
 

 

Usnesení   7 - 2020  

 

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

které se konalo metodou „Per rollam“. O návrzích usnesení se elektronicky hlasovalo od 4. 9. 

2020 do 13. 9. 2020. 

 

Účastníci: 

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

Valenta, Tomáš Vorel, DiS. 

DR: Ing. Lubomír Štekl,    

        

Program: 

1. Zahájení, prezence, usnášení schopnost 

2. Schválení programu 

3. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu 

4. Kontrola plnění a schválení usnesení č. 6 – 2020   

5. Informace prezidenta VčOTS  

6. Zpráva STK 

7. Zpráva TMK 

8. Zpráva KR 

9. Kontrola plateb 

10. Různé  

11. Závěr 

 

Ad. 1. Zahájení, prezence, usnášení schopnost 

Prezident p. Rybka konstatoval, že všichni členové VV vyjádřili souhlas s jednáním metodou 

per rollam, čímž VV je usnášení schopný.   

Usnesení č. 1/7–2020 VV: 

a) schvaluje použití metody per rollam 

b) bere na vědomí usnášení schopnost  

Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 2. Schválení programu 

Návrh programu byl členům VV zaslán 16.8.2020 s požadavkem schválení a s předložením 

návrhů na usnesení.  

Usnesení č. 2/7–2020 VV: 

a) konstatuje schválení návrhu programu 

Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 3. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu 

Usnesení č. 3/7–2020 VV: 

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

Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 4. Schválení Usnesení č. 6–2020 a kontrola plnění  



 

 

Kontrolu plnění provedl p. Chmelař 

Usnesení č. 4/7–2020 VV: 

a) bez připomínek schvaluje Usnesení č. 6-2020   

b) bere na vědomí kontrolu plnění Usnesení č. 6–2020 

Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 5. Informace prezidenta VčOTS 

P. Rybka předložil návrhy na: 

a) materiálovou podporu míči pro kluby, které: 

- řádně ukončily vypsané soutěže smíšených družstev pro rok 2020  

- pořádaly turnaje tř. „B“ – léto 2020    

b) finanční podporu pořadateli a zúčastněným klubům finále v kategorii babytenisu      

Usnesení č. 5/7–2020 VV: 

a), b) schvaluje předložené návrhy 

Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 6. Zpráva STK  

Zprávu podal p. Rejlek, který: 

a) oznámil: 

- ukončení soutěží smíšených družstev vypsaných pro rok 2020 a předložil návrh výměru 

poplatků za převody soutěží a za změny názvů družstev pro rok 2020, 

- zveřejnění postupů a sestupů z těchto soutěží na webu VčOTS, 

- nominaci družstva TK Česká Třebová – TO TJ Svitavy na M ČR v kategorii babytenisu, 

- nominace jednotlivců na M ČR babytenisu byla provedena podle výsledků Vč. přeboru 2020, 

- nominací jednotlivců na M ČR minitenisu byl pověřen Mgr. Martin Lipenský 

b) předložil návrhy výběrových řízení na pořadatelství soutěží jednotlivců v hale pro rok 2021: 

- turnaje tř. „B“ 

- kvalifikace na Vč. přebory 

- Vč. přebory 

c) sdělil, že STK průběžně kontroluje data realizovaných turnajů a konstatuje, že pořadatelé 

často výsledky do IS zadávají opožděně, a navíc neuvádějí jméno vrchního rozhodčího 

s platnou licencí 

Usnesení č. 6/7–2020 VV: 

a) bere informace na vědomí a schvaluje nominace na M ČR,  

b) schvaluje návrhy na výběrová řízení soutěží jednotlivců v hale pro rok 2021 

c) vyzývá pořadatele všech soutěží družstev a jednotlivců k dodržování termínů a dat 

uváděných v IS ČTS  

Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 7. Zpráva KR 

Komise rozhodčích: 

a) konstatuje časté nedodržování požadavku na uvádění jména vrchního rozhodčího s platnou 

licencí pořadatelem a vyzývá držitele licence “B“ ke stálé kontrole platnosti, 

b) oznamuje, že školení a doškolení rozhodčích licence „B“ kadet se bude konat dne 31.10 a 

