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Výkonný výbor Regionálního svazu stolního tenisu Blansko (VV RSST Blansko) 

 

Zpravodaj RSST Blansko č. 9-2019/20 

8.2.2020       

 
Obsah :  1. Aktuální stav bilance oddílů 
             2. Platby, bankovní spojení 
             3. Identifikační čísla oddílů 
             4. Rozhodnutí VV ohledně včasného srovnání bilance 2020  
             5. Nová hospodářská pravidla platná od 1.2. 2020 
             6. Akce na okrese,kraji a ČR 
 

1. Aktuální stav bilance oddílů 

 
Nedoplatky oddílů : 
 

KST Blansko 100,- Kč (je to čerstvá registrace ze dne 3.2. 2020 - zatím nepotvrzená, 
předchozí bilanční rozdíl doplacen) 
Boskovice 300,- Kč 
Brťov 100,- Kč 
Brumov 200,- Kč 
Křetín 2200,- Kč 
Kuničky 1620,- Kč 
Okrouhlá 300,- Kč 
Rohozec 1100,- Kč 
Svitávka 200,- Kč 
V. Opatovice 1500,- Kč 
Voděrady 100,- Kč 
Zbraslavec 200,- Kč 

 
Přeplatky oddílů : 

 
Adamov 320,- Kč 
Němčice 200,- Kč 
Olešnice 200,- Kč 
Petrovice 200,- Kč 
 
 
 Dne 16.1. 2020 byl rozeslán oddílům Zpravodaj č. 7, ve kterém jsou zmíněny nové 
hospodářské záležitosti či chování oddílů od 1.2. 2020 v souvislosti s  přechodem našeho 
okresního svazu na podvojné účetnictví (viz příloha 1 na konci Zpravodaje). Na základě 
stávající bilance si můžete udělat obrázek o tom, jak jsou informace ze svazu pro oddíly 
„důležité“. Lze jen odhadovat, kolik oddílů na včasnou úhradu pouze zapomnělo. A kolik 
oddílů či jejich zástupců si případně přílohu se zaslaným Zpravodajem ani neobtěžovalo 
otevřít. Na druhou stranu z aktuální bilance je patrné, že i VV na tom není se zasláním 
přeplatků zpět oddílům do daného termínu zrovna růžově.  
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 Pouze informativně další informace, jak zatím s novými pravidly pracujete : 
 

1. KST Blansko provedlo 3.2. 2020 registraci nového člena. Se schválením registrace 
čeká Zdeněk Sedlák na úhradu registračního poplatku. 

2. Zdeněk Sedlák schválil dne 17.1. 2020 (ještě před termínem vstoupení platnosti 
nových hospodářských pravidel) odklad utkání Velenov B – Adamov B. Velenov 
uhradil správní poplatek 200,- Kč 20.1. 2020. Tedy do daného termínu14-ti dnů od 
vydání rozhodnutí Zdeňkem Sedlákem. Zde lze jedině chválit, takto by to 
v budoucnu mělo s platbami v optimálním případě vypadat. 

3. Dne 16.1. 2020 byl podán přestup Karla Tůna z Bořitova do Dolních Louček. Protože 
se jedná o přestup, o kterém sice rozhoduje RSST Blansko, ale je do jiného okresu, 
podléhá tento přestup zpoplatnění. Na účet RSST Blansko nebyla dosud zaslána 
částka ve výši přestupního poplatku. Proto nebyl přestup dosud schválen. Jen na 
okraj – i schválení či zamítnutí přestupu podléhá jistým časovým pravidlům. Zde 
zatím trpělivě vyčkáváme na úhradu delší dobu, aby nemusely oddíly podávat 
přestup znova. 

4. Obdobný přestup mimo náš okres z Kunštátu do Prahy byl schválen 11.1. 2020 poté, 
co byl přestupní poplatek připsán na náš účet.  

 
 
 Doufejme, že vše výše uvedené poslouží ke vzájemnému poučení se z vlastních chyb 
a ke zlepšení situace do budoucna. 
 
