
 

 

Usnesení   9 - 2020 

 

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

které se konalo metodou „Per rollam“. O návrzích usnesení je elektronicky hlasováno ve 

dnech  4. – 15. 12. 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. Schválení programu a souhlas se způsobem jednání 

2. Určení zapisovatele a ověřovatele usnesení 

3. Kontrola plnění a schválení usnesení č. 8 – 2020   

4. Informace prezidenta VčOTS  

5. Zpráva STK 

6. Zpráva TMK 

7. Zpráva KR 

8. Kontrola plateb 

9. Různé  

 

Ad. 1. Schválení  programu a souhlas se způsobem jednání  

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

metodou per rollam, že budou přítomni projednávání, čímž VV je usnášení schopný. 

Oznámení s výzvou k jednání bylo všem odesláno dne 1.12.2020  

Usnesení č. 1/9–2020 VV: 

a) schvaluje použití metody per rollam 

b) bere na vědomí usnášení schopnost  

Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 2. Určení zapisovatele a ověřovatele usnesení č. 9/2020  

Usnesení č. 2/9–2020 VV: 

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

Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 3. Kontrola Usnesení č. 8 – 2020  

Usnesení č. 3/9–2020 VV: 

a) bere na vědomí kontrolu plnění Usnesení č. 8 - 2020 

Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 



 

 

Ad. 4. Informace prezidenta VčOTS 

Informoval, že VV ČTS vzhledem k finanční situaci ČTS v době mimořádných 

epidemiologických opatření rozhodl, že:  

a) oblastním tenisovým svazům za činnost v roce 2020 nemůže poskytnout mimořádnou 

finanční dotaci, která konkrétně v předchozích dvou letech činila v případě VčOTS vždy 

200.000,- Kč. Díky této dotaci jsme mohli v uvedeném období navýšit dotaci míči pro 

kluby za  

účast v soutěží družstev. Z tohoto důvodu je nucen i VčOTS dotaci míči ponížit. 

Vzhledem k tomu, že letošní soutěže se uskutečnily ve zkráceném režimu, tak obdržené 

míče pokryjí klubům spotřebu na soutěže. 

b) účastníci soutěží o „Pohár prezidenta“ družstev mládeže (dorost, starší a mladší žactvo) 

neobdrží od ČTS finanční dotaci za účast a umístění v těchto nejvyšších soutěžích.  

Prezident:   

c) s ohledem na rozhodnutí ČTS (viz bod a), b) navrhl jako částečnou kompenzaci 

klubům, jejichž družstva se těchto nejvyšších soutěží mládeže v roce 2020 zúčastnila, 

materiálovou podporou míči Wilson US OPEN z rozpočtu VčOTS,  

d) navrhl, vzhledem k současné situaci, změnu termínu tradiční sportovně slavnostní 

události „Kanáří naděje VčOTS 2020“, předání ocenění medailistům na M ČR a nejlepším 

v kategoriích mládeže za rok 2020 až v průběhu 1. čtvrtletí 2021. 

Usnesení č. 4/9–2020 VV: 

a), b) bere informace na vědomí    

c) schvaluje navrženou kompenzaci klubům míči Wilson US OPEN 

d) souhlasí se změnou termínu s tím, že nový bude všem oceněným včas oznámen 

Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 5. Zpráva STK  

Informaci k jednání připravil p. Rejlek, který oznámil, že: 

a) byly schváleny oblastní přebory jednotlivců, kvalifikace a turnaje kategorií B a C do 

termínové listiny, vč. jejich založení do IS ČTS,  

b) STK zpracovala výši materiálové podpory klubům za účast smíšených družstev 

v soutěžích v roce 2020. Podpora bude průběžně předávána klubům na základě 

předávacího protokolu, tak jako v minulých letech. 

c) vyzýváme kluby k zaslání přihlášek do soutěží družstev pro rok 2021 - termín: do 

17.1.2021.    Přihláška na webu VčOTS. 

d) turnaje jednotlivců ZTL-souhlasíme s rozhodnutím ČTS spustit turnaje až po zrušení 

nařízení hrát s rouškami. 

