Zápis z II – 44. řádného jednání VV ČAST

Zápis z II – 44. řádného jednání Výkonného výboru České asociace stolního tenisu

Datum: 27. 4. 2018 od 13.00 hodin, Sídlo ČUS , Praha 6
Přítomni: Z. Špaček - předseda VV, P. Bohumský, N. Endal, J. Brothánek - místopředsedové VV,
O. Kaucká - asistentka VV
Hosté: Z. Jirásek – zastupující předseda DR (do 18 hodin), J. Veselka – Rada krajů (do 15 hodin)

VV projednal:
1) Informaci Z. Špačka k ochraně osobních údajů, tzv. GDPR, nařízení EU. Ta vstupuje v platnost
v květnu letošního roku. V první fázi je nutný podpis - souhlas všech evidovaných členů
Asociace (přes 27 tis.) se zpracováním osobních údajů na předepsaný formulář, u nezletilých
potom podpis zákonného zástupce. Vzhledem k problematice se VV rozhodl oslovit odborníka
na ochranu osobních údajů, který do začátku pomůže s analýzou. Za Asociaci bude zaštiťovat
tuto problematiku J. Poledne a M. Henžel, za VV ČAST pak P. Bohumský, J. Brothánek.
2) Otázky Dozorčí rady ohledně spolufinancování extraligy mužů z prostředků Asociace. DR
s tímto stavem vyjádřila nespokojenost i vzhledem k tomu, že není, jako v minulosti,
podepsána žádná smlouva či dohoda. DR se bude touto skutečností zabývat.
3) Odvolání klubů ST Euromaster Kolín a MS Brno proti rozhodnutí ředitele soutěží.
4) Korespondenci mezi panem Dufkem, zástupcem KST Zlín, a předsedou Asociace ohledně
rozhodnutí Arbitrážní komise ČAST (3. liga mužů), zejména k jeho výzvě pokusu o smír. VV
rozhodnutí posunul na příští zasedání VV.
5) Omluvu pana V. Koldase z jednání VV, kam byl pozván na disciplinární řízení. VV jeho omluvu
přijímá a pozve pana V. Koldase na příští zasedání VV dne 23. 5. 2018.
6) Stížnosti na chování trenéra ČAST pana Steffka při regionálních kempech HBO. VV provede
opatření, aby se situace neopakovala.
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VV zamítl:
1) Odvolání klubu ST Euromaster Kolín proti rozhodnutí ředitele soutěží, VV se ztotožnil s tímto
rozhodnutím, nesplnění podmínky pro start v nadstavbové části soutěže.
2) Odvolání MS Brno proti rozhodnutí ředitele soutěží, VV se ztotožnil s tímto rozhodnutím, jako
neoprávněný byl vyhodnocen start v nejnižší soutěži.

