Zápis z III – 11. řádného jednání VV ČAST

Zápis z III – 11. jednání Výkonného výboru České asociace stolního
tenisu
Datum: 29. 1. 2020 od 13.00 hodin, v sídle ČAST, Praha 6, Zátopkova 2
Přítomni: Z. Špaček - předseda VV ČAST,
N. Endal, J. Brothánek, P. Bohumský – místopředsedové VV ČAST,
Hosté:

Z. Jirásek – místopředseda Dozorčí rady, J. Veselka – předseda Rady krajů,
Martin Kučera – předseda mediální komise (bod 11a)

Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.

10.

Úvod, přivítání
Schválení programu zasedání VV ČAST
Schválení zápisu ze zasedání č. 9 VV ČAST ze dne 4.12.2020 a zápisu č. 10
o rozhodnutích per rollam od 23.12.2019 do 8.1.2020
Kontrola plnění usnesení z minulých zasedání VV ČAST
Rada krajů - informace předsedy RK
Dozorčí rada – informace z posledního zasedání
Ekonomická agenda ČAST
a) Dotační programy MŠMT
- Informace o stavu vyúčtování všech dotačních programů MŠMT 2019
- Informace o podání dotačního programu MŠMT 2020 - Pořízení samostatného
movitého majetku pro reprezentaci a talentovanou mládež
b) Rozpočet ČAST na rok 2020
Agenda reprezentace a talentované mládeže
a) Informace z Olympijské kvalifikace v Portugalsku
b) Hodnocení trenérů z MSJ v Thajsku 2019
c) Dodatečné schválení nominace na ME U21 ve Varaždínu rozhodnutím per
rollam
d) MS družstev (Busan 2020)
Agenda projektů
a) Aktuální stav vyúčtování projektů krajských a regionálních svazů pro rok 2019 –
1.kolo a 2.kolo
b) Aktuální stav vyúčtování podpory RCM, SCM, SPS a OTM na rok 2019
Agenda soutěží pořádaných ČAST
a) MČR dospělých 2020 – Plzeň, informace o stavu příprav, schválení rozpisu MČR
b) Para Czech Open 2019 a 2020 – informace o jednání mezi ČAST a TJ Ostrava
c) WJC Hodonín 2020, 2021 – informace o jednání mezi ČAST a SKST Hodonín
d) Český pohár 2019 – informace o průběhu finále ČP
e) WT Olomouc 2020, 2021 – informace o stavu příprav, informace z ITTF
f) APK – informace z valné hromady APK v Ostravě
g) Vyhlášení výběrového řízení na pořádání kvalifikačních utkání ME družstev
2020 a 2021
Obsazení akcí členy VV
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11.

12.
13.
14.

15.
16.

17.
18.
19.

