Zápis z III – 20. řádného jednání VV ČAST

Zápis z III – 20. jednání Výkonného výboru České asociace stolního
tenisu
Datum: 28. 7. 2020 od 13.00 hodin, sídlo ČAST, Zátopkova 100/2, Praha 6-Strahov
Účastníci: Z. Špaček - předseda VV ČAST,
N. Endal, J. Brothánek, P. Bohumský (na telefonu) – místopředsedové VV ČAST,
Hosté: J. Juřena – předseda Dozorčí rady
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.

Úvod, přivítání – Z. Špaček
Schválení programu zasedání VV ČAST – Z. Špaček
Schválení zápisu VV ČAST č. 19 ze dne 27.6.2020 - Z. Špaček
Kontrola plnění usnesení z minulých zasedání VV ČAST – Z. Špaček
Rada krajů - informace předsedy RK - J. Veselka
a) Konference krajských svazů – informace – všichni členové VV, předseda RK
Dozorčí rada – informace předsedy DR – J. Juřena
Zdravotně postižení stolní tenisté – Koncepce – J.Brothánek
Agenda dotačních programů MŠMT, NSA
a) Výzva MŠMT ke změnám v rozpočtech sportovních svazů
b) Schůzka předsedů národních sportovních svazů s předsedou NSA
c) Vrácení dotací pro WT v Olomouci 2020.
Agenda reprezentace a talentované mládeže
a) Aktuální informace o akcích pořádaných ITTF a ETTU, změny termínové listiny ITTF, ETTU –
N. Endal
b) RCM, SCM – 2.polovina 2020, trenérské zabezpečení, smlouvy – N. Endal
c) Přestupek Z. Blaškové – N. Endal
d) Turnaje zastřešené ČAST v rámci ČR
e) Nominace na ME dospělých ve Varšavě
f) Národní tréninkové centrum v Havířově
g) Kontrola výkazů členů ČAST pracujících pro Asociaci na OSVČ – Z. Špaček
h) Opatření při nemistrovských (turnajích) a mistrovských soutěžích pořádaných ČAST
vzhledem k možným opatřením ze strany vlády a dalších státních orgánů – Z. Špaček
i) Ukončení reprezentace – N. Endal
j) Změna smluvního vztahu u trenéra A. Svitáka – Z. Špaček
k) Nominace na Satelit 2020 – 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 – zrušení WT – N. Endal
b) WT Olomouc 2021 – současný stav – N. Endal
c) MČR mládeže 2020 – N. Endal
d) Informace o změně v termínové listině ČAST vzhledem ke změnám termínové listiny ITTF a
ETTU – P. Bohumský
e) Informace o MČR mládeže v roce 2021
f) Ligové soutěže 2020/2021 – P.Bohumský
g) Český pohár 2020 – P.Bohumský
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12.

13.
14.

15.
16.
17.

Odborné komise
a) Zprávy z jednotlivých odborných komisí – TMK, KM, KR, MK, STK, RIK, KVS – členové VV
b) Sociální sítě – eSports
c) TV přenosy, Akademie komentátorů
Zprávy z ETTU a ITTF
a) Kongres ETTU 16.9.2020 – N. Endal
Různé, diskuze, informace členů VV ČAST
a) Tréninkový deník Yarmill – N. Endal
b) Autoprovoz – Z. Špaček
c) Smlouva výpůjčce – J. Brothánek
d) Propagace extralig – Z. špaček
e) Nákup teploměrů – Z. Špaček
f) Rozdělení míčků – N. Endal
Dopisy od členů Asociace, došlé žádosti od členů Asociace
Soubor usnesení vyplývajících ze zasedání VV dne 28. 7. 2020
Závěr

