) Rozpis KBTM 2022/2023 a SKST B. Havířov, jako pořadatele 1. KBTM. 

VV schvaluje pořadatele 2. KBTM – Bílovec, 3. KBTM – Havířov a 4. KBTM –Havířov.  

O. Bednář zajistí uveřejnění tohoto dokumentu na WEBu MSSST. 

R. Petr zajistí zveřejnění odkazu na tento dokument Infu ŘS. 

Z: R. Petr, O. Bednář 

 T: 15.10.2022 
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b) metodika sestavování žebříčku 2022-2023  

O. Bednář předložil návrh metodiky sestavování žebříčku mládeže 2022/2023.  

 

Usnesení: 

USN54/1/bod6b/21-9-2022 

VV schvaluje (per rollam) metodiku sestavování žebříčku mládeže 2022/2023. 

O. Bednář zajistí uveřejnění tohoto dokumentu na WEBu MSSST. 

R. Petr zajistí zveřejnění odkazu na tento dokument Infu ŘS. 

 Z:  O. Bednář, R. Petr 

 T: 15.10.2022 

 

c) metodika vyhodnocování aktivní mládeže 2022-2023 

O. Bednář předložil návrh metodiky vyhodnocování aktivní mládeže 2022/2023. 

 

Usnesení: 

USN55/1/bod6c/21-9-2022 

VV schvaluje (per rollam) metodiku sestavování žebříčku mládeže 2022/2023. 

O. Bednář zajistí uveřejnění tohoto dokumentu na WEBu MSSST. 

R. Petr zajistí zveřejnění odkazu na tento dokument Infu ŘS. 

 Z:  O. Bednář, R. Petr 

 T: 15.10.2022 

 

 

7. Agenda TMK 

 

P. Synek informoval o setkání zástupců TMK ČAST a zástupců TMK krajů. Z tohoto setkání zazněla 

nutnost změny ve školení nových trenérů licence „C“ a „D“, které zajišťují KSST a okresní svazy. 

 

8. Ekonomika  

 

L. Vařák informoval stavu účtu a  pokladny k 31.8.2022. Konstatoval, že veškeré položky schváleného 

rozpočtu jsou průběžně čerpány. 

 

9. Dotační program MSSST, na zajištění projektu „Rozvoje sportovní činnosti dětí a mládeže v 

MSSST“ na rok 2022 

 

J. Olbricht informoval o čerpání financí k 31.8.2022 jednotlivými okresními svazy, ze schválených 

Dotací MSSST. Finance dosud čerpal RSST Opava a MěSST Ostrava. 

OSST Frýdek-Místek nezaslal zpět podepsanou smlouvu, proto tomuto okresu VV MSSST odebral 

schválenou částku. 

 

10. Různé 

 

Předseda ČAST informoval předsedy KSST o povinností všech zapsaných subjektů vedených jako 

spolky zřídit si datové schránky od 1. 1. 2023, a to dle zákona č.261/2021 Sb., kterým se mění některé 

zákony v souvislosti další elektronizaci postupů orgánů veřejné moci (tzv. DEpo). Dle této nové 

legislativy bude pro podnikající fyzickou osobu nebo pro právnickou osobu povinně mít a využívat pro 

komunikaci s orgány veřejné moci datovou schránku. Tato datová schránka bude všem PO či FO 

počátkem příštího roku zřízena automaticky nebo si ji mohou zřídit samy v předstihu. Toto VV ČAST 

jednomyslně doporučuje a vyzývá tímto všechny spolky, včetně regionálních a krajských svazů aby si v 

předstihu datovou schránku zřídily. 
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11. Termíny dalších VV MSSST 

 

Termíny dalších zasedání VV MSSST jsou stanoveny takto: 

- 24.10.2022 od 16:00 hodin 

- 21.11.2022  on-line (ZOOM) od 19:00 hodin 

- 12.12.2022 od 16:00 hodin 

 

12. Závěr 

 

Předseda MSSST poděkoval všem účastníkům zasedání VV MSSST a zasedání ukončil. 

Zasedání bylo ukončeno 18.00 hodin. 

 

Zapsal : J. Olbricht 

Schválili : O. Bednář, M. Henžel, P. Synek, J. Olbricht, L. Vařák  