Odborné komise
a) Zprávy z jednotlivých odborných komisí – TMK, KM, KR, MK, STK, RIK, KVS
b) Spolupráce z TV Arena Sport
c) Informace z oblasti GDPR
Zprávy z ETTU a ITTF
a) Mimořádný kongres ETTU – Budapešť (únor 2020)
Termínová listina – podzim 2020
Různé, diskuze, informace členů VV ČAST
a) Informace ze schůzky předsedy ČAST s trenérem M. Lebedou
b) Odpověď na dopis ombudsmana ČOV na podnět M. Hájka
c) Pozvánka na vyhlášení TOP TEN 2019, ocenění nejlepších sportovců ČSTPS
d) Galavečer ČAST
e) Nasazovací žebříčky k 31.12.2019, schválení včetně metodiky
Personální agenda
a) Denní odměny spolupracovníků ČAST (OSVČ, DPP atd.)
b) Odměny členů komisí
Dopisy od členů Asociace, došlé žádosti od členů Asociace
a) Žádost KSST Vysočina
b) Žádost o přezkoumání rozhodnutí KR ČAST (TJ Šanov vs. Sokol Studená)
c) Žádost o výklad SŘ, čl. 453.01 (P. Halas)
Příprava Konference ČAST 2020
Soubor usnesení vyplývajících ze zasedání VV dne 29. 1. 2019
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, doplněný o několik
bodů zaslaných předsedovi Asociaci z řady členů VV těsně po vydání programu zasedání VV.
3. Schválení zápisu z minulého jednání VV ČAST
Z. Špaček projednal zápis č. 9 z řádného zasedání VV ČAST ze dne 4. 12. 2020 a zápis č. 10
o rozhodnutích per rollam od 23.12.2019 do 8.1.2020. Zápisy byly jednomyslně schváleny
všemi členy VV.
Usnesení:
USN281/III11/Bod3/29-1-2020
VV ČAST jednomyslně schvaluje zápisy z minulých jednání VV ČAST ze dne 4.12.2019 a
8.1.2020.
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4. Kontrola Usnesení z minulého zasedání VV ČAST
VV projednal a zkontroloval úkoly vyplývající z Usnesení z minulých zasedání VV ČAST.
Usnesení, která trvají, jsou v přehledu na konci zápisu.
Potvrzení rozhodnutí per rollam v mezidobí mezi jednáními:
USN282/III11/Bod4-per rollam/15-01-2020
VV schválil rozšíření nominace na ME U21 v Chorvatsku o hráče R.Bako, G.Štěpánová,
A.Matějovská
5. Rada krajů
Předseda Rady krajů předložil návrh jednotné metodiky projektů organizovaných krajskými
svazy financovaných (s příspěvkem) z rozpočtu ČAST s cílem zajistit jednotnou administrativu
této složité agendy. Otevřené body ohledně správného účelu financování projektů byly
vysvětleny.
Usnesení:
USN283/III11/Bod5/29-01-2020
VV bere stav přípravy na vědomí a ukládá dopracovat metodiku a formulář pro projekty.
Z: J.Veselka
T: 29.2.2020
6. Dozorčí rada
Místopředseda dozorčí rady Z. Jirásek informoval o činnosti dozorčí rady ČAST:
 Organizace zasedání DR a složité plánování termínů vyžaduje lepší koordinaci, aby VV
mohl zajistit osobní účast svých zástupců, zejména Z.Špačka a J.Brothánka
 Informace ze 4. zasedání DR ČAST dne 29.12.2019, mj.:
o Ekonomická agenda
o Podmíněné schválení rozpočtu pro rok 2020
o Náměty k další činnosti ČAST, např. rozhodčí ve 3. lize
Usnesení:
USN284/III11/Bod6/29-01-2020
VV bere informace na vědomí a ukládá odbavit dotazy a připomínky DR z ekonomické
agendy.
Z: J.Brothánek
T: 15.2.2020
7. Ekonomická agenda ČAST
a) Dotační programy MŠMT
J.Brothánek informoval o stavu vyúčtování všech dotačních programů MŠMT 2019:
o Celkově mírně přečerpáno, bude hrazeno z vlastních zdrojů
o Neustále obecně špatná kvalita vyúčtování
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o Do budoucna se smluvně upraví průběžné (kvartální až měsíční) vyúčtování
finančních spoluúčastí pro RCM, SCM, SPS, KTM.
o Finální výkazy a výstupy z účetnictví pro vyúčtování dotací budou průběžně
zpracovány do 11.2.2020, vyúčtování pro ministerstvo má termín 15.2.2020.
b) Informace o podání dotačního programu MŠMT 2020 - Pořízení samostatného
movitého majetku pro reprezentaci a talentovanou mládež
J. Brothánek informoval o podání investičního záměru k žádosti o dotaci v rámci výzvy
MŠMT dne 15.1. a o rozeslání (uveřejnění) - Zadávací dokumentace pro veřejné zakázky:
o
Nákup přístrojů pro regenerační linku pro Českou asociaci stolního tenisu
o
Nákup robotických simulátorů určených pro trénink stolního tenisu pro Českou
asociaci stolního tenisu
o
Nákup automobilů pro Českou asociaci stolního tenisu (3 ks mikrobusů) – za
nerealizovanou VZ v roce 2019.
Rozeslání zadávací dokumentace na další veřejné zakázky dle investičního záměru
proběhne do 29.2.2020.
VV čeká na vyjádření k investičnímu záměru od MŠMT, které určí termín předání závazné
dokumentace.
c) Rozpočet ČAST pro rok 2020
VV konstatoval, že k datu zasedání není žádná informace ze strany MŠMT k rozdělení
alokace ve stěžejních dotačních programech (Repre, Talent, Organizace sportu) pro rok
2020.
Do schválení nového rozpočtu konferencí se čerpá z finančních rezerv ČAST z minulých let
dle návrhu rozpočtu pro rok 2020 posouzeného Dozorčí radou ČAST ve výši jedné
dvanáctiny měsíčně. VV zajistí běžné financování provozu ČAST z vlastních zdrojů v
období od 1. 1. 2020 do doby provedení akceptace výše dotací ve stěžejních dotačních
programech MŠMT (repre, talent, organizace sportu) tak, aby provedené měsíční výdaje
odpovídaly 1/12 čerpání ročního rozpočtu roku 2019.
Do 2 týdnů od provedení akceptace ve stěžejních dotačních programech MŠMT
(viz výše uvedené) výše dotací, upraví VV návrh rozpočtu ČAST na rok 2020 tak,
aby před jeho předložením na Konferenci ČÁST byl projednán s DR.
8. Agenda reprezentace a talentované mládeže
a) Informace z Olympijské kvalifikace v Portugalsku
VV zhodnotil vystoupení našich reprezentačních týmů na olympijské kvalifikaci družstev.
Za velmi dobré vystoupení děkuje družstvu mužů, jsou do Tokia prvními náhradníky. Pro
družstvo žen byla kvalifikace nad jejich současné možnosti.
b) Hodnocení trenérů z MSJ v Thajsku 2019
VV vzal na vědomí hodnocení trenérů předložené v prosinci 2019.
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c) MS družstev (Busan 2020)
N. Endal informoval o přípravě reprezentace na Mistrovství světa, které se koná dříve
kvůli letošní olympiádě.
9. Agenda Projektů ČAST
a) Aktuální stav vyúčtování žádostí na projekty krajských a regionálních svazů pro rok 2019
o Vyúčtování proběhla
o K dořešení Krajské centrum talentované mládeže Vysočina – VV neakceptuje
vyúčtování předložené KSST
b) Aktuální stav vyúčtování podpory RCM, SCM, SPS a OTM (KTM) na rok 2019
o Vyúčtování proběhla
o Zbývá SCM Hradec Králové – v řešení
10. Agenda soutěží pořádaných ČAST
a) MČR dospělých
VV projednal přípravu MČR v Plzni.
 Schůzka s pořadatelem 13.12.2019 – TJ Sokol Lhůta, zástupce R. Čech
 Návrh smlouvy s pořadatelem zatím nepodepsaný – případné změny ohledně
spolufinancování nájmu haly, pokud pořadatel bude úspěšný v žádosti o dotaci
 Proběhl výběr reprezentantů pro úhradu nákladů ze strany ČAST.
 Kvóty pro kraje zveřejněny.
 Ředitel soutěží M.Henžel po konzultaci s odbornými komisemi předložil návrh
rozpisu.
VV dále diskutoval formu budoucího nastavení spolupráce s lokálními pořadateli, neboť
hlavní zodpovědnost leží na ČAST.
Usnesení:
USN285/III11/Bod10a/29-01-2020
VV schválil rozpis Mistrovství ČR 2020 a ukládá jeho zveřejnění.
Z: P.Bohumský, M.Henžel
T: 5.2.2020
Usnesení:
USN286/III11/Bod10a/29-01-2020
VV schválil pořadatelství MČR dospělých 2021: Havířov 5.-7.3.2021.
b) Para Czech Open 2019 a 2020
Z.Špaček a N.Endal informovali o jednání se zástupcem organizačního výboru Para Czech
Open, panem Milošem Matulou:
 Nesrovnalost ve vyúčtování mezi ČAST a pořadatelem vyřízena.
 Zbývá refundace nákladů za nevyužitou letenku klasifikátorem ze strany ITTF.
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Usnesení:
USN287/III11/Bod10b/29-01-2020
VV ukládá poslat žádost o refundaci nákladů na ITTF.
Z: P.Bohumský, J.Brothánek
T: 12.2.2020
c) WJC Hodonín
Z.Špaček informoval o jednání se zástupci pořadatele (SKST Hodonín).
Máme návrh smlouvy s ITTF k doplnění a podpisu, řeší J.Brothánek.
VV krátce diskutoval otázku prodloužení spolupráce s SKST Hodonín na další roky, ale
rozhodnutí odložil na příští zasedání VV ČAST.
d) Český pohár 2019
VV vzal na vědomí informaci N.Endala o průběhu finále Českého poháru 2019.
e) WT Olomouc
N. Endal informoval o přípravách WT v Olomouci pro rok 2020:
 rezervace hotelů a sportovní haly provedena
 nejistý aktuální vývoj v ITTF ohledně budoucí organizace WT, možná problém
s prize money již letos, do budoucna (od 2021) se dá očekávat významnější
změna v organizaci světových turnajů
f) APK
VV vzal na vědomí informace Z.Špačka a N. Endala z valné hromady APK – změna hracího
systému – tříčlenná družstva do třetího bodu (systém evropských pohárů), multiball a
úprava startu hráčů do 21 let.
g) Vyhlášení výběrového řízení na pořádání kvalifikačních utkání ME družstev 2020 a 2021
Odloženo, musíme počkat na vypsání podmínek ze strany ETTU (viz také minulé USN266).
11. Obsazení akcí členy VV
 Slavnostní vyhlášení Trenér roku – Praha 6.2.2020 – Z.Špaček
 Mimořádný kongres ETTU – Budapest 22.-23.2.2020 – N.Endal (místopředseda
Výkonného výboru ETTU) a P.Bohumský (za ČAST)
 Mistrovství ČR – Plzeň 28.2.-1.3.2020 – Z.Špaček (ředitel), N.Endal (delegát),
P.Bohumský (vr.rozhodčí)
 TOP TEN 2019, ocenění nejlepších sportovců ČSTPS – Z.Špaček
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12. Odborné komise
a) Zprávy z jednotlivých odborných komisí
Členové VV, kteří mají jednotlivé odborné komise ve své kompetenci, informovali o činnosti
jednotlivých odborných komisí.
RIK
VV se seznámil s pravidelnou zprávou předsedy Registrační a informační komise M.Henžela,
zejména v oblasti rozvoje informačního systému.
Sportovně technická komise
VV vzal na vědomí zápis ze schůze STK ze dne 20.12.2019, zveřejněný předsedou V.Drozdou.
STK mj. navrhla postup přípravy změn řádů pro Konferenci, včetně následujícího
harmonogramu:





možnost návrhů
do 29.2.2020 na v.drozda@volny.cz
porada k návrhu změn 6.3.2020
návrh pro VV
do 10.3.2020
konference
4.4.2020

