Zápis z III – 2. řádného jednání VV ČAST

Zápis z III – 2. řádného jednání Výkonného výboru České asociace
stolního tenisu
Datum: 29. 5. 2019 od 13.00 hodin, Sídlo ČAST, Praha 6 – Strahov, Zátopkova 100/2
Přítomni: Z. Špaček - předseda VV ČAST,
P. Bohumský, N. Endal, J. Brothánek – místopředsedové VV ČAST,
Hosté: J. Veselka – předseda Rady krajů

Program zasedání:
Návrh programu jednání:
1) Úvod, přivítání
2) Schválení programu zasedání VV ČAST
3) Schválení zápisu z minulého jednání VV ČAST ze dne 2.4.2019 a zápisu všech rozhodnutí
per rollam ze dne 1.4.,25.4.,29.4. a 8.5.2019
4) Kontrola plnění usnesení z minulých zasedání VV ČAST
5) Rekapitulace všech nových Usnesení schválených rozhodnutím per rollam
6) Rozdělení činností členů VV, personální agenda
7) Rada krajů - projednání zprávy předsedy RK
- zprávy z Konferencí krajských svazů
8) Ekonomická agenda ČAST
- stav dotačních programů z MŠMT pro rok 2019
- strojní investice
9) APK – zpráva z VH
10) Agenda reprezentace a talentované mládeže, ligové soutěže
- Reprezentace dospělých – EOH v Minsku
- Reprezentace dospělých – kvalifikace mužů na ME ve Francii
- Reprezentace mládeže – nominace MEJ v Ostravě
- Extraliga mužů a žen, finálové zápasy
11) Projekty ČAST
- Projekt ,,Všichni za stůl 4“
- Ostatní projekty Asociace
12) Agenda projektů
- Aktuální stav žádostí na projekty krajských a regionálních svazů pro rok
2019
- Financování RCM,SCM,SPS a OTM
13) Agenda soutěží pořádaných ČAST
- WT Olomouc
- MEJ 2019
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- WJC Hodonín
- MČR dospělých 2020
- MČR mládeže 2019
- Domácí mistrovské soutěže družstev
14)
Odborné komise
a) Návrh na obsazení předsedů odborných komisí, složení a priority
b) Zprávy z odborných komisí
c) Informace o vydání Trenérské knihy
d) Časopis COACH
15) Termínová listina – 2019/2020
16) GDPR informace pro VV, informace pro členy Asociace
17) Dopisy od členů Asociace, došlé žádosti od členů Asociace
a) Návštěvní řád ČAST
b) Žádosti zaslané na VV
18) Různé, diskuze, závěrečné informace členů VV ČAST
a) Účast členů VV na akcích již proběhlých
b) Účast členů VV na akcích a jednáních, které budou následovat
19) Soubor usnesení vyplývajících ze zasedání VV dne 29.5.2019
20) Závěr

Zápis z jednání:
1. Úvod, přivítání, schválení programu jednání
Z. Špaček zahájil zasedání VV ČAST v 13.45, a to s drobným zpožděním vzhledem
k důležitému jednání 1. místopředsedy na MŠMT, přivítal členy VV ČAST a přítomného
hosta.
2. Schválení programu zasedání VV ČAST
VV ČAST schvaluje jednomyslně výše uvedený program jednání VV ČAST.
3. Schválení zápisu z minulého jednání VV ČAST
Z. Špaček projednal zápis z minulého zasedání VV ČAST ze dne 2. 4. 2019 a všechna
rozhodnutí hlasování per rollam, která proběhla od 1.4. 2019 do 8.5.2019.
Usnesení:
USN142/III2/Bod3/29-5-2019
VV ČAST schvaluje zápis z minulého zasedání VV ČAST ze dne 2 4. 2019 a všechna rozhodnutí per
rolllam ze dne 1.4., 25.4., 29.4. a 8.5.2019.
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4. Kontrola Usnesení z minulého zasedání VV ČAST
VV projednal úkoly z minulého zasedání VV ČAST. Předseda VV zkontroloval všechna
Usnesení z minulých zápisů VV ČAST a konstatoval, že všechna byla splněna s výjimkou části
Usnesení USN106/II55/Bod9a/2-4-2019, kde zatím chybí umístění účetní závěrky do sbírky
listin a založení závěrky na webové stránky ČAST. Termín prodlužuje do 30. 6. 2019,
zodpovídá J. Brothánek.
5. Rekapitulace všech usnesení schválených per rollam od 1.4. do 8.5.2019
Usnesení VV rozhodnutím per rollam jsou zaznamenána v minulém zápisu z VV
č. III1. Všechna jsou splněna, kromě Usnesení USN127, kde stále nemáme odpověď z
MŠMT (udělení výjimky z limitu mzdových nákladů) a usnesení USN 128-130, kde jsou
smlouvy k podpisu připravovány.
6.

