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Zápis z mimořádného zasedání komise STK Interligy 02.07.2020 

 

 

1. Zahájení zasedání  

Zasedání STK Interligy (dále jen STK) se konalo formou videokonference dne 02.07.2020 od 

18:00. Zahájil předseda STK Intreligy Jaromír Šula a konstatoval, že videokonference se 

účastní všichni členové STK.  

 

2. Příprava soutěžního ročníku 2020-2021 

VV  ČKA na svém mimořádném zasedání znovu projednával pozici volného družstva na 

české straně Interligy, kdy se na sezónu 2020 – 2021 nepřihlásilo družstvo České Třebové, a 

odhlasoval stejný verdikt, že Český svaz přihlašuje pouze 5 družstev do Interligy. VV ČKA 

nesouhlasí, aby uvolněné místo bylo doplněno některým ze slovenských družstev. 

Připomíná, že Interliga plní mimo jiné funkci mistrovství republiky národních svazů v 

kategorii družstev mužů. Při poměru družstev: 5 českých a 7 slovenských by o mistru ČR 

rozhodovaly ve zvýšené míře výsledky zápasů se slovenskými družstvy. Tato míra je pro ně 

již nepřijatelná. Tuto zprávu oznámil v dokumentu Účastníci Interligy 2020-21, kterou zaslal 

na SKoZ a v kopii na STK Interligy. 

Na základě Dohody o zřízení Interligy dle čl. 4.2 „Pokud se z jednoho národního svazu 

přihlásí pouze 5 družstev, může STK nabídnout uvolněné místo klubům z druhého národního 

svazu, přičemž musí respektovat jeho nominační klíč.“ , STK Interligy hlasovalo o možnosti 

poskytnout volné místo SKoZ, které může nominovat družstvo klubu za SKoZ.  

Hlasování dopadlo, 3x ANO pro poskytnutí volného místa, 0x NE a 1 člen STK se 

zdržel hlasování. STK Interligy  rozhodovalo na základě průzkumu českých družstev z 

Interligy, kteří se do termínu 25.6.2020 vyjádřily všichni kladně pro doplnění neúplné soutěže 

na 12 účastníků, a to i družstva, která to mají na Slovensko nejdále (Rokycany a Praha). S 

důvodem, který vznesl VV ČKA ve svém rozhodnutí, že větší míra výsledků se slovenskými 

družstvy  může ovlivnit boj o Mistra ČR, nesouhlasí, protože tento nepoměr 5 x 7 může nastat 

i v jiné situaci, a to ošetřila společná Dohoda o zřízení Interligy již výše zmíněným článkem 

4.2. Tento článek neměl být do Dohody vůbec zanesen, a nebylo by o čem jednat. Nejde o 

trvalou změnu, v soutěžním ročníku 2021 – 2022 se vrátíme k modelu družstev 6 za ČKA a 6 

SKoZ. Nenaplnění podmínky v článku 4.3 , “Pokud se z jednoho národního svazu přihlásí 

méně jak 5 družstev, projedná STK tuto záležitost s oběma svazy a v dalším postupu se řídí 

jejich vzájemnou dohodou”. K této situaci nedošlo. Proto STK Interligy postupovala dle 

pravidel zanesených v Dohodě (články 1.1 ; 1.2 ; 4.2 a 4.3) a Soutěžním řádu IL článek 5.3 

odstavce a); c). Dle článku 1.8 této Dohody, se proti rozhodnutí STK Interligy nelze odvolat. 



STK Interligy rozhodla nabídnout uvolněné místo klubu ze SKoZ, který může 

nominovat svého zástupce a doplnit počet družstev Interligy na soutěžní ročník 2020-

2021 na 12 týmů. Termín na odpověď STK Interligy  je do 10.7.2020 do 23:59.  

  

 

 

3. Příprava rozlosování ročníku 2020 – 2021 

STK má schválenou variantu rozlosování pod pracovním číslem 58, a nejpozději do 30.6. mělo 

zaslat losovací čísla dle Bergerových tabulek na STK obou národních svazů. Bohužel termín 

se odložil z důvodu, který je znám v bodu 2. tohoto zápisu, proto bude STK Interligy čekat na 

rozhodnutí SKoZ.  

Místopředseda STK Interligy osloví správce výsledkového servisu, aby odemknul v program 

další ročník 2020-2021, aby se zobrazovaly národní tabulky dle rozpisu i v průběhu soutěžního 

ročníku a zapracoval i viditelnost žlutých a červených karet do statistiky hráčů.  

 

4. Závěr 

Po dvouhodinové videokonferenci předseda STK poděkoval místopředsedovi a členům STK 

Interligy za účast na zasedání a těší se možná na další spolupráci. 

 

 

 

Zapsal :  V Brně dne 3.7.2020 

Jaromír Šula 

předseda STK Interligy 

 