Usnesení:
USN288/III11/Bod12a/29-01-2020
VV schválil harmonogram přípravy změn řádů pro Konferenci 2020.
Trenérsko-metodická komise
 VV vzal na vědomí pravidelnou zprávu metodičky ČAST M.Novotné za poslední
čtvrtletí roku 2019.
 16.2. bude v Hodoníně doškolení trenérů vedené J.Kolodzejczykem, konané při
WJC.
 VV vzal schválil smlouvu s M. Merkerem při práci na Metodickém webu ČAST.
Jmenovaný tímto částečně nahrazuje činnost I. Vacenovské, která je momentálně
na mateřské dovolené.
Mediální komise
Předseda mediální komise Martin Kučera představil aktuální situaci:
 Mediální komise připravila vlastní media-plán – které akce a jakými prostředky pokrýt.
 Mediální komise připravila Mediamanuál pro pořadatele
 PING-PONG.TV – výrazně narostla sledovanost realizovaných přenosů a je zájem ze strany
televizí.
b) Spolupráce s TV Arena Sport
VV projednal nabídku spolupráce s Arena Sport:
 Výhodou zejména přístup do kabelových sítí
 Testování – televizní utkání ELM 30.1.
 Zahájení spolupráce – MČR Plzeň, finále ELM
 Pravidelná spolupráce od příští sezóny 2020/2021
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 Streamování na ping-pong.tv zůstane zachováno.
Proběhla diskuse o vysílání extraligy žen (již realizováno), alternativních nabídkách (Sport 5),
herní systém extraligy, návrhy na změny rozpisu, které by úroveň přenosů podpořily,
infrastruktura připojení jako podmínka vysílání, vztah s ČT (cenové podmínky, služby
komentátorů), podmínky spolupráce s Arena Sport (exkluzivita, délka, cena)
Usnesení:
USN289/III11/Bod11b/29-01-2020
VV schválil záměr spolupráce s Arena Sport. VV ukládá N.Endalovi a M.Kučerovi vyjednat a
připravit smlouvu o spolupráci, a tu předložit ke schválení VV.
Z: N.Endal
T: 29.2.2020
c) Informace z oblasti GDPR
Bod přeložen na příště.
d) Trenér roku 2019
6.2.2020 proběhne v pražské Lucerně vyhlášení trenérů roku 2019, který pořádá ČOV.
Nominováni jsou za ČAST Tomáš Vrňák a do trenérské Síně slávy Z. Šváb.
e) Anketa – Nejlepší stolní tenista ČR 2019
Vyhlášení ankety připraveno při M-ČR v Plzni.
13. Zprávy z ETTU a ITTF
a) Mimořádný kongres ETTU
Dvoudenní mimořádný kongres ETTU se uskuteční v Budapešti 22.2.-23.2.2020. Kromě
běžných bodů má na programu rovněž diskusi o budoucím rozvoji evropského stolního
tenisu a vztahu s ITTF.
14. Termínová listina
Termínová listina byla na podzimní část sezóny 2020-2021 vydána. Vzhledem k nečekanému
postupu hráčů El Niňa do semifinále poháru ETTU, mění se i termíny semifinále Extraligy
mužů.
15. Různé, diskuze, informace členů VV ČAST
a) Informace ze schůzky předsedy ČAST s trenérem M. Lebedou
 Z.Špaček informoval o projednávání došlé stížnosti ohledně situace v oddíle SVS
Hradec Králové.
b) Odpověď na dopis ombudsmana ČOV na podnět M. Hájka
 Z.Špaček informoval o řešení podnětu M.Hájka ombudsmanovi ČOV.
 ČAST poskytne ČOV součinnost a předseda ČAST ombudsmanovi odpoví na výzvu
v požadovaném termínu. Vzhledem k tomu, že součástí podnětu je i záležitost
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v oddílu SVS Hradec Králové, bude Z. Špaček řešit s ombudsmanem ČOV i záležitost
v předcházejícím bodu (15a).
c) Pozvánka na vyhlášení TOP TEN 2019, ocenění nejlepších sportovců ČSTPS
 Za ČAST se účastní Z.Špaček.
d) Galavečer ČAST
 Proběhla krátká diskuse k organizaci galavečera.
 Přípravu dále koordinuje Z.Špaček.
e) Nasazovací žebříčky k 31.12.2019, schválení včetně metodiky
Usnesení:
USN290/III11/Bod15e/29-01-2020
VV schválil nasazovací žebříčky k 31.12.2019 včetně metodiky pro jejich sestavení.
f) Informace ze zasedání VV ČOV – Z. Špaček
 Z.Špaček předal informace z minulého zasedání VV ČOV.
 ČOV se nyní zejména zabývá přípravou české výpravy na OH v Tokiu.
Rovněž schválil podmínky startu českých sportovců a diskutoval míru zodpovědnosti
sportovních svazů za plnění podmínek reprezentanty.
Usnesení:
USN291/III11/Bod15f/29-01-2020
VV ukládá zajistit uzavření a plnění smluv s ČOV a Českou olympijskou o spolupráci při
zajištění účasti na Olympiádě v Tokiu.
Z: N.Endal, P.Nedoma
T: 29.2.2020
16. Personální agenda
a) Denní odměny spolupracovníků ČAST (OSVČ, DPP atd.)
 N.Endal předložil k diskusi návrh na navýšení odměn spolupracovníků ČAST, které se
využívají při jejich působení na akcích v zahraničí.
 VV zatím nedospěl k závěru a bude se záležitostí dále zabývat s ohledem na celkovou
úroveň odměňování.
b) Odměny členů komisí
Usnesení:
USN292/III11/Bod16b/29-01-2020
VV schválil mimořádné odměny za činnost v roce 2019 v Arbitrážní komisi a Dozorčí radě.
17. Dopisy od členů Asociace, došlé žádosti od členů Asociace
a) Žádost KSST Vysočina
 Žádost KSST Vysočina o mimořádné financování byla zamítnuta.
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b) Žádost o přezkoumání rozhodnutí KR ČAST (TJ Šanov vs. Sokol Studená)
 Neprojednáno, přeloženo na příští zasedání.
c) Žádost o výklad SŘ, čl. 453.01 (P. Halas)
 VV vzal ne vědomí doporučení STK ČAST. Je potřeba změnit příslušný článek SŘ na
nejbližší Konferenci ČAST.
18. Příprava Konference 2020


Předseda Asociace připraví harmonogram přípravy na Konferenci ČAST den 4.4.2020
s konkrétními termíny a odpovědnostmi.

19. Soubor Usnesení vyplývajících ze zasedání VV dne 29. 1. 2020
VV schválil všechna Usnesení vyplývající z tohoto zasedání VV ČAST.
Seznam Usnesení s úkoly, termíny, zodpovědnými osobami z minulých zasedání:
USN227

Veřejné zakázky (J. Brothánek)

předloženo na příště

USN249

Para Czech Open 2019

faktura uhrazena, zkusíme refundaci
z ITTF (Z.Špaček, P.Bohumský)

USN266

Kvalifikace ME (N.Endal)

musíme počkat na vypsání podmínek

USN267

MČR Plzeň (J. Brothánek)

smlouva zaslána k připomínkám
pořadateli 22.1.2020

Seznam Usnesení s úkoly, termíny, zodpovědnými osobami z tohoto zasedání:
USN283

Metodika a formulář pro krajské projekty

USN284

Dotazy a připomínky DR z ekonomické agendy J.Brothánek

USN285

Rozpis Mistrovství ČR 2020

P.Bohumský, M.Henžel

USN287

Refundace nákladů z Para Czech open

P.Bohumský, J.Brothánek 12.2.2020

USN289

Spolupráce s Arena Sport

USN291

Smlouvy s ČOV a Českou olympijskou do Tokia N.Endal, P.Nedoma
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20. Závěr
Předseda ČAST poděkoval všem účastníkům tohoto zasedání VV ČAST a zasedání ukončil.
Jednání bylo ukončeno v 18.30 hodin.
Příští zasedání:

18. 2. 2020, ve 14:30 hodin, sídlo ČAST, Zátopkova 100/2, Praha 6 - Strahov

Zapsal: P. Bohumský
Schválili: J. Brothánek, N. Endal, P. Bohumský, Z. Špaček
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Zápis z III – 11. jednání Výkonného výboru České asociace stolního
tenisu
Datum: 29. 1. 2020 od 13.00 hodin, v sídle ČAST, Praha 6, Zátopkova 2
Přítomni: Z. Špaček - předseda VV ČAST,
N. Endal, J. Brothánek, P. Bohumský – místopředsedové VV ČAST,
Hosté:

Z. Jirásek – místopředseda Dozorčí rady, J. Veselka – předseda Rady krajů,
Martin Kučera – předseda mediální komise (bod 11a)

Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.

10.

Úvod, přivítání
Schválení programu zasedání VV ČAST
Schválení zápisu ze zasedání č. 9 VV ČAST ze dne 4.12.2020 a zápisu č. 10
o rozhodnutích per rollam od 23.12.2019 do 8.1.2020
Kontrola plnění usnesení z minulých zasedání VV ČAST
Rada krajů - informace předsedy RK
Dozorčí rada – informace z posledního zasedání
Ekonomická agenda ČAST
a) Dotační programy MŠMT
- Informace o stavu vyúčtování všech dotačních programů MŠMT 2019
- Informace o podání dotačního programu MŠMT 2020 - Pořízení samostatného
movitého majetku pro reprezentaci a talentovanou mládež
b) Rozpočet ČAST na rok 2020
Agenda reprezentace a talentované mládeže
a) Informace z Olympijské kvalifikace v Portugalsku
b) Hodnocení trenérů z MSJ v Thajsku 2019
c) Dodatečné schválení nominace na ME U21 ve Varaždínu rozhodnutím per
rollam
d) MS družstev (Busan 2020)
Agenda projektů
a) Aktuální stav vyúčtování projektů krajských a regionálních svazů pro rok 2019 –
1.kolo a 2.kolo
b) Aktuální stav vyúčtování podpory RCM, SCM, SPS a OTM na rok 2019
Agenda soutěží pořádaných ČAST
a) MČR dospělých 2020 – Plzeň, informace o stavu příprav, schválení rozpisu MČR
b) Para Czech Open 2019 a 2020 – informace o jednání mezi ČAST a TJ Ostrava
c) WJC Hodonín 2020, 2021 – informace o jednání mezi ČAST a SKST Hodonín
d) Český pohár 2019 – informace o průběhu finále ČP
e) WT Olomouc 2020, 2021 – informace o stavu příprav, informace z ITTF
f) APK – informace z valné hromady APK v Ostravě
g) Vyhlášení výběrového řízení na pořádání kvalifikačních utkání ME družstev
2020 a 2021
Obsazení akcí členy VV
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11.

12.
13.
14.

15.
16.

17.
18.
19.

