Zápis z III – 5. řádného jednání VV ČAST

Zápis z III – 5. řádného jednání Výkonného výboru České asociace
stolního tenisu
Datum: 29. 8. 2019 od 8.00 hodin, Praha 4
Přítomni: Z. Špaček - předseda VV ČAST,
N. Endal, J. Brothánek, P. Bohumský – místopředsedové VV ČAST,
Hosté: Z. Jirásek – místopředseda DR, J. Veselka – předseda Rady krajů

Program jednání:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)
10)

11)

Úvod, přivítání
Schválení programu zasedání VV ČAST, včetně dodatečně přijatých bodů do
programu tohoto zasedání VV
Schválení zápisu z minulého jednání VV ČAST ze dne 25. 7. 2019
Kontrola plnění usnesení z minulých zasedání VV ČAST
Rada krajů - informace předsedy RK
Dozorčí rada – informace z posledního zasedání DR, další informace DR
Ekonomická agenda ČAST
Agenda reprezentace a talentované mládeže
- MEJ - veřejné hodnocení výsledků
- TOP 8 dospělých - Olomouc
- ME družstev – Nantes, září 2019, schválení nominace per rollam
- TOP 10 kadetů a juniorů – Holansko, říjen
- Zařazení T. Polanského do projektu Olympijské solidarity
- Podpora olympijských nadějí ze strany MŠMT
- Ukončení člena reprezentace – D. Reitšpies
- Změna trenéra reprezentace kadetů
- Trenérka reprezentace žen do 21 let
- Reprezentační kádry mládeže, schválení per rollam
Agenda projektů
a) Aktuální stav žádostí na projekty krajských a regionálních svazů pro rok 2019
b) Stav podpory RCM, SCM, SPS a OTM na rok 2019
Agenda soutěží pořádaných ČAST
a) WT Olomouc 2019
b) MEJ Ostrava
c) WJC Hodonín 2020
d) MČR dospělých – 2020, Plzeň, příprava
e) Czech U11&U13 OPEN - hodnocení
Odborné komise
a) Zprávy z jednotlivých odborných komisí – TMK, KM, KR, mediální komise, STK,
RIK, KVS
- Informace ze zasedání komisí v průběhu WT v Olomouci
- Podmínky oddílů s neplněnými podmínkami pro aktivní mládež
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13.
14.
15.
16.

17.
18.

b) Schůzka zástupců extraligy žen při WT v Olomouci
c) Obsazení členů odborných komisí KVS a KM
d) Kluby, které neplní podmínky aktivní mládeže
e) Trenérská příručka
f) Projekt ping-pong TV – nový formát
g) Projekt Všichni za stůl
Termínová listina – 2019/2020, 2. polovina – rozhodnutí per rollam
Disciplinární řízení vedená ČAST
Dopisy od členů Asociace, došlé žádosti od členů Asociace
- Žádost pro Klub KST Apollo Ústí nad Labem
Různé, diskuze, závěrečné informace členů VV ČAST
a) Stav strojních investic z dotačního programu MŠMT
b) Odprodej použitého materiálu
c) Informace o stavu zápisu do Spolkového rejstříku ČÁST
d) Zpracování žebříčků mládeže
e) Nákup tabletů
Soubor usnesení vyplývajících ze zasedání VV dne 29. 8. 2019
Závěr