Zápis z jednání:
1. Úvod, přivítání, schválení programu jednání
Z. Špaček zahájil zasedání VV ČAST, přivítal členy VV a přítomné hosty.
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.19 VV ČAST ze dne 27. 6. 2020.
Usnesení:
USN348/III20/Bod3/28-7-2020
VV ČAST jednomyslně schvaluje zápis č. 19 ze zasedání VV dne 27. 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
Předseda Rady krajů J. Veselka se ze zasedání VV ČAST omluvil kvůli čerpání řádné
dovolené. Písemně informoval o stavu zasílání upravených projektů krajských svazů pro rok
2020 dle nové šablony. Písemně informoval o Konferenci Královéhradeckého krajského svazu
ST konané dne 20.6.2020, které se osobně zúčastnil.
Členové VV se dále seznámili s obsahem Konference Středočeského krajského SST (účast Z.
Špačka), Olomouckého KSST (účast N. Endala) a Moravskoslezského KSST.
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6. Dozorčí rada
Předseda dozorčí J. Juřena neměl k tomuto zasedání žádné samostatné body, aktivně se
zúčastnil diskuzí v důležitých bodech tohoto jednání.

7. Zdravotně postižení stolní tenisté – Koncepce rozvoje
J. Brothánek informoval o schůzce ohledně Koncepce rozvoje zdravotně postižených stolních
tenistů konané dne 10.7.2020 a vzal ji na vědomí. Tuto koncepci vyhlásila Národní sportovní
agentura za účelem zprůhlednění a lepší organizaci těchto sportovců. Schůzky se zúčastnili
zástupci ČATHS a ČSTPS. Koncepce je z velké části připravená. Pokud NSA koncept schválí a
dodrží slíbené financování, všichni tyto sportovci přejdou pod ČAST, která je stejně před
Paradivizí ITTF odpovědná za všechny účasti zdravotně handicapovaných stolních tenistů při
mezinárodních turnajích. J. Brothánek navrhuje zřízení odborné komise Zdravotně
postižených sportovců (ZPS) ČAST v rámci organizační struktury ČAST. Tato komise se stane
stálou odbornou komisí, pokud bude ČAST přiděleno gestorství v dotačních výzvách NSA
pro rok 2021 a letech následujících. V současné době jsou v Asociaci začleněni pouze
vozíčkáři. VV se s touto koncepcí seznámil a nyní hledá i gestora, který by zastřešoval
odbornou komisi v rámci ČAST, nejlépe z řad těchto stolních tenistů. Některá jména již padla.
Usnesení:
USN349/III20/Bod6/28-7-2020
VV ČAST pověřil svého místopředsedu J. Brothánka společně s komisí ZPS dopracováním
dokumentu – Koncepce rozvoje stolního tenisu ZPS 2020-2022, iniciovat konzultaci
tohoto dokumentu v NSA a zajistit předložení koncepce VV ČAST v NSA.
T : 15.8.2020

8. Agenda dotačních programů MŠMT, NSA
a) Výzva MŠMT ke změnám v rozpočtech sportovních svazů
VV ČAST obdržel výzvu k přepracování svých rozpočtů ze strany MŠMT do 15.9.2020 a
případným vrácením nevyčerpaným prostředkům do 25.9.2020. Asociace nebude na
tuto výzvu zatím reagovat, je to pouze žádost, která není podpořena Rozhodnutím
MŠMT. Předseda ČAST zjistí u předsedů ostatních sportovních svazů reakci a bude
problematiku s nimi koordinovat. VV si uvědomuje, že v současné době není schopen
zodpovědně určit, které akce do konce roku je schopen a které není schopen uspořádat
nebo se jich zúčastnit. Termín dle oficiálního Rozhodnutí MŠMT je pro změnu rozpočtu
až k 30.11.2020, což VV považuje za dostačující a odpovídající.
b) Schůzka předsedů národních sportovních svazů s předsedou NSA
Předseda Asociace se dne 29.7.2020 zúčastní oficiální 1. schůzky s novým předsedou
Národní sportovní agentury, M. Hniličkou, kde bude prezentována především jako
skladba a termíny dotačních programů pro rok 2021.
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c) Vrácení dotací pro WT v Olomouci 2020.
Vzhledem ke zrušení všech akcí pořádaných ITTF do konce srpna 2020, ČAST vrátila
všechny finanční prostředky, které obdržela od MŠMT a Olomouckého kraje pro tento
turnaj.
9.