Odborné komise
a) Zprávy z jednotlivých odborných komisí – TMK, KM, KR, MK, STK, RIK, KVS
b) Spolupráce z TV Arena Sport
c) Informace z oblasti GDPR
Zprávy z ETTU a ITTF
a) Mimořádný kongres ETTU – Budapešť (únor 2020)
Termínová listina – podzim 2020
Různé, diskuze, informace členů VV ČAST
a) Informace ze schůzky předsedy ČAST s trenérem M. Lebedou
b) Odpověď na dopis ombudsmana ČOV na podnět M. Hájka
c) Pozvánka na vyhlášení TOP TEN 2019, ocenění nejlepších sportovců ČSTPS
d) Galavečer ČAST
e) Nasazovací žebříčky k 31.12.2019, schválení včetně metodiky
Personální agenda
a) Denní odměny spolupracovníků ČAST (OSVČ, DPP atd.)
b) Odměny členů komisí
Dopisy od členů Asociace, došlé žádosti od členů Asociace
a) Žádost KSST Vysočina
b) Žádost o přezkoumání rozhodnutí KR ČAST (TJ Šanov vs. Sokol Studená)
c) Žádost o výklad SŘ, čl. 453.01 (P. Halas)
Příprava Konference ČAST 2020
Soubor usnesení vyplývajících ze zasedání VV dne 29. 1. 2019
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, doplněný o několik
bodů zaslaných předsedovi Asociaci z řady členů VV těsně po vydání programu zasedání VV.
3. Schválení zápisu z minulého jednání VV ČAST
Z. Špaček projednal zápis č. 9 z řádného zasedání VV ČAST ze dne 4. 12. 2020 a zápis č. 10
o rozhodnutích per rollam od 23.12.2019 do 8.1.2020. Zápisy byly jednomyslně schváleny
všemi členy VV.
Usnesení:
USN281/III11/Bod3/29-1-2020
VV ČAST jednomyslně schvaluje zápisy z minulých jednání VV ČAST ze dne 4.12.2019 a
8.1.2020.
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4. Kontrola Usnesení z minulého zasedání VV ČAST
VV projednal a zkontroloval úkoly vyplývající z Usnesení z minulých zasedání VV ČAST.
Usnesení, která trvají, jsou v přehledu na konci zápisu.
Potvrzení rozhodnutí per rollam v mezidobí mezi jednáními:
USN282/III11/Bod4-per rollam/15-01-2020
VV schválil rozšíření nominace na ME U21 v Chorvatsku o hráče R.Bako, G.Štěpánová,
A.Matějovská
5. Rada krajů
Předseda Rady krajů předložil návrh jednotné metodiky projektů organizovaných krajskými
svazy financovaných (s příspěvkem) z rozpočtu ČAST s cílem zajistit jednotnou administrativu
této složité agendy. Otevřené body ohledně správného účelu financování projektů byly
vysvětleny.
Usnesení:
USN283/III11/Bod5/29-01-2020
VV bere stav přípravy na vědomí a ukládá dopracovat metodiku a formulář pro projekty.
Z: J.Veselka
T: 29.2.2020
6. Dozorčí rada
Místopředseda dozorčí rady Z. Jirásek informoval o činnosti dozorčí rady ČAST:
 Organizace zasedání DR a složité plánování termínů vyžaduje lepší koordinaci, aby VV
mohl zajistit osobní účast svých zástupců, zejména Z.Špačka a J.Brothánka
 Informace ze 4. zasedání DR ČAST dne 29.12.2019, mj.:
o Ekonomická agenda
o Podmíněné schválení rozpočtu pro rok 2020
o Náměty k další činnosti ČAST, např. rozhodčí ve 3. lize
Usnesení:
USN284/III11/Bod6/29-01-2020
VV bere informace na vědomí a ukládá odbavit dotazy a připomínky DR z ekonomické
agendy.
Z: J.Brothánek
T: 15.2.2020
7. Ekonomická agenda ČAST
a) Dotační programy MŠMT
J.Brothánek informoval o stavu vyúčtování všech dotačních programů MŠMT 2019:
o Celkově mírně přečerpáno, bude hrazeno z vlastních zdrojů
o Neustále obecně špatná kvalita vyúčtování
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o Do budoucna se smluvně upraví průběžné (kvartální až měsíční) vyúčtování
finančních spoluúčastí pro RCM, SCM, SPS, KTM.
o Finální výkazy a výstupy z účetnictví pro vyúčtování dotací budou průběžně
zpracovány do 11.2.2020, vyúčtování pro ministerstvo má termín 15.2.2020.
b) Informace o podání dotačního programu MŠMT 2020 - Pořízení samostatného
movitého majetku pro reprezentaci a talentovanou mládež
J. Brothánek informoval o podání investičního záměru k žádosti o dotaci v rámci výzvy
MŠMT dne 15.1. a o rozeslání (uveřejnění) - Zadávací dokumentace pro veřejné zakázky:
o
Nákup přístrojů pro regenerační linku pro Českou asociaci stolního tenisu
o
Nákup robotických simulátorů určených pro trénink stolního tenisu pro Českou
asociaci stolního tenisu
o
Nákup automobilů pro Českou asociaci stolního tenisu (3 ks mikrobusů) – za
nerealizovanou VZ v roce 2019.
Rozeslání zadávací dokumentace na další veřejné zakázky dle investičního záměru
proběhne do 29.2.2020.
VV čeká na vyjádření k investičnímu záměru od MŠMT, které určí termín předání závazné
dokumentace.
c) Rozpočet ČAST pro rok 2020
VV konstatoval, že k datu zasedání není žádná informace ze strany MŠMT k rozdělení
alokace ve stěžejních dotačních programech (Repre, Talent, Organizace sportu) pro rok
2020.
Do schválení nového rozpočtu konferencí se čerpá z finančních rezerv ČAST z minulých let
dle návrhu rozpočtu pro rok 2020 posouzeného Dozorčí radou ČAST ve výši jedné
dvanáctiny měsíčně. VV zajistí běžné financování provozu ČAST z vlastních zdrojů v
období od 1. 1. 2020 do doby provedení akceptace výše dotací ve stěžejních dotačních
programech MŠMT (repre, talent, organizace sportu) tak, aby provedené měsíční výdaje
odpovídaly 1/12 čerpání ročního rozpočtu roku 2019.
Do 2 týdnů od provedení akceptace ve stěžejních dotačních programech MŠMT
(viz výše uvedené) výše dotací, upraví VV návrh rozpočtu ČAST na rok 2020 tak,
aby před jeho předložením na Konferenci ČÁST byl projednán s DR.
8. Agenda reprezentace a talentované mládeže
a) Informace z Olympijské kvalifikace v Portugalsku
VV zhodnotil vystoupení našich reprezentačních týmů na olympijské kvalifikaci družstev.
Za velmi dobré vystoupení děkuje družstvu mužů, jsou do Tokia prvními náhradníky. Pro
družstvo žen byla kvalifikace nad jejich současné možnosti.
b) Hodnocení trenérů z MSJ v Thajsku 2019
VV vzal na vědomí hodnocení trenérů předložené v prosinci 2019.
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c) MS družstev (Busan 2020)
N. Endal informoval o přípravě reprezentace na Mistrovství světa, které se koná dříve
kvůli letošní olympiádě.
9. Agenda Projektů ČAST
a) Aktuální stav vyúčtování žádostí na projekty krajských a regionálních svazů pro rok 2019
o Vyúčtování proběhla
o K dořešení Krajské centrum talentované mládeže Vysočina – VV neakceptuje
vyúčtování předložené KSST
b) Aktuální stav vyúčtování podpory RCM, SCM, SPS a OTM (KTM) na rok 2019
o Vyúčtování proběhla
o Zbývá SCM Hradec Králové – v řešení
10. Agenda soutěží pořádaných ČAST
a) MČR dospělých
VV projednal přípravu MČR v Plzni.
 Schůzka s pořadatelem 13.12.2019 – TJ Sokol Lhůta, zástupce R. Čech
 Návrh smlouvy s pořadatelem zatím nepodepsaný – případné změny ohledně
spolufinancování nájmu haly, pokud pořadatel bude úspěšný v žádosti o dotaci
 Proběhl výběr reprezentantů pro úhradu nákladů ze strany ČAST.
 Kvóty pro kraje zveřejněny.
 Ředitel soutěží M.Henžel po konzultaci s odbornými komisemi předložil návrh
rozpisu.
VV dále diskutoval formu budoucího nastavení spolupráce s lokálními pořadateli, neboť
hlavní zodpovědnost leží na ČAST.
Usnesení:
USN285/III11/Bod10a/29-01-2020
VV schválil rozpis Mistrovství ČR 2020 a ukládá jeho zveřejnění.
Z: P.Bohumský, M.Henžel
T: 5.2.2020
Usnesení:
USN286/III11/Bod10a/29-01-2020
VV schválil pořadatelství MČR dospělých 2021: Havířov 5.-7.3.2021.
b) Para Czech Open 2019 a 2020
Z.Špaček a N.Endal informovali o jednání se zástupcem organizačního výboru Para Czech
Open, panem Milošem Matulou:
 Nesrovnalost ve vyúčtování mezi ČAST a pořadatelem vyřízena.
 Zbývá refundace nákladů za nevyužitou letenku klasifikátorem ze strany ITTF.
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Usnesení:
USN287/III11/Bod10b/29-01-2020
VV ukládá poslat žádost o refundaci nákladů na ITTF.
Z: P.Bohumský, J.Brothánek
T: 12.2.2020
c) WJC Hodonín
Z.Špaček informoval o jednání se zástupci pořadatele (SKST Hodonín).
Máme návrh smlouvy s ITTF k doplnění a podpisu, řeší J.Brothánek.
VV krátce diskutoval otázku prodloužení spolupráce s SKST Hodonín na další roky, ale
rozhodnutí odložil na příští zasedání VV ČAST.
d) Český pohár 2019
VV vzal na vědomí informaci N.Endala o průběhu finále Českého poháru 2019.
e) WT Olomouc
N. Endal informoval o přípravách WT v Olomouci pro rok 2020:
 rezervace hotelů a sportovní haly provedena
 nejistý aktuální vývoj v ITTF ohledně budoucí organizace WT, možná problém
s prize money již letos, do budoucna (od 2021) se dá očekávat významnější
změna v organizaci světových turnajů
f) APK
VV vzal na vědomí informace Z.Špačka a N. Endala z valné hromady APK – změna hracího
systému – tříčlenná družstva do třetího bodu (systém evropských pohárů), multiball a
úprava startu hráčů do 21 let.
g) Vyhlášení výběrového řízení na pořádání kvalifikačních utkání ME družstev 2020 a 2021
Odloženo, musíme počkat na vypsání podmínek ze strany ETTU (viz také minulé USN266).
11. Obsazení akcí členy VV
 Slavnostní vyhlášení Trenér roku – Praha 6.2.2020 – Z.Špaček
 Mimořádný kongres ETTU – Budapest 22.-23.2.2020 – N.Endal (místopředseda
Výkonného výboru ETTU) a P.Bohumský (za ČAST)
 Mistrovství ČR – Plzeň 28.2.-1.3.2020 – Z.Špaček (ředitel), N.Endal (delegát),
P.Bohumský (vr.rozhodčí)
 TOP TEN 2019, ocenění nejlepších sportovců ČSTPS – Z.Špaček