Zápis z jednání:
1. Úvod, přivítání, schválení programu jednání
Z. Špaček zahájil zasedání VV ČAST, přivítal členy VV ČAST a přítomné hosty. Předseda VV
konstatoval, že byl nucen změnit čas zahájení dnešního VV, neboť by měl být přítomen jako
host při premiéře nového ročníku Extraligy mužů v Chebu, kde je prezentován nový formát
televizního vysílání Ping-pong TV. Tímto se všem přítomným omluvil.
2. Schválení programu zasedání VV ČAST
VV ČAST schvaluje jednomyslně výše uvedený program jednání VV ČAST s tím, že bylo členy
VV přiřazeno ještě několik dalších bodů, které budou dopsány na pozvánku tohoto VV.
3. Schválení zápisu z minulého jednání VV ČAST
Z. Špaček projednal zápis z minulého zasedání VV ČAST ze dne 25. 7. 2019.
Usnesení:
USN170/III5/Bod3/29-8-2019
VV ČAST jednomyslně schvaluje zápis z minulého zasedání VV ČAST ze dne 25. 7. 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.
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5. Rada krajů
VV obdržel před zasedáním VV zprávu předsedy Rady krajů z Olympiády dětí a mládeže
v Liberci, které se konalo v červnu 2019, kde byl předseda Rady krajů ředitelem soutěží
stolního tenisu. J. Veselka tuto zprávu okomentoval a ohodnotil celý turnaj velice pozitivně.
Velice kladné hodnocení přišlo i z Krajského úřadu, pořadateli celého ODM. Byla škoda, že se
nejlepší naši stolní tenisté nemohli zúčastnit společného slavnostního vyhlašování, neboť
řada reprezentantů odjížděla předčasně vzhledem k nastávajícímu MEJ v Ostravě. VV dále
projednal slíbené dofinancování ODM ze strany SKST Liberec, vzhledem k plánovanému
navýšení počtu účastníků na 4 kategorie z plánovaných 2.
Dále proběhla diskuze ohledně dalšího setkání Rady krajů s VV ČAST. To proběhne tentokrát
v Praze, v sídle ČAST na Strahově. J. Veselka zašle k odsouhlasení VV program tohoto setkání
během příštího týdne a následně zašle všem předsedou krajských svazů pozvánku.
Usnesení:
USN171/III5/Bod5/29-8-2019
VV ČAST schvaluje dofinancování klubu SKST Liberec ohledně ODM 2019.
Usnesení:
USN172/III5/Bod5/29-8-2019
VV ČAST rozhodla společně s předsedou Rady krajů J. Veselkou o konání společného setkání
obou těchto orgánů, a to dne 5. října 2019 od 11 hodin v Praze na Strahově v sídle ČAST.
6. Dozorčí rada
Z. Jirásek okomentoval zasedání dozorčí rady konané dne 2. srpna 2019 v Praze, kterého se
za VV ČAST zúčastnil Z. Špaček a J. Brothánek.
Bylo konstatováno, že ,,Návštěvní řád“ zatím bude vydán VV jako jeho Směrnice.
Ekonomické oddělení ČAST bude intenzivněji pracovat na zaúčtování všech položek tak, aby
vedení účetnictví bylo co nejaktuálnější. Během června 2019 proběhlo převedení celé účetní
agendy na nový server se zvýšeným zabezpečením. Bylo VV přislíbeno, že situace se výrazně
zlepší, neboť Asociace má za sebou dva významné a úspěšné velké turnaje (MEJ a WT), kde
se ekonomické záležitosti ČAST soustředily především v této době na obě tyto dvě akce.
Dále bylo konstatováno, že je potřeba ze strany VV lépe reagovat a vysvětlovat na
neoprávněnou kritiku na práci Asociace (na soukromých sociálních stránkách) vzhledem
k některým akcím či rozhodnutím VV (WT, nominace na ME apod.). VV se tímto bude
zabývat.
Z. Jirásek se dozvěděl i rozhodnutí VV v Disciplinárním řízení proti R. Brhelovi (ODM), jenž
sám tento podnět k tomuto řízení vyvolal.
7. Ekonomická agenda ČAST
VV projednal podrobnější ekonomickou agendu okolo MEJ. J. Brothánek potvrdil, že
celkový konsolidovaný výsledek hospodaření bude velmi pozitivní. Stejně tak bude kladný i
hospodářský výsledek WT v Olomouci, a to dle předběžných výsledků. VV konstatoval, že se
daří Asociaci udržet kladné hospodářské výsledky na všech pořádaných mezinárodních
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akcích při jejich stále vyšší kvalitě.
VV konstatoval, že Asociace stále nemá rozhodnutí ze strany odboru Investic MŠMT,
veškerá dokumentace byla tomuto orgánu postoupena již dne 16. 7. 2019.
8. Agenda reprezentace a talentované mládeže
-

