Zápis z III – 3. řádného jednání VV ČAST

Zápis z III – 3. řádného jednání Výkonného výboru České asociace
stolního tenisu
Datum: 20. 6. 2019 od 15.00 hodin, Sídlo ČAST, Praha 6 – Strahov, Zátopkova 100/2
Přítomni: Z. Špaček - předseda VV ČAST,
P. Bohumský, N. Endal, J. Brothánek – místopředsedové VV ČAST, O. Kaucká – asistentka ,
Hosté: J. Veselka – předseda Rady krajů, K. Vašinová – Dozorčí rada

Program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.

Úvod, přivítání
Schválení programu zasedání VV ČAST
Schválení zápisu z minulého jednání VV ČAST ze dne 29. 5. 2019
Kontrola plnění usnesení z minulých zasedání VV ČAST
Rada krajů - informace předsedy RK
- LODM

6.
7.
8.

Dozorčí rada – informace předsedy DR
Ekonomická agenda ČAST
Agenda reprezentace a talentované mládeže
- Reprezentace dospělých a mládeže - informace
- Evropské poháry
Agenda projektů
a) Aktuální stav žádostí na projekty krajských a regionálních svazů pro rok 2019
(RSST Bruntál a Rychnov – schválení projektů)

9.

10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.

b) Stav podpory SPS a OTM na rok 2019
Agenda soutěží pořádaných ČAST
a) WT Olomouc 2019 – stav příprav, informace pro roky 2020,2021
b) MEJ 2019 - stav příprav
c) WJC Hodonín 2020
Odborné komise
a) Zprávy z jednotlivých odborných komisí
- RIK, TMK, STK, KM, KR, KVS, MK
b) Obsazení členů jednotlivých odborných komisí pro toto volební období
c) Priority zvolených předsedů odborných komisí
Žebříčky mužů a žen na sezónu 2020, Termínová listina – 2019/2020
GDPR informace pro VV, informace pro členy Asociace
Disciplinární a arbitrážní řízení
Dopisy od členů Asociace, došlé žádosti od členů Asociace
Různé, diskuze, závěrečné informace členů VV ČAST
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a) Informace ze zasedání Konferencí krajských svazů
b) Informace z dalších akcí, které se zúčastnili členové VV (Konference ČUSu, 120
let ČOV atd.)
c) Odprodej použitého materiálu
d) Zapůjčení materiálu
e) Informace o stavu zápisu do Spolkového rejstříku ČAST
17. Soubor Usnesení vyplývajících ze zasedání VV dne 20. 6. 2019
18. Závěr

Zápis z jednání:
1. Úvod, přivítání, schválení programu jednání
Z. Špaček zahájil zasedání VV ČAST, přivítal členy VV ČAST a přítomné hosty.

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 29. 5. 2019.
Usnesení:
USN152/III2/Bod3/20-6-2019
VV ČAST schvaluje zápis z minulého zasedání VV ČAST ze dne 29. 5. 2019.

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.

5. Rada krajů
VV projednal zprávu předsedy RK, zejména k ODM (Olympiády dětí a mládeže) v Liberci.
Předseda Rady krajů J. Veselka byl nominován jako zástupce Asociace vzhledem k jeho působnosti
v Libereckém kraji. ODM se zúčastní také za ČAST P. Bohumský a M. Linert. Z. Špaček konstatoval,
že jej moc mrzí neúčast tří nejlepších kadetů dle žebříčku ČR. Pro řadu hráčů je to vyvrcholení
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dosavadní kariéry. A díky skvělé atmosféře kopírující OH, účasti téměř 6000 tisíc dětí - sportovců a
přítomnosti ČT (100 vysílaných hodin) je jen potvrzujícím faktem.
VV projednal také zaslané projekty krajů na podporu mládeže. Předseda RK a Z. Špaček sestaví
upřesnění a vyhodnocení všech projektů krajských svazů. Nicméně oba konstatovali, že projekty
neodpovídají nastavené metodice VV zaslané krajským svazům. Někdy částečně, někdy více.
Rozdíly v kvalitě jsou pak značné. Vzhledem k přísné kontrole ze strany MŠMT je nutné projekty
lépe zpracovávat. VV se shodl, že od příštího roku budou požadavky na zpracování projektů daleko
přísnější a bude vypracována upravená metodika ze strany VV ČAST.

6.