Rozdělení činností členů VV, personální agenda
VV projednal rozdělení činností jednotlivých členů VV. VV konstatoval, že je nutné
urychleně posílit personální obsazení sekretariátu, zejména v oblasti ekonomiky.

7. Rada krajů
VV projednal zprávu předsedy RK, zejména problematiku ODM (Olympiády dětí a
mládeže) v Liberci. Problematická oblast je v obsazení dostatečného počtu rozhodčích a
problém společného slavnostního vyhlašování výsledků všech sportů. Důvod nedostatku
rozhodčích je především v značném množství mezinárodních akcí pořádaných v ČR
v období prázdnin. Jedná se o blížící se MEJ v Ostravě (začátek července 2019) a
s tím související i závěrečná příprava našich reprezentantů před MEJ, a zároveň jejich start
na ODM (další prioritní akce ČAST).
VV zhodnotil zatím 3 proběhlé krajské konference, a to kraj Vysočina (za VV se
zúčastnil J. Brothánek), Olomoucký kraj (N. Endal) a Jihočeský kraj (Z. Špaček).
Na příštím zasedání VV se určí termín dalšího společného zasedání VV a Rady krajů.
8. Ekonomická agenda ČAST
VV projednal:
Stav dotačních neinvestičních programů z MŠMT pro rok 2019. Bylo konstatováno, že
všechny rozhodnutí ministerstva o přidělení finančních prostředků z jednotlivých
neinvestičních programů byla realizována a Asociace již má všechny prostředky na účtech.
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Strojní investice jsou v běhu. Výběrová řízení probíhají dle českých zákonů a budou
ukončeny nejpozději k 30.6.2019.
VV dále projednal:
a) Smlouvu o poskytnutí dotace pro WT v Olomouci (2019-2021)
b) Smlouvu a pro MEJ v Ostravě 2019
Usnesení:
USN143/III2/Bod9a/29-5-2019
VV schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace mezi Olomouckých krajem a ČAST ze dne 14.5.2019
(WT 2019-21)
Usnesení:
USN144/III2/Bod9b1/29-5-2019
VV schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace
č.01289/2019/ŠMS z 6.5.20129 (MEJ 2019).

z rozpočtu

Moravskoslezského

kraje

9. APK (Asociace profesionálních klubů ČR ve stolním tenisu
Z. Špaček a N. Endal informovali ostatní členy VV o proběhlé VH APK, konané
28.5.2019 v Ostravě.
a) VH APK souhlasí se základními body nové Směrnice, která bude určovat vztahy mezi
členy Extraligy a vedením ČAST. Na základě tohoto souhlasu zpracuje ředitel soutěží
M. Henžel tuto novou Směrnice a zašle ji ke schválení VV ČAST.
b) M. Bindač odstoupil z funkce místopředsedy APK.
c) Extraliga mužů se bude hrát v základní části 3 kolově, play-off prvních 6 týmů.
d) Počet účastníků bude 7 nebo 8 (rozhodnutí záleží na Klubu SKST Hodonín). Kluby DTJ
Hradec Králové a TTC Moravská Slavia Brno se do následujícího ročníku Extraligy zatím
nepřihlásily.
e) Systém zápasů se bude hrát následující 2 sezóny stejně jako v letošním ročníku extraligy.
f) Extraligové kluby byly informovány, že startovné pro příští sezónu je stanoveno na 10 tis.
CZK a klubům se budou zpětně proplácet odměny za činnost rozhodčích (viz schválení VV
i pro další ligové soutěže v tomto zápisu z VV).
g) Přihlášky do extraligy mužů jsou do 5.6.2019.