 

2. Platby, bankovní spojení 

 
 Protože platby mají být nejpozději od 1.2. 2020 prováděny jednotlivě, není třeba 
rozlišovat účel platby v poznámce. Do poznámky uveďte vždy a výhradně označení oddílu 
pro zrychlení identifikace platby. Jednotlivostí plateb se rozumí platba za jednotlivý druh 
(účel) platby. Jestliže tedy v krátkém časovém období provedete např. registraci 5-ti 
nových hráčů, poukážete na účet RSST Blansko jednu platbu ve výši 500,- Kč a ne 5 plateb 
ve výši 100,- Kč. Jestliže zaregistrujete nového hráče a vzápětí jej uvedete na evidenční 
seznam, poukážete nejdříve na účet RSST Blansko částku 100,- Kč (na základě této úhrady 
bude nová registrace potvrzena) a teprve poté budete moci vložit nového člena oddílu na 
evidenční seznam. Nicméně následný evidenční poplatek můžete bankovním příkazem v 
praxi hradit s předstihem (spolu s registračním poplatkem), abyste nemuseli např. cestu do 
banky (pokud ještě nepoužíváte internetové bankovnictví, případně nemáte správu účtu 
plně ve vlastních rukou – správu účtu zajišťuje jiná pověřená osoba, např. účetní). Dva 
druhy plateb v jeden okamžik využijete hlavně před začátkem další sezóny, pokud 
s platbou evidenčních poplatků budou souviset i nové registrace. 
 
 K provedeným platbám je možné vyžádat si potvrzení ve formě uvedené 
v příloze 1. A 2. 
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Ekonomická pravidla ve vztahu ČAST - kraj - region - klub 

   

ČAST 
Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 

tel. -242 429 242 fax. - 242 429 250 

bankovní spojení: GE Money Bank, a.s. 

číslo účtu CZK: 1735508504 

číslo účtu CZK: 166068750 (veškeré poplatky, přestupy, pokuty, vklady) 

číslo účtu EUR: 188221701 

číslo banky 0600 

  

hospodář Ilona Navrátilová 
navratilova@cstv.cz; uctarna@ping-pong.cz, 776 676 
427 

sekretář Jan Brothánek jan.brothanek@ping-pong.cz, 602 588 748 

vedoucí sekretariátu 
Zuzana 
Kaplanová ctta@cstv.cz; info@ping-pong.cz, 734 436 570 

   

  

 
 
 

 
 
 

Pravidla pro variabilní symboly ČAST 

   

Variabilní symbol - 

poplatky, pokuty, 
dílčí platby: 

34xxxxxxyy 

34 stolní tenis 

xxxxxx EČO event.EČ reg. či kraj.svazu 

yy specifikace platby 

Variabilní symbol - 
faktury 

číslo faktury 

Zpráva pro 

příjemce: jméno klubu (regionu, hráče) 

mailto:uctarna@ping-pong.cz
mailto:jan.brothanek@ping-pong.cz
mailto:info@ping-pong.cz
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Specifikace platby: 

   

01 registrační (evidenční) poplatek 

02 vystavení registračního průkazu 

03 přestupní poplatek + střídavý start 

04 vystavení registračního průkazu po přestupu (region - ČAST, kraj - ČAST) 

05 starty v zahraničí 

06 avízo přestupu 

07 vklady - mistrovské soutěže 

08 vklady - nemistrovské soutěže 

09 převody soutěží 

10 školení (doškolení) trenérů 

11 školení (doškolení) rozhodčích 

12 právní poplatky- mládež 

13 správní poplatky - trenéři, rozhodčí 

14 správní poplatky soutěže 

15 disciplinární poplatek 

16 námitky, protesty, odvolání,arbitrážní poplatky 

17 tiskopisy (zápisy, přestupní a registrační lístky, …) 

18 knihy, pravidla, soutěžní řád 

19 sportovní materiál 

20 ostatní (správní poplatky za odložená utkání, …) 

 
Krajský svaz 
Bankovní spojení JmSST Brno … 2500403139 / 2010 
 
RSST Blansko  
Č. účtu : 2000149699 / 2010 (FIO banka). 