Veřejné hodnocení výsledků MEJ
Při WT v Olomouci se konalo velice veřejně hodnocení výsledků MEJ, kterého se
zúčastnila řada členů naší Asociace, trenérů a rodičů. Byly vyslyšeny rozdílné názory
ohledně výsledků. VV konstatoval, že toto setkání, které se konalo po dlouhé době, bylo
přínosné a pověřuje KVS, aby se tato veřejná hodnocení konala každoročně.

-

TOP 8 dospělých v Olomouci
VV konstatoval, že mužská část tohoto turnaje byla znehodnocena neúčastí dvou našich
nejlepších hráčů, přesto si mohl trenér reprezentace udělat obrázek o výkonnosti
ostatních startujících hráčů. Celým turnajem prošel bez zaváhání T. Tregler a řekl si
důrazně o nominaci na ME družstev. Ženský turnaj proběhl za účasti všech reprezentantek
(kromě Z. Blaškové, která byla těsně po operaci menisku). Své dominantní potvrdila H.
Matelová. Svou kvalitu potvrdily i další dvě reprezentantky D. Čechová a K. Adámková.
Výkony některých dalších reprezentantek byly naopak mírných zklamáním. Stále se však
diskutuje o nutnosti pořádání tohoto turnaje.

-

ME družstev dospělých v Nantes 3.-9. září 2019
VV na základě rozhodnutí KVS projednal a schválil nominaci na toho ME ve Francii.
N. Endal zajistil vydání a vysvětlení nominace ve všech mediích, včetně asociačních
webových stránek.
Usnesení:
USN173/III5/Bod8/29-8-2019
VV schválil per rol lam dne 24. srpna 2019 nominaci na ME družstev dospělých ve dnech 3.-9.
září 2019 ve francouzském Nantes:
Muži : P. Širuček, L. Jančařík, T. Polanský, T. Tregler, trenér J. Plachý
Ženy : H. Matelová, D. Čechová, K. Adámková, K. Mynářová, trenér P. Engel
Vedoucí výpravy : P. Nedoma, masér: F. Machala, média: J. Odstrčilík
Delegát na kongres ETTU : Z. Špaček (částečně na náklady ETTU)
Místopředseda ETTU (na náklady evropské asociace) : N.Endal

-

TOP 10 juniorů a kadetů – 4.-6. října 2019, Noordwijk-Holansko
VV na základě postavení na žebříčku ETTU a na základě pozvánky tohoto evropského
orgánu, na rozhodnutí KVS projednal a schválil nominaci na juniorský TOP 10
Usnesení:
USN174/III5/Bod8/29-8-2019
VV schválil nominaci na TOP 10 juniorů a kadetů rozhodnutím per rollam ze dne 30. srpna
2019, který se bude konat ve dnech 4.-6. října 2019 v Holandsku:
Juniorky : Z. Blašková
Kadeti : Š. Bělík
Kadetky : H. Sommerová
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VV konstatoval, že je účastí 3 našich reprezentantů velmi potěšen a přeje našim mladým
hráčkám a hráčům hodně úspěchů na tomto turnaji.
-

Zařazení T. Polanského do projektu Olympijské solidarity
Z. Špaček informoval VV o zařazení T. Polanského do programu Olympijské solidarity mladých
nadějných sportovců pod hlavičkou Mezinárodního olympijského hnutí ve spolupráci s ČOV a
ITTF pro roky 2019-2010. Je to velký úspěch a ocenění Tomáše Polanského a celého českého
stolního tenisu. Do tohoto projektu jsou zařazováni pouze ti nejlepší mladí světoví sportovci.

