
 

 

Usnesení   4 - 2020  

 

z jednání výkonného výboru a dozorčí rady Východočeského oblastního tenisového svazu, 

které se dne 3. dubna 2020 konalo z důvodů opatření vyhlášených vládou České republiky 

elektronicky za použití metody „Per rollam“.   

 

Účastníci:  

za VV: Jaroslav Rybka, Jiří Rejlek, Mgr. Radko Hrma, Zdeněk Hynek, Milan Chmelař, Jan 

Valenta, Tomáš Vorel DiS 

za DR: Ing. Lubomír Štekl, Dušan Pečenka, Pavel Hep, Jaroslav Strouhal 

 

Program: 

1.  Zahájení, prezence, usnášení schopnost 

2.  Schválení programu 

3.  Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu 

4.  Kontrola plnění a schválení usnesení č. 3–2020   

5.  Informace prezidenta VčOTS  

6.  Zpráva STK 

7.  Zpráva KR 

8.  Zpráva TMK  

9.  Kontrola plateb 

10. Různé  

15. Závěr 

 

Ad. 1. Zahájení, prezence, usnášení schopnost 

Průběh zahájil prezident p. Rybka, který oznámil, že všichni členové orgánů VčOTS – 

výkonného výboru a dozorčí rady vyjádřili písemný souhlas s metodou „Per rollam“. 

Konstatoval, že VV je usnášení schopný a přivítal spoluúčast členů DR.  

Usnesení č. 1/4–2020 VV: 

a) bere na vědomí usnášení schopnost  

Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 2. Schválení programu 

Návrh programu byl v předstihu oznámen členům VV a DR 

Usnesení č. 2/4–2020 VV: 

a) schvaluje návrh programu 

Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 3. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu 

Usnesení č. 3/3–2020 VV: 

a) určuje zapisovatelem p. Chmelaře a ověřovatelem p. Rejlek 

Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 4. Schválení Usnesení č. 3–2020 a kontrola plnění  



 

 

Kontrolu plnění provedl p. Chmelař 

Usnesení č. 4/4–2020 VV: 

a) bez připomínek schvaluje Usnesení č. 3-2020  

b) bere na vědomí kontrolu plnění Usnesení č. 3–2020 

Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 5. Informace prezidenta VčOTS 

Informace podal p. Rybka, který konstatoval: 

a) s ohledem na okolnosti plynoucí z opatření vlády ČR ČTS zrušil všechny oficiální turnaje 

jednotlivců v hale zařazené do IS v období od 10.3.2020 do 14.4.2020,    

b) ČTS zveřejnil termíny a podmínky: 

- přihlašování na turnaje zařazené do Letní termínové listiny (od 1.4.2020) 

- hostování vč. úhrady poplatků (do 31.3.2020) 

- zadávání soupisek do soutěží smíšených družstev (od 1.4. do 20.4.2020) 

c) dále předložil po dohodě s STK návrh na odečet již poukázaných poplatků za zrušené turnaje 

v hale k poplatkům za turnaje zařazené do Letní termínové listiny 2020 

d) zároveň klubům, a TO TJ sděluje, že si všichni v kontextu s nastalou mimořádnou situací 

uvědomujeme stav nejistoty, který zcela logicky vyvstává ve všech činnostech závodního, a i 

rekreačního tenisu. VV VčOTS by rád přijal rozhodnutí, které by funkcionářům, trenérům, 

hráčům a samozřejmě i rodičům usnadnily orientaci v současné situaci a zároveň v rámci svých 

možností a rozhodovacích pravomocí kluby podpořil, ale bohužel VčOTS i ČTS má pouze 

informace z médií stejně jako všichni ostatní a vše závisí jen a jen na uvolnění mimořádných 

opatření. Náš oblastní svaz je plně připraven na všechny možnosti, tzn. začít soutěže družstev 

v řádném termínu, popř. soutěže odehrát ve zkráceném „režimu“ v měsíci červnu, protože 

odehrání družstev v řádném termínu již nepovažujeme za reálné. Tuto variantu jsme zaslali i 

STÚ ČTS. Jediným pokynem z ČTS je zatím to, že všechny oblastní svazy musí postupovat 

stejně, takže sami nemůžeme zatím nic dělat a pouze čekat na stanovisko ČTS. Poslední a 

nejaktuálnější informace vyplývá z osobního dopisu (prohlášení) prezidenta ČTS členům VV a 

Rady ČTS ze dne 3.4.2020, kde mimo jiné píše: “Je už bohužel jasné, že letos nestihneme 

odehrát klasické soutěže družstev v oblastech, bohužel, je to tak. Uvolní-li vláda sportoviště a 

zruší karanténu, budou zahájeny všechny turnaje jednotlivců podle Termínové listiny ČTS“. 

Není to však oficiální stanovisko ČTS, takže i nadále musíme čekat. 