Agenda reprezentace a talentované mládeže
a) Aktuální informace o akcích pořádaných ITTF a ETTU, změny termínové listiny ITTF,
ETTU
N. Endal informoval o definitivním zrušení MS v Busanu a přesun na termín 28.2.20217.3.2021. Z tohoto důvodu jsme nuceni přeložit národní mistrovství dospělých na
termín 30.-31.1.2021 (je to termín pro celé ETTU).
ME ve Varšavě je zatím v plánu – termín 15.-20.9.2020. Byly již vydány propozice.
ITTF zrušila všechny mezinárodní turnaje mládeže a para soutěže pořádané světovou
federací do konce letošního roku.
Mistrovství Evropy veteránu 2021 v Cardiffu je posunuto na termín 26.6-2.7.2022
ME juniorů a kadetů v roce 2021 bude v Záhřebu (Chorvatsko) a v roce 2022 bude
pořadatelem Novi Sad (Srbsko).
b) RCM, SCM – 2.polovina 2020, trenérské zabezpečení, smlouvy
Usnesení:
USN350/III20/Bod9ba/28-7-2020
VV ČAST schválil s účinností od 1.7. 2020 změnu v systému podpory RCM a SCM. Od 1.7.2020
bude nově zřízeno SCM při HB Ostrov Havlíčkův Brod a SCM při SKST Vlašim Bude přesunuto
mezi kluby SpS. VV ČAST schválil rozdělení dotací včetně návrhů smluv s RCM a SCM pro
2.polovinu roku 2020 : RCM Praha, Havířov, SCM : Ostrava, Hodonín, Hradec Králové,
Havlíčkův Brod.
N.Endal informoval o osobním jednání s vedením oddílu stolního tenisu TJ Ostrava KST, které
žádalo o navýšení finanční podpory. VV rozhodl finanční podporu nenavyšovat. Vybraní
reprezentanti, členové SCM Ostrava dostanou možnost využívat NTC Havířov.
Zároveň schválil i text smluv pro tyto střediska.
Z : N. Endal, J. Brothánek
T : 3.8.2020
Usnesení:
USN351/III20/Bod9bb/28-7-2020
VV ČAST schválil s účinností od 1.7. 2020 odměny trenérům v RCM a SCM na následující 2
roky, tj. od 1.7. 2020 do 30.6.2022. Výjimku tvoří smlouvy s trenéry v SCM Hradec Králové,
kde se stávající smlouvy prodlužují o 1 měsíc, tj. do 31.7.2020 a nové budu platné od
1.8.2020 do 30.6.2022.
Z : N. Endal, J. Brothánek
T : 3.8.2020
Usnesení:
USN352/III20/Bod9bc/28-7-2020
VV ČAST schválil s účinností od 1.7. 2020 rozdělení hráčů do RCM a SCM pro sezónu
2020/2021 dle návrhu KVS .
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Z : N. Endal (oznámení jednotlivým RCM a SCM)
T : 3.8.2020
c) Přestupek Z. Blaškové
VV se seznámil s oznámením vedoucího trenéra na kondičním soustředění reprezentace
žen a s návrhem na disciplinární potrestání ze strany Komise vrcholového sportu.
Usnesení:
USN353/III20/Bod9c/28-7-2020
VV ČAST v rámci působnosti v oblasti státní reprezentace rozhodl o potrestání hráčky
Z.Blaškové za nepovolený odjezd ze soustředění reprezentace žen v Havířově.
VV pověřil N.Endala vyhotovením písemného rozhodnutí a jeho doručení hráčce.
T : 7.8.2020
d) Turnaje zastřešené ČAST v rámci ČR
VV souhlasí s pořádáním kontrolního turnaje mužů v Havířově, v termínu 19.-21.8.2020,
který bude i jedním z kritérií pro nominaci na MS družstev. VV schválil odměny za umístění
na 1.-3.místě.
VV finančně podpoří sérií turnajů pro vybrané hráče v průběhu měsíce srpna, které se
budou konat v NTC Havířov vždy každý pátek.
VV společně s KVS připravuje možnost turnaje reprezentace okolních států z důvodu
přípravy před ME v Polsku.
e) Nominace na ME dospělých ve Varšavě
Usnesení:
USN354/III20/Bod9e/28-7-2020
VV ČAST rozhodl o počtu členů reprezentačního týmu a jeho doprovodu na ME dospělých
ve Varšavě v termínu 15.-20.9.2020. 3 muži, 4 ženy (maximální povolený limit obou
kategorií pro ČR), 2 trenéři, masér, člen mediální komise. Dále se ME účastní předseda
Asociace (volební kongres ETTU) a člen EB ETTU Nikolas Endal.
f) Národní tréninkové centrum v Havířově
