Zápis z II – 34. řádného jednání VV ČAST

Zápis z II – 34. řádného jednání Výkonného výboru České asociace stolního tenisu

Datum: 11. 9. 2017 od 13.00 hodin, Na Pankráci 123, Praha 4
Přítomni: Z. Špaček - předseda VV, P. Bohumský, N. Endal, J. Brothánek - místopředsedové VV,
O. Kaucká - asistentka VV
Hosté: J. Veselka – Rada krajů 13 -14.30
Vl. Koldas 16 – 16.30

VV projednal:
1) WT v Olomouci, zejména jeho organizační stránku. Předseda VV Z. Špaček konstatoval, že to
byl vůbec nejúspěšnější World Tour, který Asociace pořádala. Bezprostřední pochvalu po
skončení tohoto turnaje se dostalo od ITTF, České televize i od dalších účastníků a diváků
tohoto turnaje. Předseda by tímto rád poděkoval za vzornou organizaci všem, kteří se podíleli
na průběhu WT v Olomouci.
2) Finanční situaci v Asociaci po obdržení finančních prostředků z dotačního programu MŠMT V. –
Provoz sportovních svazů a je připraven podpořit další projekty na mládež z tohoto dotačního
programu na základě schválené metodiky MŠMT a následně ČAST. Výše částky bude schválena
na příštím zasedání VV. Zatím budou jednotlivé krajské svazy vyzváni k přípravě a podání
projektů.