10. Agenda reprezentace a talentované mládeže
a)

VV projednal účast našich 4 reprezentantů EOH v Minsku v červnu 2019. Do soutěží
dvouher se nominovali na základě kritérií ETTU: H. Matelová, D. Čechová, P. Širůček,
L. Jančařík. EOH se zúčastní i trenéři J. Plachý a P. Engel, jako delegát ETTU také N.Endal.
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b) VV zhodnotil vystoupení našich mužů v kvalifikaci na ME ve Francii (září 2019) v Havířově.
Oba dva naše týmy se dostaly do mistrovské divize a budou hrát o medaile. VV našim
mužům včetně trenéra gratuluje.
c) Reprezentace mládeže
VV projednal a schválil na základě návrhu KVS nominaci
na MEJ v Ostravě (červenec 2019), a to rozhodnutím per rollam ze dne 27.5.2019:
Kadeti : Bělik Šimon, Květon Ondřej, Kadlec Vít, Lebeda Matyáš
Kadetky: Sommerová Helena, Bártová Tereza, Hanáková Nela, Pisárová Kateřina
Junioři : Martinko Tomáš, Onderka František, Bako Radim, Skala Radek, Blinka Michal,
Štalzer Adam
Juniorky: Blašková Zdena, Štěpánová Gabriela, Záděrová Linda, Hrabicová Klára,
Klempererová Anna, Vašendová Jana
d) Extraliga mužů a žen, ligové soutěže
VV gratuluje novým mistrům republiky družstev žen a mužů v sezóně 2018/2019:
SKST Hodonín a SF SKK El Niňo Praha.
VV projednal proplácení odměn rozhodčím pro 1.polovinu sezóny 2018/2019.
VV se shodl na tom, že je potřeba změnit systém proplácení odměn rozhodčím v ligových
soutěžích. Smyslem je zvednout základní část odměn a neproplácet stravné popř. jízdné.
VV pověřuje tímto předsedu Komise rozhodčích T. Malíka s vysvětlením problému
pověřeného člena VV P. Bohumského.
Usnesení:
USN145/III2/Bod10c/29-5-2019
VV ČAST schvaluje nominaci na MEJ v Ostravě.
Usnesení:
USN146/III2/Bod10d/29-5-2019
VV ČAST schvaluje proplacení odměn za činnost (vyjma cestovného, stravného, atp.) na řádně
delegované rozhodčí v ligových soutěžích ČAST (tedy vyjma extraligy mužů a 3. ligy mužů) za jarní
část sezóny 2018/2019 (utkání hraná do konce soutěžního období). Kluby tyto odměny za činnost
vyfakturují ČAST a přiloží kopie příslušných nákladových dokladů nejpozději do 31.8.2019.
11. Projekty ČAST
a) Všichni za stůl IV
VV vzal na vědomí informaci N. Endala o probíhajícím projektu.
b) Projekt „Stoly na ulici“
N. Endal informoval VV o plánovaném umístění prvního pingpongového stolu na ulici
v červnu 2019 v areálu Dolní oblasti Vítkovic, kterou v roce 2018 navštívilo 1,5 milionů
návštěvníků.
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12. Agenda dotací
a) VV vzal na vědomí informaci J. Brothánka k aktuálnímu stavu žádostí na projekty
krajských a regionálních svazů pro rok 2019. VV v nejbližší době posoudí všechny
projekty ve spolupráci s předsedou Rady krajů, uzavře s krajskými svazy smlouvu a začne
na základě zaslané fakturace projekty proplácet.
Usnesení:
USN146/III2/Bod12a/29-5-2019
VV ČAST pověřuje J. Brothánka, Z. Špačka a J. Veselku o vyhodnocení všech projektů mládeže
krajských svazů a na základě schválení VV pověřuje J. Brothánka k uzavření smluv s jednotlivými
krajskými svazy.
T: 30.6.2019
b) VV se po dlouhé debatě rozhodl stanovit pevnější a závaznější kritéria čerpání
spoluúčastí jednotlivých krajských svazů na projektech mládeže, a to od příštího
kalendářního roku tak, jak to má VV ve svých prioritách. VV chce tímto částečně kopírovat
pravidla přidělování dotací pro národní sportovní svazy tak, aby zcela zamezil případným
sankcím či ponížením finančních prostředků ze strany MŠMT.
13.

