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         V Hodoníně dne 29.12.2022  

Rozhodnutí VV JmSST ve věci odvolání se klubu Klub stolního tenisu Vyškov, z. s. 

proti pokutě udělené VV RSST Vyškov ze zprávy 05/2022-23, doručené dne 24.11.2022: 

 

Odvolání klubu Klub stolního tenisu Vyškov, z. s. se zamítá. 

 

Odůvodnění: 

VV JmSST se seznámil se stanovisky obou stran a se skutečnostmi, které udělení pokuty předcházely. 

Konstatuje, že ačkoli VV RSST Vyškov postupuje dosti nestandardním způsobem při řízení soutěží 

(viz níže), nedošlo udělením pokuty k porušení ustanovení Soutěžního řádu a ze strany VV JmSST 

tudíž není důvod ke zrušení tohoto rozhodnutí. 

 

VV JmSST dále konstatuje, že VV RSST Vyškov při řízení soutěží postupuje neobvyklými způsoby, 

které mu samotnému znesnadňují řízení soutěží tak, aby jejich průběh byl, pokud možno 

bezproblémový, nesnaží se svými postupy výskytu problémů předcházet. 

Což se projevilo i při udělení pokuty za nesprávně sestavenou soupisku družstev D a E klubu KST 

Vyškov v soutěži Žákovská liga. VV RSST Vyškov totiž nepoužívá žebříček mládeže pro kategorii, 

ve které organizuje soutěž družstev mládeže, používá umístění žáků na žebříčku dospělých, díky 

čemuž v umístění těchto mládežnických hráčů neexistuje žádná posloupnost. Žebříček dospělých je 

navíc sestaven tak, že hráči jsou od prvního až do posledního (431.) místa řazeni po jednom !!!, čímž 

VV RSST Vyškov svým oddílům značně komplikuje sestavování soupisek. Soupisky po jejich 

sestavení klubem (dle sdělení zástupce VV RSST Vyškov) nekontroluje, spoléhá se na znění článku 

330.01 Soutěžního řádu, kde je uvedeno, že za správnost soupisky odpovídá oddíl. Vystavuje se tak 

do možné situace, kdy v případě chybně sestavené soupisky některým klubem může být jiným 

soupeřícím klubem (po jeho spekulativním vyčkávání) na nesprávně sestavenou soupisku upozorněno 

na konci sezóny, což by mohlo mít za následek kontumaci veškerých výsledků družstva s nesprávnou 

soupiskou a tím i ke znehodnocení celého průběhu soutěže. 

 

VV JmSST doporučuje Výkonnému výboru RSST Vyškov přepracování metodiky tvorby 

regionálního žebříčku (především rozřazení hráčů na nižších místech do skupin, tedy ne řazení po 

jednotlivých hráčích). Dále doporučuje provádět před sezónou kontrolu soupisek. V případě, že by 

VV RSST Vyškov nebyl schopen tuto kontrolu zajistit, má možnost se obrátit na VV JmSST, který 

mu zajistí pomoc při řešení této kontroly. 

 

VV JmSST dále rozhodl o vrácení odvolacího poplatku oddílu Klub stolního tenisu Vyškov, z. s. 

 

 

     

Richard Brhel  

předseda VV JmSST  

 

 

Na vědomí: 

Klub stolního tenisu Vyškov, z. s., Pístovice 12, Račice-Pístovice, 683 05 

Regionální svaz stolního tenisu Vyškov, z.s., Pístovice 144, Račice-Pístovice, 683 05 