VV se seznámil se zprávou N. Endala ohledně výstavby haly pro Národní tréninkové
centrum stolního tenisu v Havířově (NTC Havířov). Hala je zkolaudována a dokončena.
Prioritou ČAST bude vytvořit v NTC Havířov co nejlepší tréninkovou skupinu hráčů všech
věkových kategorií. VV schválil koncepci společných tréninků vybraných reprezentantů
trénujících v Ostravě a Havířově dle návrhu KVS. Výši nájemného schválil VV ČAST,
seznámena byla s ním i dozorčí rada Asociace i Konference ČAST.
Usnesení:
USN355/III20/Bod9f/28-7-2020
VV ČAST rozhodl o zřízení Národního tréninkového centra pro stolní tenis
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v novém sportovním komplexu v Havířově, a to od 1.8.2020. Pověřil vypracováním
smlouvy o provozu tohoto zařízení pro ČAST J. Brothánka, a to na období do konce
letošního roku.
T : 5.8.2020
g) Kontrola výkazů členů ČAST pracujících pro Asociaci na OSVČ
Z. Špaček informoval přítomné, že vzhledem k očekávané a avizované přísné kontrole
státních orgánů a MŠMT ohledně výkaznictví trenérů pracujících na OSVČ, členů národních
sportovních svazů, začal osobně každý měsíc kontrolovat tyto výkazy v ČAST. VV se shodl, jak
by měl správný výkaz vypadat. Důvodem je skutečnost, aby činnost trenéra nebyla
zpochybněna. Předseda Asociace s tímto seznámí předsedu KVS P. Nedomu a koordinátora
mládežnické reprezentace T. Vrňáka.
h) Opatření při nemistrovských (turnajích) a mistrovských soutěžích pořádaných ČAST
vzhledem k možným opatřením ze strany vlády a dalších státních orgánů
Usnesení:
USN356/III20/Bod9h/28-7-2020
VV ČAST rozhodl o tom, že nastanou-li okolnosti, které prokazatelně zabraní družstvu
odehrání mistrovského utkání z důvodu opatření vydaných státními orgány (např.
ministerstva zdravotnictví či hygienické stanice apod.), bude případ posuzován jako zásah
vyšší moci a podle Soutěžního řádu nařízen odklad tohoto utkání. Tento postup doporučuje
VV i pro mistrovská utkání krajských či regionálních soutěží stolního tenisu.
i) Ukončení reprezentace
VV vzal na vědomí oznámení Dany Čechové a Nikity Petrovové, že na vlastní žádost končí
s reprezentací České republiky. VV děkuje Daně Čechové za předlouhou a úspěšnou
kariéru v reprezentačním dresu, zejména její účast na dvou olympijských hrách. U Nikity
Petrovové, velice mladé hráčky, je rozhodnutí pro členy VV překvapivé, nicméně
konstatovali, že je to její osobní rozhodnutí a vzali jej tímto na vědomí.
j) Změna smluvního vztahu A. Sviták
Z. Špaček seznámil přítomné se změnami v oblasti působení trenéra A. Svitáka v rámci
Asociace. Trenér ukončí spolupráci při regionálních kempech HBO, které až na výjimky se již
nebudou konat. Bude vykonávat činnost lektora a zkoušejícího při udělování trenérských
licencí C, které získávají trenéři při školeních krajských svazů stolního tenisu. A. Sviták bude
zodpovědný za udělování licence z praktické části tohoto školení, které je jeho nedílnou
součástí. Trenér též bude dále působit jako školící trenér při různých kempech mládeže,
pořádaných jednotlivými kluby, krajskými či regionálními svazy.
k) Nominace reprezentace ČR na Satelit 2020
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VV vzal na vědomí návrh KVS na složení reprezentačních kádrů na Satelit v roce 2020
v Senci, Havířově a Hluku (srpen 2020).
10. Agenda projektů
a) Projekty krajských a regionálních svazů pro rok 2020
J. Brothánek a Z. Špaček seznámili přítomné se stavem projektů krajských a regionálních
svazů stolní tenisu. VV již před tímto zasedáním schválil rozhodnutím per rollam částku na