Usnesení č. 5/9–2020 VV: 

a) bere informace na vědomí,   

b) ukládá zpracovat výši materiálových podpor s ohledem na usnesení č. 9-2020 a, b, 

Termín obratem     zodpovídá: STK   

Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0 



 

 

Ad. 6. Zpráva KR 

Informace k jednání předložil p. Vorel, který oznámil, že: 

a) školení a doškolení rozhodčích lic. „B“ bylo zrušeno, nový termín jaro 2021 - bude 

upřesněn. 

b) stížnost na nesportovní chování hráčky na turnaji mladších žákyň byla vyřešena a 

jednání s jejími statutárními zástupci bylo ukončeno.  

Usnesení č. 6/9–2020 VV:   

a), b) bere informace na vědomí  

Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 7. Zpráva TMK  

Informace se týkaly: 

a) školení trenérů ČTS III. tř., kterého se zúčastnilo 6 uchazečů. Jejich žádosti o udělení 

licencí byly zaslány k dalšímu řízení ČTS, 

b) do TSM VčOTS byli pro sezónu 2020/2021 Českým tenisovým svazem schváleni a 

zařazeni: 

  

Poř. rCž cž jméno   nar.  klubová příslušnost  

1. 8 25 Katzerová Ellen 27.03.2007 TK TOLA    

2. 9 94 Maršík Matyáš 31.12.2010 TK Česká Třebová, z.s.  

3. 11 36 Vágner Dominik 25.08.2009 TC Dvůr Králové, z.s.  

4. 11 92 Hladíková Emma 19.03.2010 TK Hlinsko   

5. 12 37 Majera Denis  25.03.2009 Lokomotiva Trutnov   

6. 15 21 Svoboda Josef 25.10.2008 TK AGROFERT Prostějov 

7. 15 149 Mikeš Marek  07.07.2010 TK SB Světlá n.Sáz.   

8. 16 43 Novák Matěj  28.02.2009 TENIS-CENTRUM DTJ HK 

 

Pozn. Uvedení členové tréninkového střediska mládeže budou informování o novém 

systému přípravy v TSM, který byl od letošního roku se souhlasem ČTS schválen VV 

VčOTS. 

 

c) byl předložen návrh na finanční podporu členů TSM v  sezóně 2019/2020. Tato částka je 

určena pro přípravu hráče v mateřském klubu.   

d) v rámci přípravy X. Letní olympiády dětí a mládeže 2021 konané ve dnech 27. 6. –7. 7.  

2021 v Olomouckém kraji byly oběma úřadům Pardubického a Královéhradeckého kraje 

předány potvrzené přihlášky „B“. 

Usnesení č. 7/9–2020 VV: 

a) bere informaci na vědomí a děkuje paní MUDr. Mgr. Evě Zálabské, PhD. za 

přípravu a realizaci školení trenérů ČTS III. tř. 

b) bere schválenou nominaci členů TSM na vědomí 



 

 

c) schvaluje navrženou finanční podporu členům TSM 2019/2020  a nejlepším hráčům 

VčOTS v mládežnických kategoriích za sezónu 2019/2020 zodpovídá: p. Rybka 

d) ukládá zahájit přípravu personálního obsazení reprezentačních družstev 

Pardubického a Královéhradeckého kraje v kategoriích mladšího a staršího žactva 

s respektováním základních podmínek (např. trvalé bydliště v kraji, dosažené 

umístění na CŽ 2020 a na soutěžích do dne předání konečných nominací) 

Termín: dle pořadatelů X. LODM-KÚ PD, KHK   zodpovídá: TMK 

Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 8. Kontrola plateb 

Informaci o průběhu stálých kontrol plateb podal prezident p. Rybka    

Usnesení č. 8/9–2020 VV: 

a) bere informaci na vědomí 

Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 9. Různé  

VV  

a) vyzývá:  

- k průběžné aktualizaci kontaktů klubů a stavu členské základny uvedené 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) projednal každoroční příspěvek České unii sportu za součinnost a využití prostor ČUS 

Pardubice (vedení účetnictví vč. zpracování výstupních dokladů)  

Usnesení č. 9/9–2020 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) schvaluje úhradu příspěvku za rok 2020 

Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

Jednání VV a DR bylo ukončeno hlasováním a schválením Usnesení 9 – 2020 všemi členy 

VV elektronicky s tím, že datum a místo (popř. forma) příštího zasedání VV bude včas 

oznámen.  

 

V Pardubicích dne 15. prosince 2020 

 

Zapsal: Milan Chmelař 

                  Obdrží: členové VV, DR, spis a web VčOTS  

Ověřil: Jaroslav Rybka 