Aktualizováno 2.2.2020

Stránka 6

Zápis z III – 11. řádného jednání VV ČAST

12. Odborné komise
a) Zprávy z jednotlivých odborných komisí
Členové VV, kteří mají jednotlivé odborné komise ve své kompetenci, informovali o činnosti
jednotlivých odborných komisí.
RIK
VV se seznámil s pravidelnou zprávou předsedy Registrační a informační komise M.Henžela,
zejména v oblasti rozvoje informačního systému.
Sportovně technická komise
VV vzal na vědomí zápis ze schůze STK ze dne 20.12.2019, zveřejněný předsedou V.Drozdou.
STK mj. navrhla postup přípravy změn řádů pro Konferenci, včetně následujícího
harmonogramu:





možnost návrhů
do 29.2.2020 na v.drozda@volny.cz
porada k návrhu změn 6.3.2020
návrh pro VV
do 10.3.2020
konference
4.4.2020

Usnesení:
USN288/III11/Bod12a/29-01-2020
VV schválil harmonogram přípravy změn řádů pro Konferenci 2020.
Trenérsko-metodická komise
 VV vzal na vědomí pravidelnou zprávu metodičky ČAST M.Novotné za poslední
čtvrtletí roku 2019.
 16.2. bude v Hodoníně doškolení trenérů vedené J.Kolodzejczykem, konané při
WJC.
 VV vzal schválil smlouvu s M. Merkerem při práci na Metodickém webu ČAST.
Jmenovaný tímto částečně nahrazuje činnost I. Vacenovské, která je momentálně
na mateřské dovolené.
Mediální komise
Předseda mediální komise Martin Kučera představil aktuální situaci:
 Mediální komise připravila vlastní media-plán – které akce a jakými prostředky pokrýt.
 Mediální komise připravila Mediamanuál pro pořadatele
 PING-PONG.TV – výrazně narostla sledovanost realizovaných přenosů a je zájem ze strany
televizí.
b) Spolupráce s TV Arena Sport
VV projednal nabídku spolupráce s Arena Sport:
 Výhodou zejména přístup do kabelových sítí
 Testování – televizní utkání ELM 30.1.
 Zahájení spolupráce – MČR Plzeň, finále ELM
 Pravidelná spolupráce od příští sezóny 2020/2021
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 Streamování na ping-pong.tv zůstane zachováno.
Proběhla diskuse o vysílání extraligy žen (již realizováno), alternativních nabídkách (Sport 5),
herní systém extraligy, návrhy na změny rozpisu, které by úroveň přenosů podpořily,
infrastruktura připojení jako podmínka vysílání, vztah s ČT (cenové podmínky, služby
komentátorů), podmínky spolupráce s Arena Sport (exkluzivita, délka, cena)
Usnesení:
USN289/III11/Bod11b/29-01-2020
VV schválil záměr spolupráce s Arena Sport. VV ukládá N.Endalovi a M.Kučerovi vyjednat a
připravit smlouvu o spolupráci, a tu předložit ke schválení VV.
Z: N.Endal
T: 29.2.2020
c) Informace z oblasti GDPR
Bod přeložen na příště.
d) Trenér roku 2019
6.2.2020 proběhne v pražské Lucerně vyhlášení trenérů roku 2019, který pořádá ČOV.
Nominováni jsou za ČAST Tomáš Vrňák a do trenérské Síně slávy Z. Šváb.
e) Anketa – Nejlepší stolní tenista ČR 2019
Vyhlášení ankety připraveno při M-ČR v Plzni.
13. Zprávy z ETTU a ITTF
a) Mimořádný kongres ETTU
Dvoudenní mimořádný kongres ETTU se uskuteční v Budapešti 22.2.-23.2.2020. Kromě
běžných bodů má na programu rovněž diskusi o budoucím rozvoji evropského stolního
tenisu a vztahu s ITTF.
14. Termínová listina
Termínová listina byla na podzimní část sezóny 2020-2021 vydána. Vzhledem k nečekanému
postupu hráčů El Niňa do semifinále poháru ETTU, mění se i termíny semifinále Extraligy
mužů.
15. Různé, diskuze, informace členů VV ČAST
a) Informace ze schůzky předsedy ČAST s trenérem M. Lebedou
 Z.Špaček informoval o projednávání došlé stížnosti ohledně situace v oddíle SVS
Hradec Králové.
b) Odpověď na dopis ombudsmana ČOV na podnět M. Hájka
 Z.Špaček informoval o řešení podnětu M.Hájka ombudsmanovi ČOV.
 ČAST poskytne ČOV součinnost a předseda ČAST ombudsmanovi odpoví na výzvu
v požadovaném termínu. Vzhledem k tomu, že součástí podnětu je i záležitost
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v oddílu SVS Hradec Králové, bude Z. Špaček řešit s ombudsmanem ČOV i záležitost
v předcházejícím bodu (15a).
c) Pozvánka na vyhlášení TOP TEN 2019, ocenění nejlepších sportovců ČSTPS
 Za ČAST se účastní Z.Špaček.
d) Galavečer ČAST
 Proběhla krátká diskuse k organizaci galavečera.
 Přípravu dále koordinuje Z.Špaček.
e) Nasazovací žebříčky k 31.12.2019, schválení včetně metodiky
Usnesení:
USN290/III11/Bod15e/29-01-2020
VV schválil nasazovací žebříčky k 31.12.2019 včetně metodiky pro jejich sestavení.
f) Informace ze zasedání VV ČOV – Z. Špaček
 Z.Špaček předal informace z minulého zasedání VV ČOV.
 ČOV se nyní zejména zabývá přípravou české výpravy na OH v Tokiu.
Rovněž schválil podmínky startu českých sportovců a diskutoval míru zodpovědnosti
sportovních svazů za plnění podmínek reprezentanty.
Usnesení:
USN291/III11/Bod15f/29-01-2020
VV ukládá zajistit uzavření a plnění smluv s ČOV a Českou olympijskou o spolupráci při
zajištění účasti na Olympiádě v Tokiu.
Z: N.Endal, P.Nedoma
T: 29.2.2020
16. Personální agenda
a) Denní odměny spolupracovníků ČAST (OSVČ, DPP atd.)
 N.Endal předložil k diskusi návrh na navýšení odměn spolupracovníků ČAST, které se
využívají při jejich působení na akcích v zahraničí.
 VV zatím nedospěl k závěru a bude se záležitostí dále zabývat s ohledem na celkovou
úroveň odměňování.
b) Odměny členů komisí
Usnesení:
USN292/III11/Bod16b/29-01-2020
VV schválil mimořádné odměny za činnost v roce 2019 v Arbitrážní komisi a Dozorčí radě.
17. Dopisy od členů Asociace, došlé žádosti od členů Asociace
a) Žádost KSST Vysočina
 Žádost KSST Vysočina o mimořádné financování byla zamítnuta.
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b) Žádost o přezkoumání rozhodnutí KR ČAST (TJ Šanov vs. Sokol Studená)
 Neprojednáno, přeloženo na příští zasedání.
c) Žádost o výklad SŘ, čl. 453.01 (P. Halas)
 VV vzal ne vědomí doporučení STK ČAST. Je potřeba změnit příslušný článek SŘ na
nejbližší Konferenci ČAST.
18. Příprava Konference 2020


Předseda Asociace připraví harmonogram přípravy na Konferenci ČAST den 4.4.2020
s konkrétními termíny a odpovědnostmi.