VV vzal na vědomí:
1) Informaci J. Brothánka k dotační agendě na rok 2018. Asociace obdržela výzvu k podpisu těchto
rozhodnutí z dotačních programů vypsaných MŠMT: Repre, Významné sportovní akce,
Zdravotně postižení sportovci. Následně došlo k podpisu a převzetí těchto rozhodnutí, čeká se
na připsání peněz na účet. Asociace nadále čeká na rozhodnutí programů Talent a Organizace
sportu.
2) Informaci J. Brothánka k ekonomické agendě, zejména ke stavu jednotlivých účtů Asociace. VV
souhlasí s tím, aby si v případě potřeby Asociace krátkodobě zapůjčila finanční prostředky od
své dceřiné společnosti TT-Marketing.
3) Informaci Z. Špačka ze zasedání VV ČOV a z pléna ČOV, konaných ve dne 16. 4., resp. 18. 4.
2018. VV ČOV prodloužil využití čerpání z loterijních peněz až do roku 2020 z důvodu pozdního
vyplácení peněz z dotačních programů MŠMT.
4) Informaci N. Endala k zhodnocení projektu Všichni za stůl. Probíhá intenzivní příprava další fáze
projektu Všichni za stůl IV.
5) Informaci Z. Špačka o schůzce VV s vedením klubu SKST Hodonín. Na programu bylo projednání
možného prodloužení smlouvy na pořádání WJC, zejména za jakých podmínek. Obě strany si
daly termín na rozhodnutí do 30. června tohoto roku.
6) Informaci J. Brothánka k metodice financování krajských svazů. Ty budou financovány
z vybraných navýšených evidenčních poplatků, které se již nebudou odvádět na Asociaci a dále
z navržených projektů zaslaných na Asociaci. Peníze se budou posílat na krajské svazy, pak na
základě dokladů nebo předfakturace doručených na sekretariát ČAST.
7) Informaci J. Brothánka k metodice čerpání financí MŠMT pro rok 2018.
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8) Rozpisy a konání kvalifikace o 2. ligu žen.
9) Informaci N.Endala k problematice finanční podpory handicapovaných stolních tenistů, kdy
MŠMT podpořilo pouze dva reprezentanty.
10) Informaci Z. Špačka ke snížení kvót stolních tenistů na ODM v Libereckém kraji v roce 2019. Do
diskuse s vedením libereckého kraje vstoupí i předseda ČAST společně s předsedou
Libereckého krajského svazu stolního tenisu.
11) Informaci k problematice 1. ligy mužů na příští sezónu a hrozícímu vysokému počtu družstev
v této soutěži v příští sezóně.
12) Informaci Z. Jiráska k personální situaci v Dozorčí radě, k připravované schůzi DR v Olomouci
dne 31. 5. 2018. Za VV se zúčastní N. Endal, příp. i Z.Špaček. Za VV přípraví J.Brothánek na toto
jednání současný ekonomický rozbor Asociace.
13) Informaci Z. Špačka z ročního zasedání české sekce SCI dne 25. 4. 2018 v Praze. Cenu SCI
obdržel MUDr. Antonín Gavlas, a to za celoživotní přínos pro český stolní tenis. Český stolní
tenis na volebním kongresu SCI International ve švédském Halmstadtu bude zastupovat jeho
člen a zároveň předseda Asociace Z. Špaček.
14) Informaci Z. Špačka k práci na dokončení Organizačního řádu ČAST.
15) Zprávu J. Brothánka z volební konference krajského svazu Vysočina dne 24. 4. 2018 v Jihlavě.
Předsedou tohoto krajského svazu se stal opět pan Petr Vachtfeidl. VV ČAST mu ke zvolení
gratuluje.
16) Účast Z. Špačka na krajské konferenci Pražského SST dne 6. 6. 2018 v Praze.
17) Účast Z. Špačka na krajské konferenci Libereckého kraje dne 15. 6. 2018 v Liberci.
18) Účast Z. Špačka na krajské konferenci Zlínského kraje dne 18. 6. 2018 ve Zlíně.
19) Účast P. Bohumského na krajské konferenci Karlovarského kraje dne 20. 6. 2018 v Chodově.
20) Účast N. Endala na krajské konferenci Olomouckého kraje dne 9. 5. 2018 v Olomouci.
21) Účast N. Endala na krajské konferenci Jihomoravského kraje dne 12. 6. 2018 v Brně.
22) Účast N. Endala na krajské konferenci Moravskoslezského kraje dne 16. 6. 2018 v Ostravě.
23) Informaci N. Endala ke stavu nových trenérských smluv s reprezentačními trenéry mládeže
platných od 1. 8. 2018.
24) Informaci N. Endala k přípravám WT v Olomouci v srpnu 2018 a světového festivalu v Minipinpongu v Ostravě v červnu tohoto roku.
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25) Informaci P. Bohumského z komise RIK.