1.kolo pro spolufinancování těchto projektů, která byla stanovena na částku 160 tis. CZK
pro každý krajský svaz. VV konstatoval, že doposud VV obdržel ve spolupráci s předsedou
Rady krajů, J. Veselkou, 13 přepracovaných projektů krajských svazů. U všech byla již
odeslána smluvní dokumentace na její předsedy. Jediným krajským svazem, který projekt
neodevzdal, je Jihomoravský KSST. Po urgencích od J. Veselky bylo přislíbeno, že projekt
urychleně dodá. Pokud tak do 5.8.2020 neučiní, částka připravená pro tento krajský svaz se
rozpustí mezi ostatní krajské svazy.
J. Brothánek seznámil dále členy VV s dalšími projekty ze strany RSST.
Usnesení:
USN357/III20/Bod10aa/28-7-2020
VV ČAST rozhodl rozhodnutím per rollam ze dne 1.7.2020 o částce na 1.kolo projektů
krajských svazů stolního tenisu ve výši 160 tis. CZK pro každý z nich.
Z : J. Brothánek (zaslání smluvní dokumentace, pokud bude zpracován od KSST revize
projektu)
T : 31.7.2020
Usnesení:
USN358/III20/Bod10ab/28-7-2020
VV ČAST schválil částku i smlouvy na spolufinancování projektů pro RSST Mělník, Louny,
Nymburk, Mladá Boleslav a Frýdek Místek. VV pověřil J. Brothánka zpracováním a
odesláním smluvní dokumentace
k těmto projektům.
Z : J. Brothánek
T : 20.8.2020
11. Agenda soutěží pořádaných ČAST
a) WT Olomouc 2020
VV se už nechtěl vracet k rozhodnutí ITTF o zrušení WT v Olomouci pro letošní rok. Vedení
asociace udělalo vše proto, aby se tento prestižní turnaj konal, alespoň v omezeném
rozsahu. Bohužel bez úspěchu.
Usnesení:
USN359/III20/Bod11a/28-7-2020
VV ČAST rozhodnutím per rollam ze dne 20.7.2020, a to na základě rozhodnutí světové
federace stolního tenisu ITTF, která zrušila všechny soutěže dospělých pořádaných ITTF do
31.8.2020, zrušil konání WT v Olomouci pro rok 2020. VV ČAST pověřil N. Endala, aby
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dojednal se všemi účastníky tohoto turnaje narovnání všech vztahů, zejména těch
finančních tak, aby Asociace utrpěla co nejmenší ztrátu finanční i morální.
b) WT Olomouc 2021
VV vzal na vědomí zprávu N. Endala o podání přihlášky na WT v Olomouci 2021.
c) MČR mládeže 2020
VV velice si uvědomuje další omezující restrikce, které zasahují do konání sportovních
soutěží. VV uvažuje o rozdělení všech MČR mládeže na dvě místa, odděleně pro
chlapce a dívky tak, abychom splnili všechna tato omezení ze strany nadřízených
orgánů.
Termínově nejbližší je MČR družstev mládeže. VV ještě krátký čas vyčká a pak se po
domluvě s komisí mládeže a pořadatelem, rozhodne.
Usnesení:
USN360/III20/Bod11c/28-7-2020
VV ČAST schválil obsah smlouvy s pořadatelem MČR mládeže v Ostravě, TJ Ostrava.
Z : J. Brothánek
T : 10.8.2020
d) Informace o změně v termínové listině ČAST vzhledem ke změnám termínové listiny
ITTF a ETTU
VV se seznámil s návrhem změn v termínové listině ČAST, zejména pro jarní část sezóny
2020/2021. Důvodem je zejména přeložení MS v Busanu na tradiční termín konání
národních mistrovství republik dospělých v rámci Evropy. Dle zpráv od člena EB ETTU N.
Endala, nemusí být tento termín definitivní, a to vzhledem k velkému nesouhlasu ze stran
evropských národních svazů. Termínová listina byla ředitelem soutěží změněna a bude
umístěna na stránkách asociace s poznámkou, že může ještě nastat změna.
e) MČR mládeže 2021
VV se seznámil s termíny a možnými pořadateli pro MČR mládeže 2021, zaslané Komisí
mládeže. Bohužel se přihlásili zatím pouze dva zájemci. Důvod je prostý, je to obava
z možného zrušení akce ze strany nadřízených státních orgánů.
KM mládeže navrhuje sloučení MČR MŽ a dorostu. VV se vrátí k finální rozhodnutí na