19. Soubor Usnesení vyplývajících ze zasedání VV dne 29. 1. 2020
VV schválil všechna Usnesení vyplývající z tohoto zasedání VV ČAST.
Seznam Usnesení s úkoly, termíny, zodpovědnými osobami z minulých zasedání:
USN227

Veřejné zakázky (J. Brothánek)

předloženo na příště

USN249

Para Czech Open 2019

faktura uhrazena, zkusíme refundaci
z ITTF (Z.Špaček, P.Bohumský)

USN266

Kvalifikace ME (N.Endal)

musíme počkat na vypsání podmínek

USN267

MČR Plzeň (J. Brothánek)

smlouva zaslána k připomínkám
pořadateli 22.1.2020

Seznam Usnesení s úkoly, termíny, zodpovědnými osobami z tohoto zasedání:
USN283

Metodika a formulář pro krajské projekty

USN284

Dotazy a připomínky DR z ekonomické agendy J.Brothánek

USN285

Rozpis Mistrovství ČR 2020

P.Bohumský, M.Henžel

USN287

Refundace nákladů z Para Czech open

P.Bohumský, J.Brothánek 12.2.2020

USN289

Spolupráce s Arena Sport

USN291

Smlouvy s ČOV a Českou olympijskou do Tokia N.Endal, P.Nedoma
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20. Závěr
Předseda ČAST poděkoval všem účastníkům tohoto zasedání VV ČAST a zasedání ukončil.
Jednání bylo ukončeno v 18.30 hodin.
Příští zasedání:

18. 2. 2020, ve 14:30 hodin, sídlo ČAST, Zátopkova 100/2, Praha 6 - Strahov

Zapsal: P. Bohumský
Schválili: J. Brothánek, N. Endal, P. Bohumský, Z. Špaček
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Zápis z III – 11. jednání Výkonného výboru České asociace stolního
tenisu
Datum: 29. 1. 2020 od 13.00 hodin, v sídle ČAST, Praha 6, Zátopkova 2
Přítomni: Z. Špaček - předseda VV ČAST,
N. Endal, J. Brothánek, P. Bohumský – místopředsedové VV ČAST,
Hosté:

Z. Jirásek – místopředseda Dozorčí rady, J. Veselka – předseda Rady krajů,
Martin Kučera – předseda mediální komise (bod 11a)

Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.

10.

Úvod, přivítání
Schválení programu zasedání VV ČAST
Schválení zápisu ze zasedání č. 9 VV ČAST ze dne 4.12.2020 a zápisu č. 10
o rozhodnutích per rollam od 23.12.2019 do 8.1.2020
Kontrola plnění usnesení z minulých zasedání VV ČAST
Rada krajů - informace předsedy RK
Dozorčí rada – informace z posledního zasedání
Ekonomická agenda ČAST
a) Dotační programy MŠMT
- Informace o stavu vyúčtování všech dotačních programů MŠMT 2019
- Informace o podání dotačního programu MŠMT 2020 - Pořízení samostatného
movitého majetku pro reprezentaci a talentovanou mládež
b) Rozpočet ČAST na rok 2020
Agenda reprezentace a talentované mládeže
a) Informace z Olympijské kvalifikace v Portugalsku
b) Hodnocení trenérů z MSJ v Thajsku 2019
c) Dodatečné schválení nominace na ME U21 ve Varaždínu rozhodnutím per
rollam
d) MS družstev (Busan 2020)
Agenda projektů
a) Aktuální stav vyúčtování projektů krajských a regionálních svazů pro rok 2019 –
1.kolo a 2.kolo
b) Aktuální stav vyúčtování podpory RCM, SCM, SPS a OTM na rok 2019
Agenda soutěží pořádaných ČAST
a) MČR dospělých 2020 – Plzeň, informace o stavu příprav, schválení rozpisu MČR
b) Para Czech Open 2019 a 2020 – informace o jednání mezi ČAST a TJ Ostrava
c) WJC Hodonín 2020, 2021 – informace o jednání mezi ČAST a SKST Hodonín
d) Český pohár 2019 – informace o průběhu finále ČP
e) WT Olomouc 2020, 2021 – informace o stavu příprav, informace z ITTF
f) APK – informace z valné hromady APK v Ostravě
g) Vyhlášení výběrového řízení na pořádání kvalifikačních utkání ME družstev
2020 a 2021
Obsazení akcí členy VV
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11.

12.
13.
14.

15.
16.

17.
18.
19.