Vzal na vědomí:
1) Informaci Z. Špačka ze situace k Dotačním programům MŠMT. Asociace obdržela 4. 9. 2017
finanční prostředky ve výši 19 522 500,- CZK. Tato částka byla navýšena o zrušenou dotaci
z loterií, která putovala přes ČOV a minimálně 25% z této částky je určeno povinně na
sportování mládeže. Schválená metodika MŠMT je pro čerpání velice striktní a vyúčtování bude
náročné i vzhledem k situaci, kdy zejména z programu V. načerpala Asociace peníze pro rok
2017 až v roce 2017. K dalším dotačním programům: Doposud se neví, zda MŠMT bude
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v letošním roce rozdělovat peníze z programu IV. – Provoz a údržba sportovních zařízení a
z programu X. – Projekty pro sportování veřejnosti, kde již byly prostředky pro Asociaci
schváleny. Všechny investiční programy byly pro letošní rok zrušeny. Předseda konstatoval, že
se nakonec může stát, že na sport připadne v letošním roce stejně nebo dokonce méně peněz
než v loňském roce. Pro rok 2018 není v současnosti připraven zatím žádný dotační program.
2) Informaci Z. Špačka k napjaté situaci mezi hlavními články českého sportu, a to zejména mezi
předsedou Olympijského výboru a vedením České Unie Sportu. Po obvinění předsedy ČUS a
jeho generálního sekretáře není situace dobrá.
3) Informaci Z. Špačka ze zasedání ČOV ze dne 5. 9. 2017, kterým je členem. Stolnímu tenisu se
dostalo mimo jiné pochvaly za vzorné uspořádání turnaje ve stolním tenisu při Olympiádě dětí
a mládeže v červnu v Brně.
4) Informaci Z. Špačka z Konference Středočeského kraje ST s nejpočetnější členskou krajskou
základnou ze dne 7. 9. 2017 v Praze. Jeho předseda se opět vracel k Arbitráži vyvolanou právě
tímto krajským svazem a k mimořádné konferenci ČAST, která se tímto případem zabývala.
Krajskému svazu se zatím nepodařilo získat dotaci z Kraje na podporu mládeže, a proto je stále
rozpočet mírně deficitní. Tento krajský svaz významně podporuje krajské centrum talentované
mládeže i uspořádání velkého množství krajských bodovacích turnajů.
5) Informaci k účasti Z. Špačka na Konferenci Ústeckého kraje ST dne 19. 9. 2017, jako jejího hosta
za vedení ČAST.
6) Informaci k účasti J. Brothánka na Konferenci Plzeňského kraje ST dne 26. 9. 2017, jako jejího
hosta za vedení ČAST.
7) Informaci P. Bohumského z Komise RIK, k aktuálnímu vývoji informačních systémů, rozvoji
STIS. Byly spuštěny aplikace evidence rozhodčích a jejich nominace na ligová utkání rozhodčích,
evidence trenérů, příprava on-line zápisů, které by byly používány od II. poloviny sezony
2017/2018, před dokončením je příprava ELO ST – systém celostátních žebříčků, vyhodnocuje
se Tournament software, který je již aplikován zejména při BTM.
8) Informaci P. Bohumského ze schůze Komise rozhodčích v Olomouci dne 24. 8. 2017, zápis je
umístěn na webových stránkách Asociace. Od října 2017 bude upraven software pro školení
rozhodčích licence C dle požadavků (jedná se o volný přístup k otázkám před započetím
zkoušky včetně její platby).
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9) Informaci N. Endala ze schůzky Mediální komise v Olomouci při WT. Hlavním cílem byla
konzultace s dalšími členy Asociace o práci této komise a jejími prioritami. Mediální komise je
schopna v rámci svých možností podpořit i některé regionální projekty ve stolním tenisu.
V tomto případě je však potřeba, aby jednotlivé krajské či regionální svazy dávaly podněty
k propagaci svých regionálních aktivit.
10) Informaci Z. Špačka ze schůze TMK v Olomouci dne 26. 8. 2017, informaci k doškolení trenérů
na témže turnaji a k vysokému počtu studujících trenérské licence „A“ – 9 a trenérské licence
,,B“ – 20, což je velice pozitivní trend. Novými členy TMK se stali Jaroslav Mikeska, pro oblast
metodického webu a Iveta Vacenovská, zejména pro oblast lektorskou.
11) Informaci N. Endala k přípravě projektu Všichni za stůl III, který navazuje na úspěšné projekty I.
a II. Začátek projektu na školách proběhne během měsíce září. Speciální materiál pro kluby
k tomuto projektu bude vydán v nejbližších dnech.
12) Informaci J. Brothánka k běžné ekonomické agendě ke dni 11. 9. 2017, ke stavu účtům ČAST a
TT- marketingu. A též k předběžným finančním výsledkům WT v Olomouci, který opět skončí
v černých číslech, jako všechny ty předešlé.
13) Informaci J. Brothánka k novým kancelářím ČAST v sídle ČUS v Praze na Strahově, kanceláře
jsou převzaté a v následujícím týdnech dojde k přestěhování celé agendy.
14) Osobní informaci Vl. Koldase k situaci okolo jeho syna T. Koldase, VV se v řadě bodů neztotožnil
s prezentací hosta. Předseda Asociace vyzval p. Koldase, aby další komunikace proběhla pouze
mezi nimi. Ten potom pošle panu Koldasovi odpovědi na jeho otázky a na jeho připomínky.
Vl. Koldas slíbil podat všechny své připomínky písemně.
15) Informaci N. Endala k vysílání na ping-pong.tv, kde by na vybraná utkání byla pozvána
profesionální firma a profesionální komentátor. Všechny televizní i internetové přenosy
(datum přenosu i uložení záznamu) jsou doplňovány na webových stránkách Asociace v záložce
TV.
16) Nominaci na ME dospělých v Lucembursku. Ženy:trenér – J. Kunz a hráčky – I. Vacenovská, H.
Matelová, R. Štrbíková, D. Čechová a muži: trenér J. Panský a hráči – T. Konečný, D. Prokopcov,
T. Tregler, T. Polanský a J. Kleprlík, masér – F. Machala, vedoucí – P. Nedoma. Vzhledem
k situaci, že nominace byla uveřejněna ještě před schválením VV, ten ji pak vzal na vědomí. Do
Lucemburska pocestují také členové Executive Boardu ETTU – N. Endal a P. Korbel a delegát na
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Kongres ETTU – Z. Špaček. Tito jsou placeni ze zdrojů ETTU a všichni se zúčastní též slavnostní
večeře na počest výročí 60 - ti let ETTU.
17) Informaci N. Endala k otevřenému dopisu mužské reprezentace k předsedovi KVS P. Nedomovi
a následně ke schůzce s reprezentanty, která proběhla 7. 9. 2017 v Ostravě, které se zúčastnil
též předseda Asociace.
18) Informaci Z. Špačka k plánu rozšíření Síně slávy Českého stolního tenisu a možnosti uvedení
dalšího stolního tenisty do Trenérské síně slávy ČOV na počátku roku 2018 (M. Novotná je již
v této Síni slávy). Novými členy Unie profesionálních trenérů ČOV byly uvedeni dle jejích
pravidel: L. Pěnkava, P. Špaček, J. Panský, M. Hrachová, T. Demek, A. Sviták.
19) Informaci J. Brothánka k povinnému zveřejňování smluv Dotačních programů mezi
municipalitou a příjemcem dotace v Registru smluv.
20) Informaci P. Bohumského k výzvě na nominace rozhodčích pro ITTF na Olympijské hry mládeže.
21) Informaci k účasti Z. Špačka na Para Czech Open v Ostravě ve dnech 7. - 9. 9. 2017, úspěšného
turnaje tělesně postižených stolních tenistů, který se koná v rámci turnajů ITTF a je pořádán TJ
Ostrava ve spolupráci s ČAST.
22) Jmenování Jana Beneše ml. do komise STK.

