Zápis z III – 19. řádného jednání VV ČAST

Zápis z III – 19. jednání Výkonného výboru České asociace stolního
tenisu
Datum: 27. 6. 2020 od 16.00 hodin v sídle asociace, Zátopkova 100/2, Praha 6 - Strahov
Účastníci: Z. Špaček - předseda VV ČAST,
N. Endal, J. Brothánek, P. Bohumský – místopředsedové VV ČAST,
Hosté: M. Panský – místopředseda Rady krajů, K. Vašinová – členka dozorčí rady ČAST
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

Úvod, přivítání – Z. Špaček
Schválení programu zasedání VV ČAST – Z. Špaček
Schválení zápisu VV ČAST č. 18 ze dne 27.6.2020 - Z. Špaček
Kontrola plnění usnesení z minulých zasedání VV ČAST – Z. Špaček
Rada krajů – M. Panský
Dozorčí rada – K. Vašinová
Agenda reprezentace a talentované mládeže
a) Aktuální informace o akcích pořádaných ITTF a ETTU – N. Endal
b) Výběrová řízení na trenéry reprezentace mládeže – N. Endal
c) Trenér reprezentace žen – N. Endal
d) Mentor Asociace – N. Endal
Agenda projektů
a) Projekty krajských a regionálních svazů pro rok 2020 – J. Veselka, J. Brothánek
Agenda soutěží pořádaných ČAST
a) WT Olomouc 2020 – současný stav – N. Endal
b) MČR mládeže 2020, kritéria účasti – N. Endal
Odborné komise
a) Informace o ligových soutěžích – P. Bohumský
b) Sociální sítě – eSports - N. Endal
c) Tréninkový deník – N. Endal
Zprávy z ETTU a ITTF
a) Informace z ITTF a ETTU, zejména ze zasedání EB těchto orgánů – N.Endal
Různé, diskuze, informace členů VV ČAST
a) Informace z Valné hromady ČUSu – Z. Špaček
b) Informace z krajských Konferencí – Z. Špaček
Dopisy od členů Asociace, došlé žádosti od členů Asociace
Hodnocení Konference ČAST 2020 – Z.Špaček
Soubor usnesení vyplývajících ze zasedání VV dne 27. 6. 2020 – Z. Špaček
Závěr – Z. Špaček