-

Podpora Soutěží olympijských nadějí ze strany MŠMT
Z. Špaček informoval VV o zařazení Asociace do Projektu Soutěží olympijských nadějí,
v podpoře od MŠMT. Předseda zjistí podrobnosti čerpání finančních prostředků, podepíše
s ČOV smlouvu a bude informovat VV.

-

Ukončení reprezentace - D. Reitšpies
VV konstatuje velké zklamání nad ukončením reprezentace ze strany D. Reitšpiese. Členové
VV obdrželi od mladého hráče vysvětlující dopis. Problémem je především smlouva mezi ČAST
a reprezentantem, jeho zařazení v rezortním centru MV, jeho pobyt ve sportovním centru
v Saarbrückenu, na jehož nákladech se podílí Asociace.

-

Ukončení trenéra reprezentace kadetů a jmenování nového
VV obdržel žádost T. Demka na ukončení působení u reprezentace kadetů a zároveň
projednal nominaci na jeho zastoupení.
Usnesení:
USN175/III5/Bod8/29-8-2019
VV schválil žádost T. Demka na ukončení jeho působení jako trenéra u reprezentace kadetů,
a to k 31.7.2019.
VV nominoval na post reprezentačního trenéra kadetů Kamila Koutného, a to od 1.9.2019.
N. Endal připraví obě smlouvy a nechá je podepsat
T : 31.8.

-

Trenérka reprezentace do 21 let
VV na základě doporučení KVS projednal návrh zařazení Renáty Štrbíkové na post
reprezentační trenérky žen do 21 let. Podmínkou VV k dalšímu působení jmenované
v reprezentačních funkcích je dokončení B studia a přihláška na studium A licence.
Usnesení:
USN176/III5/Bod8/29-8-2019
VV schválil zařazení R. Štrbíkové na post reprezentační trenérsky žen do 21 let.
N.Endal připraví a nechá podepsat reprezentační smlouvu s touto trenérkou.
T : 31. 8.