 
Platby provádějte výhradně bankovním převodem. Pro potřeby oddílového účetnictví je možné 
vystavit a zaslat mailem opis bankovního příkazu. U všech plateb uvádějte jako variabilní symbol 
kód 34XXXXXXYY, kde 34 značí druh spotu (stolní tenis), XXXXXX je identifikační číslo oddílu a 
YY je specifikace platby. 
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3. Identifikační čísla (xxxxxx) oddílů : 
 

Oddíl Ident.č. (Ečo) Číslo účtu 

Spartak Adamov 701002 1130794018 / 3030 

TJ Sokol Vanovice 701003 264966298 / 0300 

TJ Voděrady 701004 1363889309 / 0800 

STK Zbraslavec 701005 1505839359 / 0800 

TJ Babylon Němčice 701007 112429450 / 0300 

TJ Sokol Petrovice 701008 216352072 / 0300 

TJ Vysočany 701009 1362120389 / 0800 

Sokol Rohozec 701012 0468614163 / 0800 

TJ Šošůvka 701014 1362032389 / 0800 

Pinec Veselice 701018 2800726722 / 2010 

TJ Sokol Žďárná 701020 670100-2212919886 / 6210 

TJ Křetín 701021 2200149722 / 2010 

TJ Kuničky 701033 2325472008 / 0800 

TJ Sokol Bořitov 701034 007130617 / 0300 

Orel Boskovice 701036 19-4865010257 / 0100 

DDM Letovice 701037 17331631 / 0100 

Hasiči Velenov 701038 232427521 / 0300 

KST Blansko 701040 2300460729 / 2010 

Orel Vísky 701042 43-7127200247 / 0100 

Triangl Rájec 701043 2700243336 / 2010 

KST Kunštát 701045 194014899 / 0300 

SK Brumov 701046 258401418 / 0300 

KST Orel Olešnice 701048 0832083013 / 0800 

AC Okrouhlá 701049 86-1358330287 / 0100 

SAF Brťov 701050 670100-2206779987 / 6210 

TJ Sokol Velké Opatovice 701051 1361382379 / 0800 

Sharks Štěchov 701053 158753256 / 0600 

Viktoria ST Suchý 701054 107-6990220287 / 0100 

Jestřábi Svitávka 701055 2106886750 / 2700 

 
Jako příklad variabilního symbolu uvádím pomyslnou platbu oddílu KST Blansko pro 

pokutu za kontumaci utkání : 
 
3470104014 

 
Kde značí : 
 
34 … druh sportu (stolní tenis) 
701040 … identifikační (evidenční) číslo klubu 
14 … specifikace platby (druh poplatku) – v tomto případě soutěžní pokuta za 
kontumované utkání 
 
 
 
 
 
 
 
4. Rozhodnutí VV ohledně včasného srovnání bilance 
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1. Přeplatky oddílů budou zaslány z účtu RSST Blansko na účty oddílů do 29.2. 2020. 

V případě, že čísla účtů těchto oddílů nesouhlasí s účty uvedenými v tabulce vedle 
identifikačních čísel oddílů, informujte o této skutečnosti předsedu svazu. 
 

2. Oddíly doplatí dlužné částky na účet RSST Blansko tak, aby tyto částky byly 
připsány na účtu nejpozději 21.2. 2020 ve 20:00  

 
3. V případě pozdní úhrady dlužné částky budou provinivším se oddílům 

odečteny všechny dosud získané body jejich družstev v okresních soutěžích 
v utkáních odehraných od 7.2. 2020. V praxi se bude jednat o jeden bod za 
porážku, dva body za remízu a čtyři body za vítězství. Protože nepůjde o 
kontumaci utkání, jejich soupeřům zůstanou pouze body získané v těchto 
utkáních. Toto se bude týkat i případných předehrávaných utkání 
odehraných do pátku 21.2. 2020 do 24:00. 

 
4. Následně bude provinivším se oddílům pozastavena činnost v okresních 

soutěžích od soboty 22.2. 2020. Každé pozastavení činnosti bude 
oznámeno ve Zpravodaji. Všechna další utkání s termíny v době postavení 
činnosti budou kontumována ve prospěch soupeře provinivšího se oddílu ! 

 
5. Opětovné uvolnění činnosti oddílu bude provedeno až rozesláním oznámení 

o uvolnění v dalším Zpravodaji. Tedy ne okamžikem připsání dlužné částky 
na účet. 

 
 
5. Nová hospodářská pravidla platná od 1.2. 2020 
 

1.Registrační poplatek (100,- Kč za jakéhokoliv nového člena) je třeba hradit 
okamžitě po podání návrhu na registraci. Registrace bude schválena Zdeňkem 
Sedlákem až poté, co se příslušná částka objeví na účtu RSST Blansko. 