Dozorčí rada

K. Vašinová podala informace z DR, představila se VV jako nová členka dozorčí rady. VV vysvětlil
situaci v APK, extralize mužů po Konferenci ČAST v dubnu 2019. Dle požadavku předsedy DR J.
Juřeny byla vysvětlena podrobně problematika Extraligy. Tato soutěž je opět vedená pod Asociací,
nicméně dle jasných pravidel stanovených v rámci nové Směrnice o extralize mužů. Její fungování
navrhují členové jednotlivých extraligových týmů mužů, pravidla v souladu se SŘ kontroluje STK
ČAST a konečnou podobu pravidel soutěže schvaluje formálně VV ČAST.

7. Ekonomická agenda ČAST
VV projednal stav dotačních programů z MŠMT pro rok 2019. Všechny jsou ze strany MŠMT
vyřízeny i finančně. Jediný program je v běhu, a to program na strojní investice, kde probíhají
výběrová řízení za přísných podmínek stanovených českými zákony tak, aby nebyly žádnými orgány
státní správy napadnuty. VV předpokládá, že tento program nebude na příští rok vypsán, vzhledem
k ukončení činnosti sportu na MŠMT a převzetí této podpory Vládní agenturou pro sport. VV ČAST
požádal především o výměnu automobilového parku (mikrobusy), novou sportovní podlahu apod.

8. Agenda reprezentace a talentované mládeže
VV projednal účast našich 4 reprezentantů EOH v Minsku v červnu 2019. Naše výprava odletěla
společně s výpravou ostatních českých sportovců dne 19. 6. 2019 speciálem z letiště Praha - Kbely.
Reprezentace mládeže zahájila přípravu na MEJ v Ostravě.
Evropské poháry: ECL budou hrát muži TTC Ostrava 2016 a ženy SKST Stavoimpex Hodonín,
poháry ETTU bude hrát muži SF SKK El Niňo Praha a ženy TT Moravský Krumlov. VV ČAST všem
českých účastníkům evropských pohárů přeje v těchto soutěžích hodně sportovních úspěchů.
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9. Agenda Projektů ČAST
a) Aktuální stav žádostí na projekty krajských a regionálních svazů pro rok 2019
VV schválil dotaci na projekty Regionálních svazů: Praha – západ, Rychnov, Bruntál, Most a
klubu TJ Frenštát. Projekty krajských svazů se posuzující a budou připraveny k podpisu v nejbližším
možném termínu.
b) Stav podpory SPS a OTM na rok 2019
J. Brothánek informoval o rozeslání smluv na podporu SPS a OTM pro jednotlivé sportovní
kluby o oddíly. Všechny smlouvy byly rozeslány nejpozději v termínu do 12. 6. 2019.

Usnesení:
USN153/III2/Bod9a/20-6-2019
VV schválil dotaci na projekt RS Praha – západ.
USN154/III2/Bod9a/20-6-2019
VV schválil dotaci RS Rychnov.
USN155/III2/Bod9a/20-6-2019
VV schválil dotaci na RS Bruntál.
USN156/III2/Bod9a/20-6-2019
VV schválil dotaci na RS Most.
USN157/III2/Bod9a/20-6-2019
VV schválil dotaci klubu TJ Frenštát.

10. 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. VV je potěšen přihláškou 60-ti členů čínské výpravy. Vypadá to, že
letošní WT bude co do počtu účastníků nejsilnější.
b) MEJ 2019
VV vzal na vědomí zprávu N. Endala k aktuálnímu stavu příprav MEJ 2019 v Ostravě. Vše je
připraveno. Jen drobné zdržení ohledně materiálu pro MEJ (STAG – sponzor MEJ) - ten očekáváme
každým dnem.
VV tímto zve všechny příznivce stolního tenisu k návštěvě MEJ v Ostravě.
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c) WJC Hodonín
Stále nejsou zveřejněny přihlášky na WJC pro rok 2020!! Což výrazně narušuje možnost
připravit termínovou listinu pro jarní část soutěží.

11. 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 schválil priority komisí RIK, TMK a KR pro následující volební období.
b)

Informace o vydání Trenérské knihy
Z. Špaček informoval ohledně situace okolo vydání Trenérské příručky - knihy stolního tenisu.
Stále nejsou ukončeny smluvní podmínky s vydavatelstvím (MF Dnes), vzniklým ze strany
vydavatele. Kniha se již prostřednictvím dceřiné společnosti Asociace prodává. Na webových
stránkách Asociaci je umístěna i upoutávka k tomuto prodeji.