-

Reprezentační kádry mládeže od 1.9.2019
VV na základě rozhodnutí KVS a návrhu reprezentačních trenérů projednal a schválil nové
reprezentační kádry mládeže.
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N. Endal zajistí vydání a vysvětlení nového složení těchto kádrů na webových stránkách
Asociace .
Usnesení:
USN177/III5/Bod8/29-8-2019
VV schválil reprezentační kádry mládeže od 1. září 2019.
Kadeti : A - M. Lebeda, V. Kadlec, B – Š. Brhel, M. Šíp, D. Košťál
Kadetky: A – H. Sommerová, T. Bártová, B – K. Pisárová, M. Pařízková, A. Sazimová
Junioři: A – T. Martinko, R. Skála, F. Onderka, B – Š. Bělík, A. Štalzer, J. Mokrejš, O.
Květon, M.Stach
Juniorky: A – L. Záděrová, K. Hrabicová, A. Klempererová, B – J. Vašendová, K. Pěnkavová
9. Agenda Projektů ČAST
a) Aktuální stav žádostí na projekty krajských a regionálních svazů pro rok 2019
VV se zabýval projekty krajských a regionálních svazů stolního tenisu. Všechny smlouvy
s krajskými svazy ČAST jsou podepsány, výjimkou je kraj Pardubický, který dosud smlouvu
nepodepsal. VV projednal další žádosti na spolufinancování projektů RSST došlých v období
červen - červenec 2019.
Usnesení:
USN178/III5/Bod9a/29-8-2019
VV schválil spolufinancování na projekt RSST Blansko
J. Brothánek připraví a odešle k podpisu smlouvu ČAST a RSST.
T:15.9.2019
USN179/III5/Bod9a/29-8-2019
VV schválil spolufinancování na projekt RSST Chomutov.
J. Brothánek připraví a odešle k podpisu smlouvu ČAST a RSST.
T:15.9.2019
USN180/III5/Bod9a/29-8-2019
VV schválil spolufinancování na projekt RSST Hodonín.
J. Brothánek připraví a odešle k podpisu smlouvu ČAST a RSST.
T:15.9.2019
b) Stav podpory SPS a OTM na rok 2019
J. Brothánek informoval o rozeslání smluv na podporu SPS a OTM. Konstatoval, že všechny
SPS a OTM měly termín pro zaslání svých rozpočtů na tyto projekty do 30. 6. 2019. Stále
některé SPS a OTM nevrátily podepsané smlouvy.
Usnesení:
USN181/III5/Bod9b/29-8-2019
VV schválil další posunutí termínu pro zpracování rozpočtu na projekt činnosti SPS a OTM
včetně podepsaní smlouvy s ČAST. Termín je stanoven na 30. září 2019. Při nesplnění tohoto
usnesení budou tyto SPS a OTM definitivně z projektu vyřazeny.
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J. Brothánek zajistí odeslání poslední výzvy na dotyčné kluby.
T: 10.9.2019
Podpora RCM a SCM pro sezónu 2019-2020
VV projednal návrh rozdělení financí pro jednotlivá RCM a SCM na 2. polovinu roku 2019.
Návrh byl projednán a schválen KVS na jejím posledním jednání v Olomouci při WT 2019, a to
dle pravidel na rozdělení hráčů pro jednotlivá střediska.
Usnesení:
USN182/III5/Bod9b/29-8-2019
VV schválil rozhodnutím per rollam dne 31.8.2019 nové smlouvy s RCM a SCM na období od
1.7.-31.12.2019
N. Endal zajistí rozeslání smluv na jednotlivá RCM a SCM. Jedná o RCM Praha, Havířov a SCM
TJ Ostrava, SKST Vlašim, Hodonín a Sokol Hradec Králové.
T: 10.9.2019
10. Agenda soutěží pořádaných ČAST
a) WT Olomouc 2019
VV vzal na vědomí zprávu ředitele turnaje N. Endala ze strany organizace tohoto turnaje.
Turnaj proběhl bez problémů s vynikající účastí jak počtu účastníků, tak ze strany mimořádné
hráčské kvality. Byl to nejlépe obsazený turnaj pořádaný v České republice v celé jeho historii.
Ředitel akce prezentoval řadu vylepšení k této významné akci. Následně také informoval o
uskutečněném vysílání zápasů české reprezentace v české televize a samozřejmě i přenosů
z finálových zápasů v tomto celostátním médiu. VV velice zaráží nepřiměřené reakce
některých členů Asociace na soukromých sociálních sítích. VV konstatoval, že tento WT byl