1.11.2020 s tím, že místo konání bude včas oznámeno na IS ČTS a všem přihlášeným, 



 

 

c) KR obdržela stížnost na nesportovní chování jedné z hráček během turnaje mladších žákyň 

v Holicích dne 6.9.2020 

 

  

Usnesení č. 7/7–2020 VV:   

a), b) bere informaci na vědomí a pořadatelům ukládá dodržování předepsaných údajů 

informací zadávaných do IS ČTS,   

c) pověřuje předsedu KR kontaktovat všechny přítomné údajného incidentu (rodiče a 

vrchního rozhodčího), prověřit obsah obdržené stížnosti a neprodleně informovat VV o 

výsledku šetření. 

Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 8. Zpráva TMK  

Informace se týkaly: 

a) vyhodnocení výsledků hráčů a hráček na letních M ČR dospělých a mládeže pro rok 2020,   

b) průběhu tréninkového procesu TSM ČTS umístěného ve východních Čechách do ukončení 

sezóny 2020, 

c) přípravy formátu a personálního obsazení TSM v období 2020-2021, 

d) přípravy a realizace školení trenérů III. tř., které se bude konat ve dnech 16.-25.10.2020 

v areálu LTC Pardubice 

Usnesení č. 8/7–2020 VV: 

a) blahopřeje medailistům na letních M ČR pro rok 2020: 

- Davidu Brucknerovi za 2. místo ve dvouhře a 2. místo ve čtyřhře mladších žáků, 

- Nele Šílové za 2. místo ve čtyřhře starších žákyň 

- Danieli Siniakovi za 3. místo ve dvouhře a 2. místo ve čtyřhře dorostenců 

b) bere informace na vědomí 

c) ukládá zpracovat formát a návrh personálního obsazení TSM na období 2020-2021 

Termín dle ČTS     zodpovídá: TMK 

d)  jmenuje MUDr. Mgr. Evu Zálabskou lektorkou školení trenérů III. tř. a pověřuje ji 

přípravou a realizací vč. materiálového zabezpečení. 

Termín do 15.10.2020    zodpovídá: MUDr. Zálabská, Chmelař 

Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 9. Kontrola plateb 

Informaci o průběhu stálé kontroly plateb podal prezident p. Rybka    

Usnesení č. 9/7–2020 VV: 

a) bere informaci na vědomí 

Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 10. Různé  

VV  

a) vyzývá:  

- k průběžné aktualizaci kontaktů klubů i stavu členské základny na webu ČTS vč. odeslání 

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



 

 

- k zajištění platných zdravotních prohlídek hráčů a hráček, kteří se budou účastnit 

mistrovských soutěží jak smíšených družstev, tak jednotlivců pro rok 2021.  

b) zajistil skartaci dokumentů firmou Marius Pedersen Pardubice o zdravotních prohlídkách 

hráčů a hráček vyžádaných v minulém období STK  

Usnesení č. 10/7–2020 VV: 

a) ukládá zajistit aktualizaci kontaktů klubu a stavu členské základny vč.  zdravotních 

prohlídek účastníků soutěží družstev a jednotlivců 

Termín do zahájení soutěží                zodpovídají: statutární zástupci  

b) bere na vědomí 

Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 12. Závěr 

Jednání VV a DR bylo ukončeno hlasováním a schválením Usnesení 7 – 2020 všemi členy VV 

elektronicky s tím, že datum a místo příštího zasedání VV bude včas oznámeno.  

 

V Pardubicích dne 13. září 2020 

 

Zapsal: Milan Chmelař 

 

Ověřil: Jaroslav Rybka 

   

Obdrží: členové VV, DR, spis a web VčOTS  

 