Agenda soutěží pořádaných ČAST
a) WT Olomouc 2019
VV vzal na vědomí zprávu N. Endala o organizačních přípravách WT 2019, příprava
probíhá dle harmonogramu bez problémů. Je připravena změna v podkládání povrchu, a
to na tvrdší a stabilnější podklad. Bude navýšena kapacita tribun o 20% a stále je v řešení
možnost klimatizace. Vše závisí na finančních možnostech, neboť každý ročník WT začíná
mnoha miliónovým schodkem. Stále je tlak od ITTF přesunout WT do hlavního města
Prahy, což v současných podmínkách není možné.
b) MEJ 2019
VV vzal na vědomí zprávu N. Endala k aktuálnímu stavu příprav MEJ 2019 v Ostravě.
c) WJC Hodonín
Stále nejsou zveřejněny přihlášky na WJC pro rok 2020!! Což výrazně narušuje možnost
připravit termínovou listinu pro jarní část soutěží.
d) MČR dospělých 2020
VV dostal na svou výzvu o možnosti uspořádání MČR pouze jednu přihlášku
v požadovaném termínu. Přihlášku zaslal Roman Čech s místem uspořádání: hala
Lokomotivy Plzeň. VV preferoval místo někde na Moravě, ale žádná přihláška na
uspořádání MČR na VV nepřišla. Podmínky pro uspořádání MČR jsou v Plzni výborné. VV
pověřuje J. Brothánka dojednáním podrobnějších podmínek pro uspořádání MČR
dospělých pro rok 2020.
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Usnesení:
USN147/III2/Bod13d/29-5-2019
VV ČAST pověřuje J. Brothánka vstoupit do jednáni s R. Čechem ohledně uspořádání MČR
dospělých pro rok 2020 a následně uzavřením smlouvy.
T: 31.7.2019
e) MČR mládeže 2019 a 2020
Z. Špaček informoval VV o průběhu MČR dorostu v Praze (starší žáci) a v Jaroměři
(mladší žáci), kde se osobně zúčastnil. VV se seznámil se zprávami vrchních rozhodčích
z obou MČR mládeže a bude se s připomínkami zabývat, stejně tak, jako s připomínkami
z MČR dospělých v Teplicích.
VV opět konstatoval, že zatím nelze vyhlásit výběrová řízení na MČR mládeže pro
rok 2020, neboť stále není hotový kalendář ITTF pro mládežnické světové turnaje na
příští rok.
f) Domácí mistrovské soutěže družstev
Usnesení:
USN148/III2/Bod13f/29-5-2019
VV ČAST zamítá odvolání VV RSST Vyškov proti rozhodnutí JmSST ve věci platnosti soupisky KST
Vyškov v žákovské lize RSST Vyškov.
14. Odborné komise
a)

Zprávy z jednotlivých odborných komisí
Členové VV, kteří mají jednotlivé odborné komise ve své kompetenci, informovali o
novinkách a činnosti jednotlivých odborných komisí od posledního zasedání VV ČAST.
VV vzal na vědomí pravidelné došlé zprávy z činnosti jednotlivých odborných komisí.
VV projednal návrh na nominaci předsedů odborných komisí a u některých i nominaci
členů jejich komisí. Priority jednotlivých odborných komisí projedná VV na dalším zasedání
VV a nechá je zveřejnit, stejně tak předsedu KM a členy těch odborných komisí, které ještě
nejsou úplné.