vůbec organizačně i finančně nejlepší ve své historii, což pochvalně komentovali zástupci
zahraničních velvyslanectví, kteří tento WT navštívili. Stejně tak i zástupci města a kraje, či
olomoucké university. Jediným každoročním problémem byla teplota v hale při finálových
zápasech, což mohlo vadit některým návštěvníkům tohoto turnaje.
b) MEJ 2019
VV konstatoval, že veřejným hodnocením výsledků MEJ při WT v Olomouci bylo celkové
hodnocení ze strany VV ukončeno. A opět konstatoval, že po stránce organizační i po stránce
finanční bylo toho mistrovství pro český stolní tenis velice úspěšné.
c) WJC Hodonín
Navržený termín konání 12. - 16. 2. 2020 byl oficiálně ze strany ITTF schválen a zařazen do
termínové listiny ČAST. VV konstatoval, že stále neobdržel od organizátorů požadované
materiály z turnaje v letošním roce. Pověřil tak svého předsedu, aby projednal nápravu.
d) MČR dospělých Plzeň, březen 2019
J. Brothánek informoval o schůzce s příštím organizátorem MČR dospělých R. Čechem ohledně
tohoto mistrovství, které se bude konat v západočeské metropoli. VV společně s pořadatelem
by chtěl povýšit toho mistrovství na ještě vyšší úroveň. Obě strany se dohodly, že doladí
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finanční rozpočet tohoto turnaje v co nejkratší době, který předloží R. Čech. Asociace zaplatí
pořadateli příspěvek, rozhodčí a streamování mistrovství.
Usnesení:
USN183/III5/Bod10d/29-8-2019
VV schvaluje místo konání MČR dospělých a U-21 sportovní halu Lokomotiva Plzeň a
pověřuje funkcí hlavního pořadatele Romana Čecha. V průběhu podzimních měsíců VV a R.
Čech povedou komunikaci vzhledem k přípravě a organizačnímu zajištění MČR 2020.
e) Světový turnaj U11 & U13 v Olomouci
VV byl informován o světovém turnaji mladých stolních tenistů v Olomouci za účasti cca 70
hráčů a hráček. ČÁST. Předseda Asociace převzal společně s hejtmanem Olomouckého kraje
záštitu nad tímto turnajem, který je považován za úvodní, nultý ročník. Ten nakonec proběhl
turnaj bez jakýkoliv komplikací, ale v nevhodném termínu po MEJ v Ostravě. Příští ročník by se
měl konat v jiném vhodnějším termínu. Hlavním organizátorem tohoto turnaje bylo KST
Olomouc.
11. Odborné komise
a) Zprávy z jednotlivých odborných komisí
Členové VV, kteří mají jednotlivé odborné komise ve své kompetenci, informovali o
proběhlých schůzkách svých komisí během WT v Olomouci. Jednalo se o schůzky Komise
rozhodčích, Trenérsko-metodické komise, Komise vrcholového sportu.
Seznámil se i se zápisem schůzky komise Sportovně-technické.
VV se seznámil s pravidelnou zprávou komise předsedy komise Registrační a informační,
zaslanou M. Henželem.
Trenérsko-metodická komise
Z. Špaček informoval přítomné ohledně novinek v oblasti trenérsko- metodické komise,
zejména se jedná o novinky v metodickém webu, možných novinek v oblasti studia licenci C a
D, informace v oblasti doškolování trenérů, možné samostatné akreditace pro naši asociaci.
Do úpravy metodického webu se aktivně zapojila I. Vacenovská, M. Merker a programátor
T. Režný.
Komise vrcholového sportu
VV se seznámil s hlavními body zasedání KVS v Olomouci během WT, a zároveň potvrdil ve
funkce předsedy této komise P. Nedomu a vzal na vědomí nové složení Komise vrcholového
sportu na další funkční období.
VV připomíná předsedovi KVS, že je potřeba s velkým předstihem plánovat zasedání KVS a
zápisy z těchto jednání ukládat v relativně krátce době na webové stránky Asociace.
Komise rozhodčích
P. Bohumský seznámil přítomné s průběhem zasedání Komise rozhodčích. Informoval též