Zápis z jednání:
1. Úvod, přivítání, schválení programu jednání
Z. Špaček zahájil zasedání VV ČAST, a to 30 minut po skončení řádné Konference ČAST, přivítal
členy VV a přítomné hosty.
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2. Schválení programu zasedání VV ČAST
VV ČAST schvaluje jednomyslně výše uvedený program jednání VV ČAST, doplněný o některé
body z řad členů VV před zahájením jednání.
3. Schválení zápisu z minulého jednání VV ČAST
Z. Špaček projednal zápis č. 18 VV ČAST ze dne 17. 6. 2020.
Usnesení:
USN342/III18/Bod3/27-6-2020
VV ČAST jednomyslně schvaluje zápis č. 18 ze zasedání VV dne 17. 6. 2020.
4. Kontrola plnění usnesení z minulých zasedání VV ČAST – Z. Špaček
VV projednal a zkontroloval úkoly vyplývající z Usnesení z minulých zasedání VV ČAST.
Usnesení, která trvají, jsou v přehledu na konci tohoto zápisu.
5. Rada krajů
Přítomní účastníci tohoto zasedání se ve svém komentáři vrátili společně ještě jednou
k zasedání Rady krajů konané dne 13.6.2020 v Praze v sídle Asociace. Nejpozději do 15.7.2020
by všechny KSST měly podepsat nové smlouvy na spolufinancování svých projektů za
podmínky, že do té doby zašlou upravený rozpočet na tyto projekty. Smlouvy jsou připraveny,
čeká se jen na zaslání požadovaných tabulek s rozepsanými náklady jednotlivými krajskými
svazy stolního tenisu.
6. Dozorčí rada
Zástupce dozorčí rady ČAST K. Vašinová zhodnotila diskuzi na poslední dozorčí radě konané
dne 20.6.2020 ve Strakonicích. Za VV ČAST se jí zúčastnil také místopředseda pro ekonomiku J.
Brothánek a zároveň i předseda svazu Z. Špaček. Nejdůležitější částí tohoto zasedání bylo
schválení čerpání rozpočtu za rok 2019 a zároveň návrh rozpočtu pro rok 2020 před řádnou
Konferencí ČAST dne 27.6.2020. Dalším významným bodem byl i projednání a podpis
protokolu z ukončené kontroly akce Minipingpong, konané v Ostravě v roce 2018.
7. Agenda reprezentace a talentované mládeže
a) Aktuální informace o akcích pořádaných ITTF a ETTU
N. Endal informoval zejména o MEJ v Záhřebu. Zatím je přihlášeno 28 států. Z této
informace vyplývá, že pokud se nic mimořádného nestane, MEJ se bude konat
v termínu 1.-11.9.2020, a to ve dvou fázích. V první, 5 denní fázi, se bude konat ME
juniorů (singl a družstva). Po dni klidu bude MEJ pokračovat 5 denním turnajem kadetů
(opět pouze singl a družstva). Družstva kadetů se budou hrát jako trojčlenná (tedy bez
čtyřhry).
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Stejně tak se pravděpodobně uskuteční ME dospělých ve Varšavě (září 2020), v termínu
15.-20.9.2020. Na termín 16. září je připraven volební Kongres ETTU. Do Executive
Boardu kandiduje i N. Endal.
b) Výběrová řízení na trenéry reprezentace mládeže
VV se seznámil s návrhem předsedy výběrové komise (složení – předseda P. Nedoma,
členové - N. Endal, M. Novotná, J. Plachý) na posty reprezentačních trenérů mládeže.
Toto výběrové řízení proběhlo ve dvou kolech. VV jeho návrh schválil.
Usnesení:
USN343/III19/Bod7b/27-6-2020
VV ČAST schválil tyto reprezentační trenéry mládeže na následující 2 roky.
U 21 muži a junioři – M. Klásek
U 21 ženy
- R. Štrbíková
Juniorky
- J. Mikeska
Kadetky
- T. Vrňák
Kadeti
- B. Vožický
Koordinátorem v oblasti reprezentace mládeže byl jmenován T. Vrňák. VV zároveň pověřil
předsedu výběrové komise a předsedu KVS P. Nedomu zveřejněním této informace všem
uchazečům o tyto posty, zveřejněním na webových stránkách Asociace ve všech jeho
složkách.
Z : P. Nedoma (informaci předá N. Endal)
T : 3.7.2020
c) Trenér reprezentace žen
VV po dlouhé diskuzi rozhodl jmenovat nového trenéra reprezentace žen, a to od
1.7.2020 po odstoupivším P. Engelovi.
Usnesení:
USN344/III19/Bod7c/27-6-2020
VV ČAST schválil na post trenéra reprezentace žen P. Nedomu a zároveň pověřil N. Endala
zveřejněním této informace.
Z : N. Endal
T : 3.7.2020
d) Mentor Asociace
Usnesení:
USN345/III19/Bod7d/27-6-2020
VV ČASTschválil smlouvu s mentorem Asociace M. Malinou.
8. Agenda projektů
a) Projekty krajských a regionálních svazů pro rok 2020
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Rozpočet Konference byl schválen, a tudíž nic nebrání k uzavření smluv s jednotlivými
KSST a RSST, pokud splní tyto svazy vyhlášené podmínky.
Usnesení:
USN346/III19/Bod8a/27-6-2020
VV ČAST schválil na základě připravené smluvní dokumentace a schváleného rozpočtu ČAST
její konferencí dne 27.6.2020 proplácení projektů KSST a RSST, pokud tyto svazy dodrží
stanovaná pravidla a termíny.
Z : J. Brothánek
T : 15.7.2020

9. Agenda soutěží pořádaných ČAST
a) WT Olomouc 2020
VV poslal své požadavky a podmínky vedení ITTF ohledně pořádání WT v srpnu 2020
v Olomouci. VV je stále připraven pro ČAST tento významný turnaj uspořádat. Hlavní
naše požadavky jsou: získání části prize money od ITTF, zachování bodů do světového
žebříčku, zkrácení turnaje o jeden den a zmírnění podmínek pro účast rozhodčích ze tří
kontinentů a další. Většina podmínek je pro vedení ITTF akceptovatelná. Další posun
v jednání lze očekávat po zasedání EB ITTF 10.7.2020.
b) MČR mládeže 2020, kritéria účasti
VV vzal na vědomí podmínky pro účast na MČR mládeže v roce 2020 schválené
KM ČAST.
10. Odborné komise
a) Informace o ligových soutěžích
VV vzal na vědomí losování ligových soutěží, které proběhlo před Konferencí ČAST dne
27.6.2020. Vzal také na vědomí informaci o losování a termínové listině v soutěži
extraligy žen. Ta se bude konat ve dvojicích, a tudíž ne dle původního návrhu (ve
trojicích). Ředitel soutěží se na tom dohodl s předsedou KVS s tím, že oba společně našli
dostatek termínů.
b) Sociální sítě – eSports
Předseda Asociace společně se členy mediální komise se zúčastnil úvodní pracovní
schůzky s vedením společnosti eSports, která bude po dobu 2 měsíců bezplatně
spravovat sociální sítě ČAST. Po vyhodnocení by mělo dojít k podpisu smlouvy. Tato
společnost se primárně stará o sociální sítě významných sportovních svazů. Obě strany
se shodly, že půjde především o Facebook, Twitter a Instagram.
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c) Tréninkový deník
VV projednal podmínky smlouvy na nákup licencí tréninkového deníku Yarmill. Proběhla
diskuze, zda 72 licencí odpovídá tomuto startovacímu období. N. Endal byl pověřen
prověřením tohoto počtu licencí.