příštím jednání VV.
f) Ligové soutěže 2020/2021
VV vzal na vědomí pokračování přípravy ligové sezóny 2020/2021 a přijal následující
usnesení:
Usnesení:
USN361/III20/Bod11f/28-7-2020
VV ČAST schválil dodatek k Rozpisu soutěže Extraliga družstev žen 2020/2021.
Dodatek upravuje hrací systém a sestupy z extraligy žen v sezóně 2020/2021.
T : 15.8.2020 (vydání dodatku)
Z : M.Henžel
Aktualizováno 4.8..2020
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USN362/III20/Bod11f/28-7-2020
VV ČAST schválil dodatek k Rozpisu soutěže 2020/2021 1.-3. liga mužů a 1.-2. liga žen.
Dodatek upravuje sestupy z ligových soutěží v sezóně 2020/2021.
T : 15.8.2020 (vydání dodatku)
Z : M.Henžel
g) Český pohár 2020
VV vzal na vědomí přípravu druhého stupně Českého poháru 2020.
Řízením soutěže byl opět pověřen V.Drozda.
12. Odborné komise
a) Zprávy z odborných komisí
Trénersko-metodická komise
VV vzal na vědomí zápis ze schůze TMK, konané dne 3. července ve Slavkově u Brna.
čtvrtletní zprávu M. Novotné o zabezpečení metodické oblasti. Z. Špaček informoval o
oboustranném podpisu sedmileté smlouvy s FTVS Praha. A dále o velkém zájmu na nový
cyklus školení trenérů licence B, kde komise musela některé zájemce vyřadit.
Sportovně- technická komise
VV vzal na vědomí zápis ze schůze STK 10.7.2020.
VV vzal na vědomí informace z porady extraligových družstev žen.
Byl vydán Dodatek č. 8 Soutěžního řádu se změnami schválenými minulou Konferencí
ČAST.
Komise rozhodčích
VV vzal na vědomí zápis z pracovní porady (videokonference) KR 16.-17.7.2020.
VV schválil návrh KR k organizaci MČR družstev mládeže.
Ostatní podněty KR budou projednány na příští schůzi.
Usnesení:
USN363/III20/Bod11f/28-7-2020
VV ČAST schválil návrh KR na odměnu pro dobrovolníky na MČR družstev mládeže
na pořizování online zápisů.
T : 22.8.2020
Z : ředitel soutěží M.Henžel
Registrační a informační komise
VV se seznámil s nejnovějšími výstupy rozvoje Registru a STIS – školení trenérů,
příprava nové sezóny včetně mapy heren, metodický web, atd.
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VV projednal Návrh na vyčištění údajů v Registru – jedná se o vymazání nesprávných
údajů informací zanesených v roce 2011, u kterých není možné provést jakoukoli
opravu a nemáme nadále právo je evidovat.
Usnesení:
USN364/III20/Bod11f/28-7-2020
VV ČAST schválil návrh RIK na vyčištění údajů v registru.
T : 31.8.2020
Z : předseda RIK M.Henžel
b) Sociální sítě – eSports
Usnesení:
USN365/III17/Bod11c/28-7-2020
VV ČAST schvaluje smlouvu se společností eSports ohledně správy sociálních sítí, která
je platná od 1.9.2020 po skončení dvouměsíční zkušební lhůtě .
Z: N. Endal
T: 31. 7. 2020
c) TV přenosy, Akademie komentátorů
N. Endal seznámil přítomné s obsahem školení hlavních komentátorů a expertů z řad
stolních tenistů před zahájením živých televizních přenosů. Školení prováděli
profesionální komentátoři z ČT. Některých školení se zúčastnil jak N. Endal osobně, tak i
předseda Asociace. Hlavními komentátory budou L. Foff a J. Šimončík.
VV souhlasí se zapůjčení 2ks tabletů pro hlavní komentátory k využití pro přípravu na
utkání.
13. Zprávy z ETTU a ITTF
a) Kongres ETTU ve Varšavě
Kongres je volební, současný předseda ETTU ve své funkci končí (R. Kramer). ČAST podala
a odsouhlasila N. Endala na post místopředsedy Executive Boardu ETTU a ITTF BoD a
zároveň P. Nedomu jako člena mládežnické komise ETTU. Kongresu se zúčastní předseda
Asociace Z. Špaček a jako současný člen EB ETTU N. Endal. Kongres se koná 16.9.2020 ve
Varšavě.
14.

