Zápis č. 4/2018 ze zasedání Dozorčí rady České asociace stolního tenisu
dne 31. 5. 2018
Přítomni: Zdeněk Jirásek, Jiří Juřena, Vladimír Zajíček, Jaromír Zlámal, Petra Mergenthalová,
Petra Zýková
Hosté: Zbyněk Špaček, Nikolas Endal, Jan Brothánek – za VV ČAST
Místo konání: Olomouc, Univerzitní 20
Doba jednání: 16,00 – 19,20 hod.
PROGRAM:
1) Kontrola zápisů z minulých jednání
2) Personální záležitosti DR
3) Čerpání a stav rozpočtu ČAST v roce 2018
4) Mediální činnost ČAST
5) Různé
Bod 1)
Zápis č.3/2018 z jednání 23.2.2018
- Aktualizace Organizačního řádu.
Konference ČAST 2018 přijala toto usnesení:
Konference ukládá VV ČAST dokončit a schválit znění „Organizačního řádu ČAST“ do
30.9.2018.
- Deklarace VV k nevhodnému chování členů ČAST, hráčů, funkcionářů při akcích stolního
tenisu.
VV na svém zasedání dne 23.5.2018 přijal tuto deklaraci:
Výkonný výbor apeluje na všechny členy ČAST, rodiče a sportovní veřejnost, aby i v
souladu s Etickým kodexem ČOV při sportovním soutěžení zachovávali respekt a
toleranci k soupeři, rozhodčím, divákům i všem zúčastněným. Všichni by si měli
uvědomit, že jsou také součástí sportovního výkonu svých svěřenců a podobné chování do
sportu nepatří.
- Právní rámec řešení nesportovního chování při akcích stolního tenisu.
VV uložil předsedovi asociace tento úkol:
Připravit právní postup řešení při slovních napadáních funkcionářů ČAST. T: 31. 5. 2018
Bod 2)
Po odstoupení předsedkyně DR Alice Roubalové má DR neúplné obsazení. Vedením DR byl do
konce volebního období konferencí ČAST 2018 pověřen dosavadní místopředseda Zdeněk
Jirásek. DR oslovila slečny Petru Mergenthalovou a slečnu Petru Zýkovou, aby jedna z nich
obsadila volné místo v DR, druhá spolupracovala s DR do konce volebního období. Obě
kandidátky informovaly členy DR o svých současných aktivitách (pracovních i stolnotenisových)
a o svých představách své případné práce v DR.
Členové DR následně, korespondenčním hlasováním, většinově určili, že oficiální členkou DR
bude slečna Petra Mergenthalová. Petra Zýková bude však požádána o průběžnou spolupráci
nad ekonomickými tématy.
Bod 3)
Podklady pro projednání stavu rozpočtu 2018 připravil Jan Brothánek. Z nich vyplývá, že všechny
dotační tituly (příjmy) k jednotlivým kapitolám rozpočtu jsou již MŠMT schváleny a odeslány
ČAST k čerpání.

Převážná část diskuze byla vedena ohledně financování krajů a regionů. Zástupci ČAST
informovali, že na posledním jednání VV rozhodli financovat ve výši 100 000 Kč na zaslané
projekty mládeže všechny Krajské svazy vyjma Pražského SST, Karlovarského KST,
Královehradeckého a Pardubického, které žádný projekt nepředložily.
Dále financování ve výši 15 000 Kč pro některé Regionální svazy, které předložily projekt.
Členové DR ve svých příspěvcích projevili pochyby nad tímto rozhodnutím, které je sice
v kompetenci VV, ale nijak nekoresponduje s různými aktivitami a velikostmi členské základny
jednotlivých krajů. Nedostali také uspokojivou odpověď, jak bude případně dočerpána plánovaná
částka v rozpočtu určená pro KSST, případně i pro RSST.
Bod 4)
Člen DR, pan Vladimír Zajíček, přednesl ústní zprávu ohledně financování mediálních aktivit
asociace. Přednesl i některé návrhy na jejich vylepšení ( např. lepší využití Facebooku). Kromě
jedné nesrovnalosti nenašel ve financování žádné nedostatky.
Bod 5)
- Členové DR a VV diskutovali o spolupráci s APK. DR poukazuje na to, že ČAST vykonává
pro APK minimálně tyto činnosti:
1. Nominace rozhodčích, evidence žlutých karet
2. Úpravy STISu dle potřeb APK, dle zvláštností soutěže, rozdílných od ostatních ligových soutěží
3. Náklady na Live Streamy
4. Náklady na členy mediální komise (J.Odstrčilík, příp. S.Kučera)

ale nemá dle SŘ žádný mandát na to, aby mohla rozhodování APK jakýmkoliv způsobem
ovlivnit.
DR proto doporučuje VV tyto informace projednat na nejbližší valné hromadě APK s těmito
možnými řešeními:
a) APK ponese část nákladů na tyto činnosti,
nebo
b) ČAST získá v APK rozhodovací pravomoci.

-

-

Bylo dohodnuto, že někteří členové DR provedou na sekretariátu ČAST v průběhu měsíců
června a července 2018 kontrolu hospodaření v oblasti financování mistrovství republiky
dospělých i mládeže,
Člen DR Ing. Juřena bude zastupovat DR na příštím jednání VV dne 27.6.2018.

Další jednání DR ČAST proběhne pravděpodobně v sobotu 25. srpna 2018, při příležitosti Czech
Open v Olomouci.
Dne 9.6. 2018
Zapsal: Zdeněk Jirásek
Ověřili: členové DR