Usnesení:
USN149/III2/Bod13d/29-5-2019
VV schválil tyto předsedy odborných komisí na další období :
Komise rozhodčích : Tomáš Malík (složení: K.Vaculovičová, R.Klecker, P.Kafka)
Komise trenérsko-metodická : Marta Novotná (složení: I.Vacenovská, H.Šopová, M.Lučan, J.Pischel,
R.Čech a M.Merker)
Komise registrační a informační : M. Henžel (složení: V.Herout, P.Halas)
Komise metodická : M. Kučera (do 31.8.2019), do tohoto data zůstává komise ve stejném složení
Komise sportovně technická : Václav Drozda (složení: K.Chyba, J.Beneš ml.)
Komise vrcholového sportu : Petr Nedoma
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Komise mládeže : zatím není určen předseda komise (Martin Linert končí na vlastní žádost
k 30.6.2019)
Rada krajů : zvolen krajskými předsedy Jiří Veselka již před konferencí
b)

Informace o vydání Trenérské knihy
Z. Špaček informoval o vydání Trenérské knihy stolního tenisu od autorky M. Novotné,
předsedkyně TMK. Kniha je již ve skladu na Strahově a je k dispozici pro členy Asociace za
cenu 260,- CZK. Kniha je celobarevná, obsahuje více jak 266 stránek textu a obrázků.

Usnesení:
USN150/III2/Bod13d/29-5-2019
VV pověřuje N. Endala umístěním baneru pro prodej na webových stránkách Asociace k prodeji
těchto ,,Učebních textů pro trenéry“.
T: 10.6.2019
c)

15.

Časopis COACH
Z. Špaček informoval o dalších podrobnostech spolupráce s ČOV v oblasti časopisu
COACH, který má téměř náklad 50 tis. kusů a je přílohou deníku Sport. Asociace bude
vybraným členům Asociace-trenérům distribuovat časopis poštou.
Termínová listina 2019/2020
Termínová listina na podzimní část sezóny 2019/2020 je již vydaná. Jarní část nelze
zatím vydat z důvodu neexistence zejména mládežnických mezinárodních turnajů pro rok
2020, včetně WJC v Hodoníně. Listina je umístěna na webových stránkách Asociace.

16.

GDPR informace
VV vzal na vědomí informace P. Bohumského ohledně GDPR.

17.

Dopisy, další došlé žádosti
VV obdržel 2 dopisy od členů Asociace, a to:
a) Dopis od M. Jínka ohledně situace v krajském svazu Vysočina.
b) Dopis rodičů současných i minulých hráčů mládeže Sokola Hradec Králové.

Usnesení:
USN151/III2/Bod17/29-5-2019
VV ČAST pověřuje svého předsedu o zaslání odpovědí na oba dopisy.
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18. Různé, diskuze, závěrečné informace členů VV ČAST
a) Účast členů VV na akcích již proběhlých
VV byl seznámen se všemi akcemi, kterých se jednotliví členové VV zúčastnili.
b) Účast členů VV na akcích a jednáních, které budou následovat
Akce zapsané v minulém zápisu z VV jsou platné, VV ještě dostal pozvánku na
krajskou konferenci Královéhradeckého krajského svazu, a to na neděli 9.6.2019 v 9.00
v Českém Meziříčí. Konference se zúčastní za VV ČAST její předseda. VV konstatuje, že
do konce měsíce června proběhly či proběhnou všechny Konference krajských svazů
(13x), kromě Plzeňského krajského svazu (září 2019).
19. Soubor Usnesení vyplývajících ze zasedání VV dne 29. 5. 2019
VV schválil všechna Usnesení vyplývající z tohoto zasedání VV ČAST.

20. Závěr
Předseda ČAST poděkoval všem účastníkům tohoto zasedání VV ČAST a zasedání ukončil.

Jednání ukončeno v 17.00 hodin.

Příští zasedání:

20. 6. 2019 v 15.00 Sídlo ČAST, Praha 6, Zátopkova 100/2

Zapsal: Z. Špaček
Schválili: J. Brothánek, N. Endal, P. Bohumský, Z. Špaček
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