2.Evidenční poplatek (150,- Kč za hráče mládežnických kategorií, 300,- Kč za 
dospělé hráče, 30- Kč za jiného nového člena) je třeba hradit okamžitě po 
doplnění hráče (částky u něj) na evidenční seznam. Evidenční seznam (i pouze 
doplněný) bude schválen Vladimírem Švancarou až poté, co se příslušná částka 
objeví na účtu RSST Blansko. 

3. Přestupní poplatek se hradí pouze tehdy, je-li přestup schvalován jiným 
svazem (jiným okresním svazem nebo vyššími svazy) nebo RSST Blansko při 
přestupu do jiného okresu. V případě nutné úhrady přestupu (200,- Kč za 
mládež, 300,- Kč za dospělé) bude přestup potvrzen Zdeňkem Sedlákem až po 
připsání částky na příslušný účet. 

4. Veškeré správní poplatky musí vyjít ve Zpravodaji spolu s termínem splatnosti. 
V případě nedodržení termínu bude celému oddílu pozastavena činnost se všemi 
dalšími důsledky (např. kontumace již odehraných a následných utkání v 
důsledku pozastavení činnosti s návaznými správními poplatky za tuto kontumaci 
a podobně). Činnost bude obnovena až po připsání příslušné částky na účet RSST 
Blansko. Pozastavení a uvolnění činností oddílů musí být oznámeno ve 
Zpravodaji. 

5. Správní poplatky za odložená utkání musí oddíly uhradit do 14-ti dnů od 
obdržení rozhodnutí od pana Zdeňka Sedláka. Včasnou úhradu bude kontrolovat 
Zdeněk Sedlák. V případě opožděného připsání platby na účet má STK právo 
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dodatečně zkontumovat příslušné utkání v neprospěch opožděného plátce. 
Správní poplatky za odložená utkání mohou být oznamovány ve Zpravodajích až 
dodatečně souhrnně jako doplňující informace. 

Výše uvedená pravidla (1-5) platí od 1.2. 2020.  

bilance. V případě přeplatků dojde k jejich vrácení RSST Blansko na účty oddílů 
rovněž do 29.2.2020. 

Ve zprávě pro příjemce uvádějte oddíl-bilance oddílu. 

Např. : KST Blansko-bilance oddílu 

 

 
Poznámka : V pátek 21.2. 2020 po 20. hodině bude provedena kontrola plateb 
oddílů. Informace o výsledku kontroly vyjdou v dalším Zpravodaji č. 9 ještě téhož 
dne do půlnoci tak, aby se případné pozastavení činnosti oddílů týkalo všech 
utkání plánovaných na víkend 22.2.-23.2. 2020. Informujte se tedy v sobotu ráno 
ve svých mailových schránkách o tom, zda některá utkání případně se 
provinivších oddílů nebudou bezpředmětná.  
 
 

6.Akce na okrese,kraji a ČR 
 
 
29.2. Hustopeče – KBTM nejmladší žáci 
29.2. Strážnice – KP jednotlivců starší žáci 
1.3.   Blansko – OBTM 
1.3.   Hodonín – ŽT dorost 
14.3. Vlašim – BTM ČR mladší žáci 
14.3. Zruč nad Sázavou – BTM ČR dorost 
15.3. Vlašim – BTM ČR nejmladší žáci 
15.3. Zruč nad Sázavou starší žáci 
21.3. Velké Opatovice – OBTM – závěrečné vyhodnocení 
28.3. Brno – ŽT mladší žáci 
4.4.   Strážnice – KBTM mladší žáci 
5.4.   Hodonín – KBTM starší žáci, dorost 
5.4.   Strážnice – KBTM nejmladší žáci 
18.4. Dubňany – KBTM nejmladší žáci 
18.4. Mikulčice – KBTM starší žáci, dorost 
25.4. Lanžhot – KP družstev dorostu 
25.4. Lanžhot – KP družstev starších žáků 
 
 
 
 

    Pavel Gyurgyik                  Miroslav Španiel                 Zdeněk Sedlák 
předseda RSST Blansko       předseda KM RSSTB           předseda STK RSSTB 
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