
Zápis z jednání Valné hromady JmSST, Brno, Kounicova 20, úterý 4.6.2019 

 

Valnou hromadu svolal výkonný výbor JmSST dne 30.4.2019 uveřejněním na webových stránkách 

jmsst.stolnitenis.net a rozesláním pozvánek elektronickou cestou, na úterý 4. června 2019 od 18:15 

hodin do salonku KometaPubu v Brně, Kounicova 20. 

 

V 18:15 hodin bylo přítomno 28 delegátů. Celkový počet delegátů je 59, nadpoloviční většinu tedy 

tvoří 30 delegátů. Dle stanov JmSST, článku č.III, oddílu 2.8, je Valná hromada usnášeníschopná v 

počtu přítomných 30 minut po stanoveném začátku, jednání tedy bylo zahájeno v 18:45. 

 

Zahájení: Předseda JmSST Richard Brhel přivítal přítomné a hosta – 1. místopředsedu ČAST 

Nikolase Endala.  

Za VV JmSST přítomni: Richard Brhel, Pavel Halas, Libor Svoboda, Vladimír Švancara, Roman 

Klecker. Omluveni: Antonín Srna a Linda Ivanová. 

 

Schválení programu a jednacího řádu Valné hromady: Navržený program a jednací řád byly 

schváleny hlasováním v poměru 28 (pro) -0 (proti) -0 (zdržel se). 

 

Volba pracovních funkcí: 
Mandátová komise: navrženi Radek Ječmínek a Petr Čampa, hlasování 28-0-0 

Návrhová komise: navrženi Pavel Halas a Vladimír Švancara, hlasování 28-0-0 

Zapisovatelem byl navržen Roman Klecker, hlasování 28-0-0 

Ověřovateli zápisu byli navrženi Jaroslav Kolůch a Ján Frimmer, hlasování 28-0-0 

 

Zprávy o činnosti za uplynulé období 
Předseda Richard Brhel přednesl zprávu o stavu členské základny JmSST, systémy podpory klubů, 

dotace ČAST a zhodnotil činnost VV JmSST za uplynulý rok a nastínil plány na sezónu příští. 

Následovala zpráva STK JmSST, ve které Pavel Halas zhodnotil výsledky krajských soutěží 

družstev a všech kategorií krajských přeborů, předal diplomy vítězům skupin dlouhodobých 

soutěží. 

Libor Svoboda za KM JmSST následně zevrubně přítomné seznámil s průběhem a výsledky KT, 

ŽT a BTM mládeže v kraji, stavem mládeže v JM kraji a možnosti zlepšení do budoucna. Dále 

informoval o krajských tréninkových centrech mládeže (KCTM) v Hodoníně a Vyškově. 

Roman Klecker za KR JmSST seznámil delegáty se stavem rozhodčích licence K, plánovaných 

školeních a seminářů, novinkách v Pravidlech a Soutěžním řádu ČAST. 

Zprávu Kontrolní komise JmSST přednesl předseda komise Antonín Vajbar. Člen komise Ján 

Frimmer v následném příspěvku poukázal na částečnou nedostatečnost při vyúčtování nákladů 

KCTM. V následné rozpravě byla zformulován návrh na usnesení: 

 

Valná hromada JmSST ukládá VV JmSST uzavřít od roku 2019 s provozovateli KCTM smlouvy, 

kde budou specifikovány činnosti a částky za tyto činnosti účtované, hlasování 28-0-0. 

 

Rozpočet 2018: 
Pavel Halas seznámil přítomné delegáty s plněním rozpočtu za rok 2018. Příjmy dosáhly v roce 

2018 výše 837 476 Kč, výdaje 786 529 Kč. Zůstatek na běžném účtu JmSST k 31.12.2018 činil  

768 462,94 Kč. Hlasování 28-0-0 Plnění rozpočtu za rok 2018 bylo schváleno. 

 

Rozpočet na rok 2019: 
Pavel Halas poté představil po jednotlivých položkách plánovaný rozpočet na rok 2019. Ten 

vychází v podstatné části z položek roku předchozího. Příjmy jsou předpokládány ve výši 615 000 

Kč a výdaje ve výši 797 000 Kč. Richard Brhel vznesl podnět ohledně otázky proplácení příspěvku 

za ostatní členy poté, co ČAST ukončila proplácení tohoto příspěvku. Po krátké rozpravě navrhl 



Pavel Halas upravit výdajovou stánku rozpočtu o položku 12 000 Kč – příspěvek na ostatní členy, 

rozděleno bude dle počtu ostatních členů v sezóně 2018-19 ve výši 30 Kč na ostatního člena. 

Hlasování 28-0-0 Návrh byl schválen. 

Dále Pavel Halas tlumočil návrh klubu MSK Břeclav na vytvoření tréninkového centra mládeže 

v Břeclavi. Požadavek na rozpočetu činí 45 000 Kč. Během následné rozpravy bylo konstatováno, 

že po vyjasnění podmínek provozu střediska KM JmSST může být jako příspěvek tomuto středisku 

použita položka rozpočtu Podpora RSST, která v navrženém rozpočtu činí 25 000 Kč. 

Po skončení rozpravy bylo hlasováno u schválení upraveného rozpočtu. Hlasování 28-0-0. 

Upravený návrh rozpočtu na rok 2019 byl schválen. Oba rozpočty jsou přílohou tohoto zápisu. 

 

 

 

Diskuse: 
 

Radek Ječmínek vznesl dotaz na doškolení trenérů. To bude připraveno ve spolupráci s Antonínem 

Srnou, TMK JmSST. ČAST nabízí navíc také doškolení všech trenérských licencí v rámci 

Mistrovství republiky dospělých a turnaje World Tour v Olomouci.  

 

Následovala rozsáhlá diskuse ohledně tvorby žebříčků dle současného systému procent ve STISu 

(úspěšnosti) nebo podle EloST. V diskusi vystoupili Jaroslav Kolůch, Libor Svoboda, Pavel Halas, 

Radek Ječmínek a další delegáti. 

V průběhu rozpravy se počet přítomných delegátů snížil na 27. 

Pavel Halas navrhuje dle doporučení komise STK pro uplynulou sezónu 2018-19 použít žebříček 

dle úspěšnosti, pro novou sezónu 2019-20 dle ELO. 

Pro hlasování navrhl 2 varianty: a) ELO již za sezónu 2018-19, b) ELO od sezóny 2019-20  

Radek Ječmínek navrhl odložit rozhodnutí o tom zda použít EloST či stávající systém až na další 

Valnou hromadu v roce 2020 – hlasování 5-20-2. Návrh nebyl přijat. 

Dále bylo hlasováno o variantách ad a) hlasování 4-19-4 Návrh nebyl přijat. ad b) hlasování 20-4-3 

Návrh byl přijat – Valná hromada ukládá VV JmSST sestavení žebříčků dle ELO od sezóny 2019-

20. 

 

 

Poté vystoupil Nikolas Endal za VV ČAST a seznámil delegáty s možností dotací klubů v příští 

sezoně a s významnými turnaji pořádanými ČAST v tomto roce. 

Diskuse ukončena ve 21:00 hod. 

 

Usnesení: 
Návrhová komise přednesla souhrn usnesení z jednání Valné hromady. Hlasování 27-0-0 

 

Závěr: 
Richard Brhel poděkoval všem přítomným za účast a jednání ukončil. 

 

 

 

 

 

Zapsal: Roman Klecker, nar. 13.7.1977 

 

 

 

 

Ověřil: Jaroslav Kolůch, nar. 28.6.1975   Ján Frimmer, nar. 18.2.1958 