o rozdělení činností mezi členy KM na úpravu a dokončení - ,,Tournament software“, který je
jednou z hlavních priorit KR. Dále se obšírně zabýval oblastí odměn pro rozhodčí.
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USN184/III5/Bod11a/29-8-2019
VV schválil směrnici č. 3 ČAST ,,Stanovení postihů za udělené karty rozhodčími“
M. Henžel vydá tuto směrnici na webových stránkách Asociace a uveřejní ji ve svých
zprávách ředitele soutěží.
T:15.9.2019
USN185/III5/Bod11a/29-8-2019
VV schválil směrnici č. 4 ČAST ,,Stanovení náhrad pro rozhodčí a požadavky na jejich
kvalifikaci“
M. Henžel vydá tuto směrnici na webových stránkách Asociace a uveřejní ji ve svých
zprávách ředitele soutěží.
T:15.9.2019
USN186/III5/Bod11a/29-8-2019
VV schválil dodatky rozpisů ligových soutěží ohledně sestupů a postupů, a to vzhledem
k počtu účasti družstev v jednotlivých ligových soutěžích.
Vydáním těchto dodatků pověřuje VV M. Henžela, ředitele soutěží.
T:10.9.2019
Komise mládeže
Komise mládeže informovala VV ohledně nového složení této komise, včetně změny jejího
předsedy. VV potvrdil ve funkci předsedkyně této komise Hanu Valentovou. Odstupující
předseda přislíbil předání dokumentace nové předsedkyni. Během BT v Praze na počátku
září 2019.
b) Schůzka zástupců extraligy žen
Během WT v Olomouci sešli zástupci týmů, které hrají extraligu žen v této sezóně (20192020). Schůzku vedl ředitel soutěží M. Henžel. Hlavním bodem bylo doladění termínové
listiny ČAST z pohledu extraligových týmů tak, aby se ta mohla oficiálně vydat pro následující
sezónu 2019-2020. Byla i vydána brožura, i když některé týmy nedodržely stanovené termíny.
VV by tímto chtěl poděkovat M. Bajtlerovi za perfektní práci při vydání této brožury.
c) Obsazení členů odborných komisí
VV projednal a schválil předsedy posledním dvou komisí, Komisi mládeže a Komisi
vrcholového sportu a seznámil se členy těchto komisí.
Usnesení:
USN187/III5/Bod11c/29-8-2019
VV schválil předsedu Komise vrcholového sportu a Komise mládeže a vzal na vědomí složení
těchto komisí.
Komise vrcholového sportu: P. Nedoma – předseda, členové: Josef Plachý ml., Tomáš
Vrňák, Hana Valentová, Renáta Štrbíková, Kamil Koutný
Komise mládeže : H. Valentová – předsedkyně, členové – L. Svoboda, M. Protiva, M. Linert,
J.Glogar
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d) Kluby, které neplní podmínky aktivní mládeže
Usnesení:
USN188/III5/Bod11d/29-8-2019
VV projednal a schválil seznam klubů a oddílů s neplněnými podmínkami pro aktivní mládež.
Pověřuje tímto Komisi mládeže administrací tohoto procesu a zveřejněním seznamu na
webových Asociace.
T : 30.9.2019
e) Trenérská kniha
Z. Špaček informoval o narovnání vztahů ohledně Trenérské příručky autorky M. Novotné
mezi MF Dnes, ČAST a autorkou. Předseda si dal za úkol tento problém vyřešit.
f) Projekt Ping-pong TV
N. Endal informoval o novinkách v projektu Ping-pong TV. Projekt, který navazuje na projekt
z loňské sezóny. Tento projekt má řadu změn, např. před jednotlivými TV zápasy bude krátké
15 minutové studio s hostem a dalšími body tohoto předzápasového studia, stejně tak i
hodnocení zápasu trenéry po jeho skončení v rámci pozápasového studia.
Usnesení:
USN189/III5/Bod11f/29-8-2019
VV schválil smlouvu s firmou Flexcast, který bude produkovat projekt Ping-pong TV.
VV pověřuje N. Endala k uzavření smlouvy.
T : 15.9.2019
g) Projekty mládeže
Během WT v Olomouci se VV seznámil s návrhem nového projektu ,,Všichni za stůl“ od firmy
Leemon, která vytvářela všechny předešlé ročníky tohoto projektu. VV pověřil N. Endal
k pokračování komunikace s touto firmou v dohodnutém rozsahu.