Odborné komise
a) Zprávy z jednotlivých odborných komisí – TMK, KM, KR, MK, STK, RIK, KVS
b) Spolupráce z TV Arena Sport
c) Informace z oblasti GDPR
Zprávy z ETTU a ITTF
a) Mimořádný kongres ETTU – Budapešť (únor 2020)
Termínová listina – podzim 2020
Různé, diskuze, informace členů VV ČAST
a) Informace ze schůzky předsedy ČAST s trenérem M. Lebedou
b) Odpověď na dopis ombudsmana ČOV na podnět M. Hájka
c) Pozvánka na vyhlášení TOP TEN 2019, ocenění nejlepších sportovců ČSTPS
d) Galavečer ČAST
e) Nasazovací žebříčky k 31.12.2019, schválení včetně metodiky
Personální agenda
a) Denní odměny spolupracovníků ČAST (OSVČ, DPP atd.)
b) Odměny členů komisí
Dopisy od členů Asociace, došlé žádosti od členů Asociace
a) Žádost KSST Vysočina
b) Žádost o přezkoumání rozhodnutí KR ČAST (TJ Šanov vs. Sokol Studená)
c) Žádost o výklad SŘ, čl. 453.01 (P. Halas)
Příprava Konference ČAST 2020
Soubor usnesení vyplývajících ze zasedání VV dne 29. 1. 2019
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, doplněný o několik
bodů zaslaných předsedovi Asociaci z řady členů VV těsně po vydání programu zasedání VV.
3. Schválení zápisu z minulého jednání VV ČAST
Z. Špaček projednal zápis č. 9 z řádného zasedání VV ČAST ze dne 4. 12. 2020 a zápis č. 10
o rozhodnutích per rollam od 23.12.2019 do 8.1.2020. Zápisy byly jednomyslně schváleny
všemi členy VV.
Usnesení:
USN281/III11/Bod3/29-1-2020
VV ČAST jednomyslně schvaluje zápisy z minulých jednání VV ČAST ze dne 4.12.2019 a
8.1.2020.
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4. Kontrola Usnesení z minulého zasedání VV ČAST
VV projednal a zkontroloval úkoly vyplývající z Usnesení z minulých zasedání VV ČAST.
Usnesení, která trvají, jsou v přehledu na konci zápisu.
Potvrzení rozhodnutí per rollam v mezidobí mezi jednáními:
USN282/III11/Bod4-per rollam/15-01-2020
VV schválil rozšíření nominace na ME U21 v Chorvatsku o hráče R.Bako, G.Štěpánová,
A.Matějovská
5. Rada krajů
Předseda Rady krajů předložil návrh jednotné metodiky projektů organizovaných krajskými
svazy financovaných (s příspěvkem) z rozpočtu ČAST s cílem zajistit jednotnou administrativu
této složité agendy. Otevřené body ohledně správného účelu financování projektů byly
vysvětleny.
Usnesení:
USN283/III11/Bod5/29-01-2020
VV bere stav přípravy na vědomí a ukládá dopracovat metodiku a formulář pro projekty.
Z: J.Veselka
T: 29.2.2020
6. Dozorčí rada
Místopředseda dozorčí rady Z. Jirásek informoval o činnosti dozorčí rady ČAST:
 Organizace zasedání DR a složité plánování termínů vyžaduje lepší koordinaci, aby VV
mohl zajistit osobní účast svých zástupců, zejména Z.Špačka a J.Brothánka
 Informace ze 4. zasedání DR ČAST dne 29.12.2019, mj.:
o Ekonomická agenda
o Podmíněné schválení rozpočtu pro rok 2020
o Náměty k další činnosti ČAST, např. rozhodčí ve 3. lize
Usnesení:
USN284/III11/Bod6/29-01-2020
VV bere informace na vědomí a ukládá odbavit dotazy a připomínky DR z ekonomické
agendy.
Z: J.Brothánek
T: 15.2.2020
7. Ekonomická agenda ČAST
a) Dotační programy MŠMT
J.Brothánek informoval o stavu vyúčtování všech dotačních programů MŠMT 2019:
o Celkově mírně přečerpáno, bude hrazeno z vlastních zdrojů
o Neustále obecně špatná kvalita vyúčtování
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o Do budoucna se smluvně upraví průběžné (kvartální až měsíční) vyúčtování
finančních spoluúčastí pro RCM, SCM, SPS, KTM.
o Finální výkazy a výstupy z účetnictví pro vyúčtování dotací budou průběžně
zpracovány do 11.2.2020, vyúčtování pro ministerstvo má termín 15.2.2020.
b) Informace o podání dotačního programu MŠMT 2020 - Pořízení samostatného
movitého majetku pro reprezentaci a talentovanou mládež
J. Brothánek informoval o podání investičního záměru k žádosti o dotaci v rámci výzvy
MŠMT dne 15.1. a o rozeslání (uveřejnění) - Zadávací dokumentace pro veřejné zakázky:
o
Nákup přístrojů pro regenerační linku pro Českou asociaci stolního tenisu
o
Nákup robotických simulátorů určených pro trénink stolního tenisu pro Českou
asociaci stolního tenisu
o
Nákup automobilů pro Českou asociaci stolního tenisu (3 ks mikrobusů) – za
nerealizovanou VZ v roce 2019.
Rozeslání zadávací dokumentace na další veřejné zakázky dle investičního záměru
proběhne do 29.2.2020.
VV čeká na vyjádření k investičnímu záměru od MŠMT, které určí termín předání závazné
dokumentace.
c) Rozpočet ČAST pro rok 2020
VV konstatoval, že k datu zasedání není žádná informace ze strany MŠMT k rozdělení
alokace ve stěžejních dotačních programech (Repre, Talent, Organizace sportu) pro rok
2020.
Do schválení nového rozpočtu konferencí se čerpá z finančních rezerv ČAST z minulých let
dle návrhu rozpočtu pro rok 2020 posouzeného Dozorčí radou ČAST ve výši jedné
dvanáctiny měsíčně. VV zajistí běžné financování provozu ČAST z vlastních zdrojů v
období od 1. 1. 2020 do doby provedení akceptace výše dotací ve stěžejních dotačních
programech MŠMT (repre, talent, organizace sportu) tak, aby provedené měsíční výdaje
odpovídaly 1/12 čerpání ročního rozpočtu roku 2019.
Do 2 týdnů od provedení akceptace ve stěžejních dotačních programech MŠMT
(viz výše uvedené) výše dotací, upraví VV návrh rozpočtu ČAST na rok 2020 tak,
aby před jeho předložením na Konferenci ČÁST byl projednán s DR.
8. Agenda reprezentace a talentované mládeže
a) Informace z Olympijské kvalifikace v Portugalsku
VV zhodnotil vystoupení našich reprezentačních týmů na olympijské kvalifikaci družstev.
Za velmi dobré vystoupení děkuje družstvu mužů, jsou do Tokia prvními náhradníky. Pro
družstvo žen byla kvalifikace nad jejich současné možnosti.
b) Hodnocení trenérů z MSJ v Thajsku 2019
VV vzal na vědomí hodnocení trenérů předložené v prosinci 2019.
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c) MS družstev (Busan 2020)
N. Endal informoval o přípravě reprezentace na Mistrovství světa, které se koná dříve
kvůli letošní olympiádě.
9. Agenda Projektů ČAST
a) Aktuální stav vyúčtování žádostí na projekty krajských a regionálních svazů pro rok 2019
o Vyúčtování proběhla
o K dořešení Krajské centrum talentované mládeže Vysočina – VV neakceptuje
vyúčtování předložené KSST
b) Aktuální stav vyúčtování podpory RCM, SCM, SPS a OTM (KTM) na rok 2019
o Vyúčtování proběhla
o Zbývá SCM Hradec Králové – v řešení
10. Agenda soutěží pořádaných ČAST
a) MČR dospělých
VV projednal přípravu MČR v Plzni.
 Schůzka s pořadatelem 13.12.2019 – TJ Sokol Lhůta, zástupce R. Čech
 Návrh smlouvy s pořadatelem zatím nepodepsaný – případné změny ohledně
spolufinancování nájmu haly, pokud pořadatel bude úspěšný v žádosti o dotaci
 Proběhl výběr reprezentantů pro úhradu nákladů ze strany ČAST.
 Kvóty pro kraje zveřejněny.
 Ředitel soutěží M.Henžel po konzultaci s odbornými komisemi předložil návrh
rozpisu.
VV dále diskutoval formu budoucího nastavení spolupráce s lokálními pořadateli, neboť
hlavní zodpovědnost leží na ČAST.
Usnesení:
USN285/III11/Bod10a/29-01-2020
VV schválil rozpis Mistrovství ČR 2020 a ukládá jeho zveřejnění.
Z: P.Bohumský, M.Henžel
T: 5.2.2020
Usnesení:
USN286/III11/Bod10a/29-01-2020
VV schválil pořadatelství MČR dospělých 2021: Havířov 5.-7.3.2021.
b) Para Czech Open 2019 a 2020
Z.Špaček a N.Endal informovali o jednání se zástupcem organizačního výboru Para Czech
Open, panem Milošem Matulou:
 Nesrovnalost ve vyúčtování mezi ČAST a pořadatelem vyřízena.
 Zbývá refundace nákladů za nevyužitou letenku klasifikátorem ze strany ITTF.
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Usnesení:
USN287/III11/Bod10b/29-01-2020
VV ukládá poslat žádost o refundaci nákladů na ITTF.
Z: P.Bohumský, J.Brothánek
T: 12.2.2020
c) WJC Hodonín
Z.Špaček informoval o jednání se zástupci pořadatele (SKST Hodonín).
Máme návrh smlouvy s ITTF k doplnění a podpisu, řeší J.Brothánek.
VV krátce diskutoval otázku prodloužení spolupráce s SKST Hodonín na další roky, ale
rozhodnutí odložil na příští zasedání VV ČAST.
d) Český pohár 2019
VV vzal na vědomí informaci N.Endala o průběhu finále Českého poháru 2019.
e) WT Olomouc
N. Endal informoval o přípravách WT v Olomouci pro rok 2020:
 rezervace hotelů a sportovní haly provedena
 nejistý aktuální vývoj v ITTF ohledně budoucí organizace WT, možná problém
s prize money již letos, do budoucna (od 2021) se dá očekávat významnější
změna v organizaci světových turnajů
f) APK
VV vzal na vědomí informace Z.Špačka a N. Endala z valné hromady APK – změna hracího
systému – tříčlenná družstva do třetího bodu (systém evropských pohárů), multiball a
úprava startu hráčů do 21 let.
g) Vyhlášení výběrového řízení na pořádání kvalifikačních utkání ME družstev 2020 a 2021
Odloženo, musíme počkat na vypsání podmínek ze strany ETTU (viz také minulé USN266).
11. Obsazení akcí členy VV
 Slavnostní vyhlášení Trenér roku – Praha 6.2.2020 – Z.Špaček
 Mimořádný kongres ETTU – Budapest 22.-23.2.2020 – N.Endal (místopředseda
Výkonného výboru ETTU) a P.Bohumský (za ČAST)
 Mistrovství ČR – Plzeň 28.2.-1.3.2020 – Z.Špaček (ředitel), N.Endal (delegát),
P.Bohumský (vr.rozhodčí)
 TOP TEN 2019, ocenění nejlepších sportovců ČSTPS – Z.Špaček
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12. Odborné komise
a) Zprávy z jednotlivých odborných komisí
Členové VV, kteří mají jednotlivé odborné komise ve své kompetenci, informovali o činnosti
jednotlivých odborných komisí.
RIK
VV se seznámil s pravidelnou zprávou předsedy Registrační a informační komise M.Henžela,
zejména v oblasti rozvoje informačního systému.
Sportovně technická komise
VV vzal na vědomí zápis ze schůze STK ze dne 20.12.2019, zveřejněný předsedou V.Drozdou.
STK mj. navrhla postup přípravy změn řádů pro Konferenci, včetně následujícího
harmonogramu:





možnost návrhů
do 29.2.2020 na v.drozda@volny.cz
porada k návrhu změn 6.3.2020
návrh pro VV
do 10.3.2020
konference
4.4.2020