VV schválil:
1) Směrnici č. 3/2017 ,,Podmínky pro udělování a prodlužování trenérských licencí“.
2) Dofinancování 30 % z Dotačních programů MŠMT Krajským svazům.
3) Dofinancování již schválených projektů pro SK a TJ, zejména pro Kluby talentované mládeže.
4) Záměr zakoupení hardwarového vybavení pro on – line řízení ligových soutěží.
5) Směrnici č. 4/2017 ,,Náhrady rozhodčích a kvalifikace“.
6) Návrh mimořádných odměn za práci v oblasti rozhodčích – K. Vaculovičová, T. Malík.
7) Aktualizaci Rozpisu ligových soutěží na sezonu 2017/2018 na základě neschválení redukce
počtu ligových družstev ve 3. lize mužů.
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8) Na návrh KVS reprezentaci mládeže pro první polovinu sezóny 2017/2018 od 5. 9. 2017 do
31. 1.2018


Juniorky: Blašková Z.
Širší kádr: Matějovská A., Ilčíková A., Štěpánová G., Pytlíková T., Sazimová T.,
Pěnkavová K., Štricová N.



Kadetky: Záděrová L., Sommerová H., Hrabicová K., Vašendová J.
Širší kádr: Kacálková K., Hnojská A.



Junioři: Valenta J., Průša D., Koldas T.
Širší kádr: Onderka F., Martinko T., Skála R.



Kadeti: Stach M., Květon O.
Širší kádr: Bělík Š., Štalzer A., Morávek R.

9) Rozdělení hráčů RCM a SCM na sezonu 2017/2018, rozdělení financí pro RCM a SCM na
sezonu 2017/2018.
10) Smlouvu M. Božka na zpracování žebříčků mládeže a dospělých.
11) Návrh podmínek spolupořadatelství MČR dospělých na rok 2018.
12) V případě úspěšného absolvování proplacení poplatku za kurz ITTF pro mladé rozhodčí
kandidátům, které ITTF vybere.
13) Zjednodušení udělování licencí C pro rozhodčí tak, aby celý proces byl možný v co
nejkratším termínu po bezplatném procvičení testovacích otázek.
14) Pokračování finanční podpory trenérů kroužků vzniklých v rámci projektu Všichni za stůl 2 na
další období školního roku 2017/2018.
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VV neschválil:
1) Žádost klubu KST Ostrava o odložení ligových utkání z důvodu reprezentace mládeže na
WJC. Důvod: VV nemá oprávnění porušovat SŘ.

VV uložil:
1) Z. Špačkovi a J. Brothánkovi: Průběžně informovat členy Asociace, prostřednictvím svých
webových stránek, o situaci okolo financování Asociace a dotačních programů MŠMT.
T: průběžně

2) M. Linertovi: Vypsat výběrové řízení na pořadatelství MČR družstev a jednotlivců mládeže a
zveřejnit na webových stránkách Asociace.
T: 30. 9. 2017

3) N. Endalovi: Převedení správy Metodického webu pod Asociaci.
T: 30. 9. 2017

4) J. Brothánkovi: Zajistit schválenou materiální pomoc při MS mentálně postižených v Hradci
Králové na podzim 2017.
T: průběžně

5) J. Brothánkovi a Z. Špačkovi: Připravit a rozeslat úvodní dopis na krajské svazy k Dotačním
programům.
T: 20. 9. 2017

6) J. Veselkovi: Zajistit zjednodušení seminářů Rozhodčích licence C, dle schváleného projektu.
T: 30. 9. 2017

7) N. Endalovi: Zajištění speciálních trofejí pro ČAST.
T: 30. 10. 2018
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Úkoly z minulých zápisů:
1) Členům VV: Zajistit splnění úkolů a doporučení vyplývající ze zasedání DR.
2) J. Brothánkovi a Z. Špačkovi: Zajistit pomoc likvidátorovi při likvidaci ,,České stolnětenisové“.

Jednání ukončeno v 18.30.

Příští zasedání: 11. 10. 2017 v 13.00 Na Pankráci 123, Praha 4
1.11 2017 v 14.30 Na Pankráci 123, Praha 4

Zapsala: O. Kaucká
Schválili: J. Brothánek, N. Endal, P. Bohumský, Z. Špaček
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