13. Termínová listina
USN190/III5/Bod13/29-8-2019
VV schválil definitivní podobu Termínové listiny ČAST pro celou následující sezónu 2019-2020.
VV pověřuje tímto M. Henžela o její vydání na webových stránkách ČAST a zároveň v jeho
zprávě ředitele soutěží.
T: 10.9.2019
14. Disciplinární a arbitrážní řízení
VV během svého zasedání ukončil disciplinární řízení s R. Brhelem – incident během
Olympiády dětí a mládeže v Liberci v červnu 2019.
Další disciplinární řízení vedené za přestupek dvojího startu v soutěžích se bude konat dne 4.
září 2019 v sídle ČAST na Strahově. Jeden člen na vlastní žádost byl z této komise uvolněn a
nahrazen jiným.
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USN191/III5/Bod14/29-8-2019
VV uložil P. Bohumskému uveřejnit na webových stránkách Asociace výsledek Disciplinárního
řízení proti R. Brhelovi a zároveň tento výsledek zaslat dotyčnému.
T: 15.9.
USN192/III5/Bod14/29-8-2019
VV rozhodl na svém zasedání vedeném per rollam dne 10.8.2019 o novém složení Disciplinární
komise vedené proti dvojímu startu hráče v soutěží ČAST. Původní složení: M. Henžel, Z.
Kaplanová, M. Bajtler. Nové složení: M. Henžel, M. Bajtler, J. Fausek. Všichni členové této
komise se svou nominací souhlasili.
15. Dopisy od členů Asociace, došlé žádosti od členů Asociace
VV projednával původní žádost Klubu KST Apollo Ústí nad Labem ohledně příspěvku na
nákup sportovního povrchu pro stolní tenis. VV konstatoval, že není možné na tuto investici
přispívat ze zákonných důvodů. Asociace však rozprodává již použitý povrchu ze svých
zásob, což N. Endal, člen VV zodpovědný za prodej použitého materiálu, Klubu nabídl. Klub
zatím na nabídku nereagoval.
16. Různé, diskuze, závěrečné informace členů VV ČAST
a) Stav strojních investic z dotačního programu MŠMT
VV stále neobdržel rozhodnutí MŠMT ohledně proplacení nákupu těchto investic. Z. Špaček
informoval o to, že MŠMT má v tomto veliké zpoždění a naše Asociace má veškerou
dokumentaci již na MŠMT odevzdanou, včetně výběrových řízení.
VV se rozhodl doplnit tyto investice o investici do Regenerační linky, výběrové řízení bylo již
zadáno. Důvodem je skutečnost, že při nákupu ostatních investic bylo ušetřeno přes výběrová
řízení více finančních prostředků, než se původně předpokládalo.
b) Odprodej použitého materiálu
VV rozhodla na svém zasedání dne 10. srpna 2019 rozhodnutím per rollam odprodej
použitého sportovního povrchu ihned po ukončení WT v Olomouci Klubům, které si o to
požádaly.
c) Informace o stavu zápisu do Spolkového rejstříku ČAST
Předseda Z. Špaček informoval o stavu zápisu do Spolkového rejstříku ČÁST. Všechny změny
jsou již zapsány a v současné době stav zápisu skutečnosti.
d) Zpracování žebříčků mládeže ČAST
Usnesení:
USN193/III5/Bod16d/29-8-2019
VV schválil smlouvu pro zpracování žebříčků mládeže Asociace, a to do 31. prosince 2019.
N. Endal nechá podepsat tuto připravenou smlouvu.
T: 15.9.2019
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e) Nákup tabletů
Usnesení:
USN194/III5/Bod16e/29-8-2019
VV schválil nákup cca 55 tabletů (dle potřeby) pro týmy 3. ligy mužů a 2. ligy žen, a to na
druhou povinu sezóny 2019/2020 a dále. M. Henžel, ředitel soutěží, vyhodnotí potřebu
nákupu přesného počtu tabletů, i vzhledem k vrácení tabletů od některých Klubů, které ligové
soutěže opustily a měly tablety od Asociace zapůjčeny.
VV pověřil tímto úkolem J. Brothánka ve spolupráci s M. Henželem.
T: 15.10.2019
17. Soubor Usnesení vyplývajících ze zasedání VV dne 29. 8. 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 bylo ukončeno v 13.30 hodin.

Příští zasedání:

5. října 2019 po schůzce VV s Radou krajů, cca od 15.00 hodin, v sídle ČAST,

Praha 6, Zátopkova 100/2

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