Věřme, že se nám všem v tenisových klubech a oddílech podaří současnou nepříznivou situaci 

překonat a brzy se navrátíme do běžného, ale i toho tenisového života. Víme, že pro některé 

kluby a oddíly je situace opravdu náročná, zvláště pak pro ty se zimním provozem. Děkujeme 

všem, kteří jsou trpěliví a obětavě se o své „prázdné“ kluby starají s vidinou brzkého návratu 

do normálního stavu. 

Usnesení č. 5/4–2020 VV: 

a), b), d) bere informace na vědomí 

c) schvaluje odečet poplatků za zrušené turnaje v hale od poplatků k turnajům v letní 

sezóně ve smyslu předloženého návrhu a ukládá jej zveřejnit na webu VčOTS 

Termín: bez odkladu     zodpovídá: p. Rybka 

Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 



 

 

Ad. 6. STK   

STK předložila „Rozpisy“ pro rok 2020 na otevřených dvorcích: 

a) kvalifikace mládeže na Vč. oblastní přebory jednotlivců,  

b) Vč. oblastní přebory jednotlivců všech věkových kategorií, 

c) smíšených družstev dospělých a mládeže, 

d) smíšených družstev seniorů, babytenisu, minitenisu. 

Usnesení č. 6/4–2020 VV: 

a), b), c), d), schvaluje „Rozpisy“ v předloženém znění a ukládá je zveřejnit na webu 

VčOTS 

Termín: bez odkladu     zodpovídá: STK  

Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad) 7. KR 

KR sdělila, že školení a doškolení rozhodčích lic. „B“ se uskutečnilo za účasti 12 uchazečů 

v plánovaném terminu. Lektor Tomáš Vorel, DiS. využil elektronického kontaktu s účastníky.   

Usnesení č. 7/4–2020 VV: 

a) bere informaci na vědomí 

b) ukládá předat žádosti ČTS Praha k vystavení průkazů rozhodčího s lic. „B“ 

Termín: ihned      zodpovídá: p. Vorel, Chmelař 

Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 8. Zpráva TMK  

TMK sdělila, že: 

a) se v zimním období uskutečnilo 5 víkendových krátkodobých soustředění TSM vč. kondiční 

přípravy. 

Po vyhlášení opatření vlády ČR: 

b) byl provoz TSM až do odvolání pozastaven s tím, že členové TSM obdrželi metodické 

pokyny k zajištění individuální tréninkové přípravy v domácím prostředí 

c) soustředění, plánované na 8. – 10. 4.2020 bylo zrušeno s tím, že nový termín bude členům 

TSM v předstihu oznámen 

d) byla s ČTS Praha projednána realizace školení trenérů III. tř. s tím, že se ve dne dnech 3. – 

5. 4. 2020 uskuteční elektronicky teoretická část a po uvolnění opatření praktická. Žádost o 

zařazení do školení poslalo 19 uchazečů o licenci. Lektorem je paní MUDr., Mgr. Eva Zálabská.     

Usnesení č. 8/4–2020 VV: 

a), b), c), d), bere informace na vědomí  

Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 9. Kontrola plateb 

Kontrola plateb vypsaných ČTS a VčOTS probíhá průběžně. V návaznosti na vyhlášená 

opatření vlády ČR, která mají negativní dopad na termíny zahájení letmí sezóny byly 

předloženy návrhy na odklady plateb poplatků za soutěže smíšených družstev a za zařazení 

turnajů do IS.    

Usnesení č. 9/4–2020 VV: 

odkládá termín platby poplatků za: 



 

 

a) účast smíšených družstev 

b) zařazení turnajů do IS 

Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 10. Různé 

VV vyzývá statutární zástupce klubů a TO TJ: 

a) k průběžné aktualizaci svých kontaktů i stavu členské základny na webu ČTS vč. odeslání 

vyplněného formuláře „Kontakty“ (viz web VčOTS) na doručovací adresu sekretáře VčOTS, 

b) k zajištění platných zdravotních prohlídek všech hráčů a hráček, kteří se účastní 

mistrovských soutěží jak smíšených družstev, tak jednotlivců v roce 2020. STK si vyhrazuje 

právo kontroly a uložení sankce v případě porušení této opakované výzvy.   

Usnesení č. 10/4–2020 VV: 

a), b) ukládá klubům, a TO TJ zajistit prohlídky platné pro rok 2020       

Termín: do zahájení soutěží družstev a jednotlivců zodpovídají: statutární zástupci 

Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

d. 16. Závěr 

Jednání „Per rollam“ ukončil p. Rybka, který sdělil, že termín a forma příštího zasedání VV a 

DR bude dodatečně oznámena s ohledem na vývoj situace.  

V Pardubicích dne 3. dubna 2020 

 

Zapsal: Milan Chmelař 

 

Ověřil: Jiří Rejlek 

  

Obdrží: členové VV, DR, spis a web VčOTS  
 