Různé, diskuze, informace členů VV ČAST

a) Tréninkový deník Yarmill
VV souhlasí s podepsáním objednávky na zakoupení licencí tohoto tréninkového deníku.
Nákup byl již schválen, jen se upřesňoval počáteční počet licencí. VV si slibuje lepší
kontrolu a vyhodnocování tréninkového procesu u talentované mládeže, zejména u
reprezentačních kádrů.
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b) Autoprovoz
Usnesení:
USN366/III20/Bod13b/28-7-2020
VV ČAST schvaluje prodej mikrobusu Opel Vivaro, který je již značně
poruchový a má svou životnost již za sebou
Z: P. Špaček (informaci předá Z. Špaček)
T: průběžně
VV rozhodlo o rozmístění 3 nových mikrobusů zn.Toyota Proace takto : 2 ks Havířov, 1
ks zůstane v Praze.
Sekretariát Asociace vypracoval předávací formulář pro předávání aut
jednotlivým řidičům (zejména trenérům), kteří užívají tyto auta pro cesty na
turnaje. Podpis předávací protokolu bude podmínkou pro užívání aut
v majetku Asociaci či její dceřiné společnosti.
c) RCM/SCM/SPS.
Usnesení:
USN367/III20/Bod13c/28-7-2020
VV ČAST schvaluje smlouvu o výpůjčce robota na stolní tenis zn. Butterfly Amicus pro
vybrané kluby pracující s talentovanou mládeží v rámci ČAST.
Z: J. Brothánek
T: průběžné předání robotů a podpis smlouvy
d) Propagace extralig
Z. Špaček informoval o stavu obou brožur sloužícím k propagaci extraligy žen a mužů
pro sezónu 2020/2021. Podklady pro obě tiskoviny jsou připraveny k finálnímu
zpracování v tiskárně. VV by rád poděkoval M. Bajtlerovi za obětavou práci při
koordinaci zpracování těchto brožur.
e) Nákup teploměrů a notebooku
Usnesení:
USN368/III20/Bod13e/28-7-2020
VV ČAST schvaluje nákup 10 ks bezdotykových teploměrů a 1 ks notebooku pro potřebu
metodického webu TMK.
Z: Z. Kaplanová a J. Brothánek
T: 15.8.2020

