
Zlínský  Krajský  Svaz  Stolního  Tenisu 
  

 

Z P R A V O D A J      č.  9 / 2022 – 23 
 

 

 

 

1 )  DLOUHODOBÉ  MISTROVSKÉ  SOUTĚŽE  2022–23   : 
 

1.1.  Zápisy o utkání  : 
 

7. a 8.kolo - závady :  

TJ Štítná n.Vl. –TJ Sokol Horní Bečva B – pozdní nahlášení výsledku utkání, 

OÚ Lubná –TJ Holešov B – pozdní nahlášení výsledku utkání. 

Výsledek utkání TJ SLAVIA Kroměříž – TJ Bojkovice je v řešení. 
 

1.2.  Povinnosti pořadatelů utkání: opětovně připomínám 
 

Předehrávaná utkání : 
 

- zadávání výsledku, do dvou hodin po skončení utkání, 

- zadávání zápisů do systému, první pracovní den po utkání, 

- zaslání zápisu, první pracovní den po utkání. 
 

2 )  ZPRÁVA  TMK ZKSST  : 
  

Doškolení trenérů licence C a licence D: 
 

V příloze Zpravodaje najdete informace, týkající se doškolení trenérů licence C a licence D, které se uskuteční v 

Holešově v sobotu 3.12.2022. 

 

3 ) RŮZNÉ  : 
 

3.1. Datové schránky: 
 

Vážení kolegové, 

dovoluji si touto cestou Vám zaslat sdělení VV k problematice datových schránek (podrobněji viz dopis VV  

příloze tohoto mailu) 

Od od 1. ledna 2023  mají všechny TJ/SK za povinnost mít, podle zákona č. 300/2008 Sb o elektronických 

úkonech…ve znění pozdějších předpisů zajištěnou svoji datovou schránku(DS).   Od té doby bude možná 

komunikace s úřady pouze prostřednictvím DS . 

Pokud si jí subjekt sám nezajistí, udělá mu to, po 1. 1. 2023, z „moci úřední“ stát. Hrozí tu ale velké nebezpečí 

vzniku problémů, kdy stát má na „vyhotovení DS“ lhůtu 3 měsíce a za dobu těch může dojít, hlavně u TJ/SK 

žádajících např.o dotaci NSA, k situaci, kdy nebudete, jako žádající subjekt, schopni žádost ani podat! 

Chcete-li jít věci „naproti“ a vyvarovat se problémům výše popsaným (jako příklad) požádejte si o zřízení DS v 

předstihu na Czechpointu. 

Žádost o zřízení DS podává statutární orgán (předseda) a nepotřebujete k tomu nic jiného než platný občanský 

průkaz a do půl hodiny času.  

Informujte o této záležitosti prosím všechny své členské subjekty. 

Jinak všem děkuji za přístup k vyúčtování krajských projektů na podporu mládeže, neboť dobře funguje 

průběžné vyúčtovávání projektů dle podepsaných smluv. 

Všem přeji klidné dny. 

Se sportovním pozdravem 

Jirka Veselka 
  

3.2. Školení trenérů licence D : 
 

OSST Zlín pořádá dne 10. 12. 2022 školení trenérů pro licenci D. Toto školení je bezplatné, plně hrazeno OSST 

Zlín. Zúčastnit se ho můžou uchazeči z oddílů všech okresů zlínského kraje. 

Přihlášky zasílejte do 8.12.2022 elektronicky na adresu pavelzmolik@gmail.com 

  

Jiří Volf, OSST Zlín 

 

mailto:pavelzmolik@gmail.com


3.3. Metodika sestavování krajského žebříčku mužů  :  
  

K sestavení žebříčku mužů, bude v letošní sezoně využit systém STR (stabil), který plně nahrazuje, původní 

systém ELO (stabil), který byl využíván v předcházejících sezónách. 

 

4 )  POKUTY  : 
  

TJ Sokol Mysločovice - účast hráčky Magdalény Kračinové bez platné registrace na 3.KrBTM……. 150,- Kč 

TJ Štítná nad Vláří - pozdní nahlášení výsledku utkání (8.kolo)………………………………….. 100,- Kč 

OÚ Lubná - pozdní nahlášení výsledku utkání (8.kolo)………………………………….. 100,- Kč 
 

Udělené pořádkové pokuty budou oddíly či kluby hrazeny souhrnně po skončení 1.poloviny soutěže.  

 

P Ř Í L O H Y   : 
•  Doškolení trenérů licence C a D 

•  Školení trenérů licence D 

•  Termínová listina ZKSST k 10.11.2022 

•  Stav pokut k 20.11.2022 

 

 

   

Vsetín, 20.11.2022 

 

 

        Michal   J A N Í K   v.r.                         Karel  Z A H R A D N Í Č E K    v.r. 

          předseda  VV  ZKSST                             předseda  STK   