Usnesení:
USN347/III19/Bod10c/27-6-2020
VV ČAST schválil nákup licencí tréninkového deníku Yarmill s tím, že počet určí definitivně N.
Endal po dohodě s předsedou KVS P. Nedomou. Ten také zajistí podpis dohody. Maximální
počet licencí je 72.
Z : P. Nedoma (informaci podá N. Endal)
T : 15.7.2020

11. Zprávy z ETTU a ITTF
a) Informace z ITTF a ETTU, zejména ze zasedání EB těchto orgánů
N. Endal shrnul veškeré dostupné informace z EB ETTU a ITTF. Kromě informací, které
jsou již popsány v některých z ostatních bodů tohoto zápisu, informoval o kvalifikaci
družstev dospělých na příští ME.
12.

Různé, diskuze, informace členů VV ČAST
a) Informace z Valné hromady ČUSu
Z. Špaček informoval o valné hromadě ČUSu, které se osobně zúčastnil jako člen
předsednictva tohoto zasedání. Ta se konala dne 24.6.2020 v Nymburce a byla
volební. Post předsedy obhájil M. Jansta a bylo zvoleno dalších 8 členů, zástupců
národních sportovních svazů, a 8 členů zastupující TJ/SK. Nový předseda ve své úvodní
řeči vyjádřil připravenost předat velkou pravomoc ve sportovním hnutí právě
sportovním svazům a také chce rozšířit přímou finanční podporu pro TJ/SK (programy
Můj klub a opětovně program Provoz a údržba sportovních zařízení).
b) Krajské Konference
VV vzal na vědomí informace z tří již proběhlých krajských konferencí. Konference
Středočeského kraje se osobně zúčastnil předseda ČAST. Královéhradecké konference
se zúčastnil předseda Rady krajů J. Veselka. Konference Moravsko-slezského kraje se
bohužel nemohl zúčastnit žádný člen VV, neboť 20.6.2020, kdy se tato konference
konala, probíhala dlouho dopředu plánovaná schůzka dozorčí rady ČAST a VV ČAST
před konferencí ČAST.

13. Dopisy od členů Asociace, došlé žádosti od členů Asociace
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a) Podnět k arbitrážnímu řízení
VV vzal na vědomí podnět k arbitrážnímu řízení, který zastal klub SKST Liberec
ohledně zařazení družstev do ligových soutěží.
14. Hodnocení Konference ČAST 2020
VV krátce diskutoval o skončené Konferenci ČAST, která byla dle přítomných klidná, dobře
připravená a oživená krátkými videi z MEJ v Ostravě, WT v Olomouci a MČR v Plzni.
Předseda asociace také předal ocenění V. Drozdovi za celoživotní přínos pro český stolní
tenis a také ocenění R. Čechovi za vzorně uspořádané MČR dospělých. Předseda asociace
předal poháry a medaile prvním třem družstvům kategorie mužů a žen v nedokončené
sezóně 2019/2020 za umístění v extralize s tím, že se bohužel nedošlo k play-off, a tím
k vyhlášení mistrů ČR.

15. Soubor Usnesení vyplývající z tohoto zasedání VV dne 27. 6. 2020
VV schválil všechna Usnesení vyplývající z tohoto zasedání VV ČAST.

Seznam Usnesení s úkoly, termíny, zodpovědnými osobami z minulých zasedání:
USN 266

Kvalifikace ME-vypsání pořadatele

N. Endal

po vypsání podmínek

USN 308

WT 2021

N. Endal

průběžně

USN 337

RSST

J. Brothánek

15.7.2020

USN 338

Frenštát p. R.

J. Brothánek

15.7.2020

USN 339

Frýdlant n. O.

J. Brothánek

15.7.2020

USN 340

Olomouc U11 a U13

J. Brothánek

15.7.2020

Seznam Usnesení s úkoly, termíny, zodpovědnými osobami z tohoto zasedání:
USN 343

Repre trenéři mládeže

P. Nedoma

3.7.2020

USN 344

Trenér repre žen

N. Endal

3.7.2020

USN 346

KSST smlouvy

J. Brothánek

15.7.2020

USN 347

Tréninkový deník

P. Nedoma

15.7.2020
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17. Závěr
Předseda ČAST poděkoval všem účastníkům řádného zasedání VV ČAST a zasedání ukončil.
Jednání bylo ukončeno v 18.00 hodin.

Příští zasedání: 28. července 2020, 13 hodin, sídlo ČAST Praha-Strahov

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