12.

Žebříčky ČAST

VV vzal na vědomí žebříčky ČAST na sezónu 2018/2019. Jednotliví hráči dostali tento návrh
k dispozici ke kontrole. Následně budou VV schváleny a vydány.

13.

GDPR informace

VV vzal na vědomí informace P. Bohumského ohledně GDPR. Ten konstatoval, že jediným
vodítkem je doporučení Úřadu pro ochranu osobních údajů vydaný až po roce platnosti nařízení
EU.

14.

Disciplinární a arbitrážní řízení

Arbitrážní komise zastavila arbitrážní řízení, o které požádal RSST Vyškov ohledně výkladu SŘ
článku 330.12 a 330.13 z důvodu neurčitého a nekompletního podání.
VV jmenuje tuto disciplinární komisi ve složení M. Henžel, M. Bajtler a Z. Kaplanová k případu
dvojího startu hráče s dvojí identitou ve dvou různých krajích.
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15.

Dopisy od členů Asociace, došlé žádosti od členů Asociace

VV neprojednával žádné nové dopisy či žádosti ze strany členů Asociace. Stále platí termín na
odpověď 2 dopisů uvedených v minulém zápise VV.
a) Dopis od M. Jinka ohledně situace v krajském svazu Vysočina.
b) Dopis rodičů současných i minulých hráčů mládeže Sokola Hradec Králové.

16. Různé, diskuze, závěrečné informace členů VV ČAST

a) Informace ze zasedání Konferencí krajských svazů
VV informoval o účasti členů na krajských konferencích. J. Brothánek se zúčastnil konference
Ústeckého kraje, Libereckého kraje a kraje Vysočina. Z. Špaček se zúčastnil konferencí Jihočeského,
Královehradeckého, Karlovarského, Pardubického, Středočeského kraje a Pražského SST. N. Endal
se zúčastil konference Zlínského, Olomouckého a Jihomoravského kraje. P. Bohumský se zúčastní
konference Moravskoslezského kraje. Z. Špaček se v září zúčastní konference Plzeňského KSST,
poslední z konferencí krajských svazů (14).
b) Informace z dalších akcí, kterých se zúčastnili členové VV (Konference ČUSu, 120 let ČOV atd.)
Z. Špaček se zúčastnil dne 5 6. 2019 Porady předsedů národních sportovních svazů.
Z. Špaček se zúčastnil dne 17. 6. 2019 Oslav 120. výročí Českého olympijského výboru v pražském
Rudolfinu.
Z. Špaček se také účastnil dne 19. 6. 2019 Konference ČUS, kde bylo projednáno především
financování českého sportu, trestní řízení na fyzické a právnické osoby v rámci ČUS, vysvětlována
jejich ,,nesmyslnost“ ze strany vedení ČUSu. Byla schválena Sportovní agentura, která bude
fungovat od 1. 1. 2020, čeká se pouze na podpis Prezidenta republiky. Ta nahradí současné
umístění sportu pod MŠMT. Dotační programy na rok 2020 bude vyhlašovat ještě MŠMT.
c) Odprodej použitého materiálu
VV schválil cenu odprodeje sportovního povrchu, pokud nám MŠMT schválí nákup strojních
investic, kde je i o nový sportovní materiál – povrch zažádáno.
d) Zapůjčení materiálu
VV projednal a schválil zapůjčení propagačního materiálu na Slovácké léto. Žádost podal Zlínský
KSST.
e) Informace o stavu zápisu do Spolkového rejstříku ČAST
Předseda Z. Špaček informoval o stavu zápisu do Spolkového rejstříku ČAST.
f) Z. Špaček informoval o osobní schůzce s ředitelem ČT Sport.
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17. Soubor Usnesení vyplývajících ze zasedání VV dne 20. 6. 2019
VV schválil všechna Usnesení vyplývající z tohoto zasedání VV ČAST.

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

Jednání ukončeno v 18.00 hodin.

Příští zasedání:

25. 7. 2019 v 13. 00 Sídlo ČAST, Praha 6, Zátopkova 100/2
29. 8. 2019 v 13. 00 Sídlo ČAST, Praha 6, Zátopkova 100/2

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