f) Rozdělení míčku pro potřeby RCM, SCM a SPS
VV vzal na vědomí informaci N. Endala o rozdělení míčků zn. Joola pro potřeby RCM,
SCM, SPS a OTM. VV to vnímá jako další nefinanční podporu mládežnického stolního
tenisu v rámci ČR.
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15. Dopisy od členů Asociace, došlé žádosti od členů Asociace
Předseda Asociace seznámil členy VV s žádostí od pana V. Zajíčka, který požadoval osobní
kontrolu nad akcí minipingong 2018 v Ostravě. Předseda mu sdělil, že proběhla na jeho
vlastní žádost podrobná kontrola ze strany dozorčí rady ČAST, s výsledkem byla seznámena i
Konference ČAST a doporučil panu Zajíčkovi se přímo obrátit na předseda DR.
Dále informoval o jednání s panem Hájkem u Ombudsmana ČOV na základě jeho dopisu.
Předseda Asociace informoval, že dostává mnoho dopisů od členů Asociace, kteří píši
přímo jemu osobně, obcházejí tímto řádný postup. Z. Špaček si postěžoval, že jej to v práci
pro ČAST velmi zatěžuje a zdržuje.
16. Soubor Usnesení vyplývající z tohoto zasedání VV dne 28. 7. 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

Seznam Usnesení s úkoly, termíny, zodpovědnými osobami z tohoto zasedání:
USN 349

ZPS – Koncepce

USN 350

Smlouvy RCM, SCM

USN 351

Odměny trenérů RCM, SCM

N. Endal

3.8.2020

USN 352

Rozdělení hráčů RCM, SCM

N. Endal

3.8.2020

USN 353

Disciplinární posrestání

N. Endal

7.8.2020

USN 354

NTC Havířov - smlouva

USN 357

Smlouvy KSST

J. Brothánek

31.7.2020

USN 358

Smlouvy RSST

J. Brothánek

20.8.2020

USN 360

Smlouva TJ Ostrava MČR

J. Brothánek

10.8.2020

USN 361

Dodatek rozpisu Extraliga žen

M.Henžel

15.8.2020

USN 362

Dodatek rozpisu Ligové soutěže

M.Henžel

15.8.2020
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USN 363

Smlouva TJ Ostrava MČR

M.Henžel

22.8.2020

USN 364

Vyčištění Registru ČAST o neplatné údaje

M.Henžel

31.8.2020

USN 365

ESports

N. Endal

31.7.2020

USN 366

Prodej mikrobusu

P. Špaček (Z. Špaček)

průběžně

J. Brothánek

průběžně

USN 367 Roboti
USN 368 Nákup teploměrů a notebooku

Z. Kaplanová, J. Brothánek

10.8.2020

17. Závěr
Předseda ČAST poděkoval všem účastníkům řádného zasedání VV ČAST a zasedání ukončil.
Jednání bylo ukončeno v 17.30 hodin.

Příští zasedání: 26. srpna ve 13 hodin, sídlo ČAST Praha-Strahov
Zapsal: Z. Špaček
Schválili: J. Brothánek, N. Endal, P. Bohumský, Z. Špaček
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