Usnesení:
USN288/III11/Bod12a/29-01-2020
VV schválil harmonogram přípravy změn řádů pro Konferenci 2020.
Trenérsko-metodická komise
 VV vzal na vědomí pravidelnou zprávu metodičky ČAST M.Novotné za poslední
čtvrtletí roku 2019.
 16.2. bude v Hodoníně doškolení trenérů vedené J.Kolodzejczykem, konané při
WJC.
 VV vzal schválil smlouvu s M. Merkerem při práci na Metodickém webu ČAST.
Jmenovaný tímto částečně nahrazuje činnost I. Vacenovské, která je momentálně
na mateřské dovolené.
Mediální komise
Předseda mediální komise Martin Kučera představil aktuální situaci:
 Mediální komise připravila vlastní media-plán – které akce a jakými prostředky pokrýt.
 Mediální komise připravila Mediamanuál pro pořadatele
 PING-PONG.TV – výrazně narostla sledovanost realizovaných přenosů a je zájem ze strany
televizí.
b) Spolupráce s TV Arena Sport
VV projednal nabídku spolupráce s Arena Sport:
 Výhodou zejména přístup do kabelových sítí
 Testování – televizní utkání ELM 30.1.
 Zahájení spolupráce – MČR Plzeň, finále ELM
 Pravidelná spolupráce od příští sezóny 2020/2021
Aktualizováno 2.2.2020
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 Streamování na ping-pong.tv zůstane zachováno.
Proběhla diskuse o vysílání extraligy žen (již realizováno), alternativních nabídkách (Sport 5),
herní systém extraligy, návrhy na změny rozpisu, které by úroveň přenosů podpořily,
infrastruktura připojení jako podmínka vysílání, vztah s ČT (cenové podmínky, služby
komentátorů), podmínky spolupráce s Arena Sport (exkluzivita, délka, cena)
Usnesení:
USN289/III11/Bod11b/29-01-2020
VV schválil záměr spolupráce s Arena Sport. VV ukládá N.Endalovi a M.Kučerovi vyjednat a
připravit smlouvu o spolupráci, a tu předložit ke schválení VV.
Z: N.Endal
T: 29.2.2020
c) Informace z oblasti GDPR
Bod přeložen na příště.
d) Trenér roku 2019
6.2.2020 proběhne v pražské Lucerně vyhlášení trenérů roku 2019, který pořádá ČOV.
Nominováni jsou za ČAST Tomáš Vrňák a do trenérské Síně slávy Z. Šváb.
e) Anketa – Nejlepší stolní tenista ČR 2019
Vyhlášení ankety připraveno při M-ČR v Plzni.
13. Zprávy z ETTU a ITTF
a) Mimořádný kongres ETTU
Dvoudenní mimořádný kongres ETTU se uskuteční v Budapešti 22.2.-23.2.2020. Kromě
běžných bodů má na programu rovněž diskusi o budoucím rozvoji evropského stolního
tenisu a vztahu s ITTF.
14. Termínová listina
Termínová listina byla na podzimní část sezóny 2020-2021 vydána. Vzhledem k nečekanému
postupu hráčů El Niňa do semifinále poháru ETTU, mění se i termíny semifinále Extraligy
mužů.
15. Různé, diskuze, informace členů VV ČAST
a) Informace ze schůzky předsedy ČAST s trenérem M. Lebedou
 Z.Špaček informoval o projednávání došlé stížnosti ohledně situace v oddíle SVS
Hradec Králové.
b) Odpověď na dopis ombudsmana ČOV na podnět M. Hájka
 Z.Špaček informoval o řešení podnětu M.Hájka ombudsmanovi ČOV.
 ČAST poskytne ČOV součinnost a předseda ČAST ombudsmanovi odpoví na výzvu
v požadovaném termínu. Vzhledem k tomu, že součástí podnětu je i záležitost
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v oddílu SVS Hradec Králové, bude Z. Špaček řešit s ombudsmanem ČOV i záležitost
v předcházejícím bodu (15a).
c) Pozvánka na vyhlášení TOP TEN 2019, ocenění nejlepších sportovců ČSTPS
 Za ČAST se účastní Z.Špaček.
d) Galavečer ČAST
 Proběhla krátká diskuse k organizaci galavečera.
 Přípravu dále koordinuje Z.Špaček.
e) Nasazovací žebříčky k 31.12.2019, schválení včetně metodiky
Usnesení:
USN290/III11/Bod15e/29-01-2020
VV schválil nasazovací žebříčky k 31.12.2019 včetně metodiky pro jejich sestavení.
f) Informace ze zasedání VV ČOV – Z. Špaček
 Z.Špaček předal informace z minulého zasedání VV ČOV.
 ČOV se nyní zejména zabývá přípravou české výpravy na OH v Tokiu.
Rovněž schválil podmínky startu českých sportovců a diskutoval míru zodpovědnosti
sportovních svazů za plnění podmínek reprezentanty.
Usnesení:
USN291/III11/Bod15f/29-01-2020
VV ukládá zajistit uzavření a plnění smluv s ČOV a Českou olympijskou o spolupráci při
zajištění účasti na Olympiádě v Tokiu.
Z: N.Endal, P.Nedoma
T: 29.2.2020
16. Personální agenda
a) Denní odměny spolupracovníků ČAST (OSVČ, DPP atd.)
 N.Endal předložil k diskusi návrh na navýšení odměn spolupracovníků ČAST, které se
využívají při jejich působení na akcích v zahraničí.
 VV zatím nedospěl k závěru a bude se záležitostí dále zabývat s ohledem na celkovou
úroveň odměňování.
b) Odměny členů komisí
Usnesení:
USN292/III11/Bod16b/29-01-2020
VV schválil mimořádné odměny za činnost v roce 2019 v Arbitrážní komisi a Dozorčí radě.
17. Dopisy od členů Asociace, došlé žádosti od členů Asociace
a) Žádost KSST Vysočina
 Žádost KSST Vysočina o mimořádné financování byla zamítnuta.
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b) Žádost o přezkoumání rozhodnutí KR ČAST (TJ Šanov vs. Sokol Studená)
 Neprojednáno, přeloženo na příští zasedání.
c) Žádost o výklad SŘ, čl. 453.01 (P. Halas)
 VV vzal ne vědomí doporučení STK ČAST. Je potřeba změnit příslušný článek SŘ na
nejbližší Konferenci ČAST.
18. Příprava Konference 2020


Předseda Asociace připraví harmonogram přípravy na Konferenci ČAST den 4.4.2020
s konkrétními termíny a odpovědnostmi.

19. Soubor Usnesení vyplývajících ze zasedání VV dne 29. 1. 2020
VV schválil všechna Usnesení vyplývající z tohoto zasedání VV ČAST.
Seznam Usnesení s úkoly, termíny, zodpovědnými osobami z minulých zasedání:
USN227

Veřejné zakázky (J. Brothánek)

předloženo na příště

USN249

Para Czech Open 2019

faktura uhrazena, zkusíme refundaci
z ITTF (Z.Špaček, P.Bohumský)

USN266

Kvalifikace ME (N.Endal)

musíme počkat na vypsání podmínek

USN267

MČR Plzeň (J. Brothánek)

smlouva zaslána k připomínkám
pořadateli 22.1.2020

Seznam Usnesení s úkoly, termíny, zodpovědnými osobami z tohoto zasedání:
USN283

Metodika a formulář pro krajské projekty

USN284

Dotazy a připomínky DR z ekonomické agendy J.Brothánek

USN285

Rozpis Mistrovství ČR 2020

P.Bohumský, M.Henžel

USN287

Refundace nákladů z Para Czech open

P.Bohumský, J.Brothánek 12.2.2020

USN289

Spolupráce s Arena Sport

USN291

Smlouvy s ČOV a Českou olympijskou do Tokia N.Endal, P.Nedoma
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20. Závěr
Předseda ČAST poděkoval všem účastníkům tohoto zasedání VV ČAST a zasedání ukončil.
Jednání bylo ukončeno v 18.30 hodin.
Příští zasedání:

18. 2. 2020, ve 14:30 hodin, sídlo ČAST, Zátopkova 100/2, Praha 6 - Strahov

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