VV schválil:
1) Zápis z II-42. řádného jednání VV.
2) Zápis z II-43. mimořádných jednání VV, a to rozhodnutím per rollam.
3) Per rollam dne 25. 4. 2018 změnu v nominaci na MS družstev. Z důvodu zranění neodcestuje R.
Štrbíková, místo ní je nominována K. Tomanovská. Z téhož důvodu neodcestuje T. Polanský.
Muži odcestují pouze ve čtyřech hráčích.
4) Smlouvu a metodické pokyny o provozování RCM, SCM, SPS, Klubů talentované mládeže a
krajských center mládeže. Pro SPS a Kluby talentované mládeže bude priorita odměny
trenérům.
5) Materiály ohledně financování projektů krajských svazů – metodiku a návrhy smluv
k jednotlivým projektům.
6) Termínovou listinu 2018/2019, podzimní část je schválená s dvojí možností změny: případná
změna termínu je možná u finále Českého poháru, ten závisí na termínech rozlosování
evropských pohárů ETTU. VV dále schválil jeden dodatečný termín pro 1. ligu mužů 15.16.9.2018, který může být využit, pokud se přihlásí více než 12 družstev do této soutěže. Návrh
jarní části je informativní vzhledem k nedořešenému termínu WJC v Hodoníně, z důvodu čekání
na schválení termínové listiny ITTF. V jarní části bude také jeden dodatečný termín, který může
být využit pro 1. ligu mužů v případě, pokud se přihlásí více než 12 družstev do této soutěže.
Definitivní jarní termínová listina bude schválena nejpozději do 30.9.2018.
7) Dotaci na Memoriál M. Hrachového na základě žádosti M. Hrachové. Podmínkou je obdržení
financí od MŠMT.
8) Dotaci MSSST na projekt mládeže na základě žádosti jeho předsedy. Podmínkou je obdržení
financí od MŠMT.
9) Televizní streamy play-off extraligy mužů a žen 2017/20128 a záměr opětovného zavedení
streamů extraligy mužů a vybraných utkání žen již od základní částí v sezóně 2018/2019.
10) Zapůjčení 25 stolů vč. úhrady dopravy na akce: MČR staršího žactva v Ústí nad Labem, VC
Prahy veteránů, MČR mladšího žactva, VC Prahy mládeže, VT v Bystřici pod P.
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11) Darování stolu pro olympijského vítěze L. Krpálka s využitím pro propagační akce.
12) Změnu v nominaci na MS družstev: K. Tomanovská místo R. Šrbíkové, T. Polanský je z důvodu
zranění odhlášen z MS.
13) Rozhodl o zrušení výběrového řízení na post reprezentačního trenéra kadetů. VV uložil N.
Endalovi vypsat nové výběrové řízení.
14) Zabezpečit pro vybrané reprezentanty celoroční cestovní pojištění do zahraničí.
15) Nákup profesionálního skeneru pro digitalizaci historického materiálu, fotografií, kinofilmů a
dalších dokumentů z oblasti stolního tenisu.
16) Znění smlouvy pro reprezentační trenéry mládeže, kteří budou pracovat pro ČAST na plný
úvazek, dle podmínek vypsaného konkurzu.

VV uložil:
1) O. Kaucké: Zajistit informace o plnění a dodržování úkolů vyplývajících ze zasedání VV ČAST a
předávat je průběžně předsedovi ČAST.
T: průběžně
2) P. Bohumskému: poslat vyrozumění klubu ST Euromaster Kolín ohledně odvolání k rozhodnutí
ředitele soutěží.
T: 8. 5. 2018
3) P. Bohumskému: poslat vyrozumění klubu MS Brno ohledně odvolání k rozhodnutí ředitele
soutěží.
T: 8. 5. 2018
4) M. Weiningerové, M. Linertovi: Připravit vyhodnocení projektu Všichni za stůl (II. až III.),
zejména seznam kroužků, včetně seznamu jejich trenérů.
T: 15. 5. 2018
5) J. Brothánek: Rozeslat smlouvy o provozování činnosti a metodiku čerpání financí klubům RCM,
SCM, SPS a Klubům talentované mládeže.
T: 3. 5. 2018
6) Z. Špačkovi: připravit právní postup řešení při slovních napadáních funkcionářů ČAST.
T: 31. 5. 2018
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7) N. Endalovi: Projednat podmínky streamů ohledně extraligy mužů s vedením APK.
T: 31. 5. 2018
8) J. Polednemu: Vydat termínovou listinu schválenou VV ČAST.
T: 2. 5. 2018
9) N. Endalovi: Připravit k podpisu smlouvy s reprezentačními trenéry juniorů panem J.Braunem,
juniorek panem T.Vrňákem a kadetek panem M.Pytlíkem.
T: 31. 5. 2018

Úkoly z minulých zápisů:

10) Členům VV: Zajistit splnění úkolů a doporučení vyplývající ze zasedání DR.
11) J. Brothánkovi a Z. Špačkovi: Zajistit pomoc likvidátorovi při likvidaci „České stolnětenisové“.
12) Z. Špačkovi a J. Brothánkovi: Průběžně informovat členy Asociace, prostřednictvím svých
webových stránek, o situaci okolo financování Asociace a dotačních programů MŠMT.

Jednání ukončeno v 19.00.
Příští zasedání: 23. 5. 2018 v 13.00 Sídlo ČAST, Praha 6, Zátopkova 100/2
27. 6. 2018 v 13.00 Sídlo ČAST, Praha 6, Zátopkova 100/2
25. 7. 2018 v 13.00 Sídlo ČAST, Praha , Zátopkova 100/2

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