Zápis z III – 24. řádného jednání VV ČAST

Zápis z III – 24. jednání Výkonného výboru České asociace stolního
tenisu
Datum: 26. 10. 2020 od 16.30 hodin, online videokonferencí
Účastníci: Z. Špaček - předseda VV ČAST,
N. Endal, J. Brothánek, P. Bohumský – místopředsedové VV ČAST,
Hosté: J. Jungvirt – člen Dozorčí rady, M. Henžel – ředitel soutěží (do 17.30)
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.

11.

12.
13.

Úvod, přivítání – Z. Špaček
Schválení programu zasedání VV ČAST – Z. Špaček
Schválení zápisu VV ČAST č. 22 ze dne 17.9.2020 a 9.10.2020 - Z. Špaček
Kontrola plnění usnesení z minulých zasedání VV ČAST – Z. Špaček
Rada krajů
- Informace z konferencí krajských svazů
Dozorčí rada – informace DR
Rozpočet ČAST 2020 a 2021
a) Čerpání rozpočtu k 30.9.2020
b) Navrhované změny ve složení rozpočtu 2020 vzhledem k pandémii koronaviru
- Zprávy o čerpání KSST
- Zprávy o čerpání rozpočtu odborných komisí
- Zprávy o čerpání rozpočtu reprezentace a talentovaného mládeže
- Časový harmonogram
c) Příprava rozpočtu 2021
- Výzvy ke zpracování
- Časový harmonogram
d) Dotační programy NSA
Agenda reprezentace a talentované mládeže
a) Aktuální informace o akcích pořádaných ITTF a ETTU – N. Endal
b) TOP 10 Berlín – N. Endal
c) Trenéři - Home office, porušení smlouvy trenéra – N. Endal
d) RCMV a VRC
Agenda soutěží pořádaných ČAST
a) VSA 2021 – WT - N. Endal
b) VSA 2021 - WJC – N. Endal
Odborné komise
- Zprávy z jednotlivých odborných komisí – TMK, KM, KR, MK, STK, RIK, KVS – členové VV
- Proplacení rozhodčích za ligová utkání – Z. Špaček
- Mistrovské a nemistrovské soutěže ČÁST – M. Henžel
- Termínová listina 2021 – M. Henžel
- Kalendář ČAST 2021 – N. Endal
- ČMKV – Z. Špaček
Různé, diskuze, informace členů VV ČAST
a) Projekty RSST
b) Nákup stolů
c) Odměny členům odborných komisí
d) Informace z ČOV – Z. Špaček
e) Vybavení pro rozhodčí – Z. Špaček
Soubor usnesení vyplývajících ze zasedání VV dne 26. 10. 2020 – Z. Špaček
Závěr
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Zápis z jednání:
1. Úvod, přivítání, schválení programu jednání
Z. Špaček zahájil zasedání VV ČAST, přivítal členy VV a přítomného hosty přes
videokonferenci.
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 zápisy VV ČAST č. 22 ze dne 17.9.2020 a zápis č. 23 ze dne 9.10.2020.
Usnesení:
USN391/III24/Bod3/26-10-2020
VV ČAST jednomyslně schvaluje zápis č. 22 ze zasedání VV dne 17. 9. 2020 a zápis č.23 ze
zasedání VV ČAST ze dne 9.10.2020.
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.
Smlouva s firmou Gerflor by měla být podepsána po společném jednání po skončení vládních
opatření v boji proti koronaviru. Termín se posouvá zatím do 31.12.2020. Obě strany
opětovně potvrdily zájem na trvalé spolupráci.
5. Rada krajů
VV se seznámil se zprávami z krajských konferencí Karlovarského krajského svazu (účast Z.
Špaček), Plzeňského krajského svazu (účast P. Bohumský) a Jihočeského krajského svazu
(účast Z. Špaček). Konference Pardubického krajského svazu byla kvůli probíhajícím
vládním opatřením odložena na neurčito.
Předseda Rady krajů J. Veselka se osobně videokonference nezúčastnil, hovořil před jejím
zahájením s předsedou Asociace a domluvili se, že jej předseda ČAST po jejím skončení budu
informovat.
VV bere na vědomí:



Písemnou zprávu Z. Špačka z konference Karlovarského KSST konané dne 21.9.2020
v Lubech u Chebu
Písemnou zprávu Z. Špačka z konference Jihočeského KSST konané dne 29.9.2020
v Českých Budějovicích
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Ústní zprávu P. Bohumského z konference Plzeňského KSST konané dne 16.9.2020 v Plzni.

6. Dozorčí rada
Člen dozorčí rady J. Jungvirt neměl k tomuto zasedání žádné samostatné body, aktivně se
zúčastnil diskuzí v důležitých bodech tohoto jednání, zejména odměn trenérů v bodě
nouzového stavu, čerpání rozpočtu a v něm navrhovaných změn.
Předseda Asociace na základě výzvy předsedy DR J. Juřeny navrhl jednání v zúženém počtu o
změnách rozpočtu 2020, který bude ČAST podávat na MŠMT. Dvě (tři) osoby za VV a 2 osoby
za DR. Termín dohodnou mezi sebou oba předsedové těchto orgánů ČAST.
7. Rozpočet ČAST 2020 a 2021, Agenda dotačních programů MŠMT, NSA
a) Čerpání rozpočtu ČAST za rok 2020 k 30.9.2020
VV ČAST vzal na vědomí čerpání rozpočtu k 30.9.2020, který již probírali členové VV
během minulých dní mezi sebou. Všichni konstatovali, že je nutné tento rozpočet
přepracovat, vzhledem k mimořádným opatřením vlády České republiky během jara a
podzimu 2020. Termín pro odevzdání této změny na MŠMT je 30.11.2020.
Místopředseda pro ekonomiku J. Brothánek potřebuje nejpozději do 15.11.2020 mít
k dispozici všechny podklady ke zpracování této změny. Po schválení VV a DR bude
tento rozpočet zaslán na MŠMT. VV počítá s tím, že ČAST bude muset pravděpodobně
vracet část dotačního financování v programech REPRE 2020 a ORGANIZACE SPORTU
2020 k důvodu omezení sportovní činnosti vzhledem k uzavření sportovišť a nekonání
některých národních i mezinárodních akcí a nemožnosti řádně plnit všechny ukazatele
ze strany MŠMT.
b) Navrhované změny ve složení rozpočtu 2020 vzhledem k pandémii koronaviru
-

Zprávy o čerpání KSST
Předseda Rady krajů J. Veselka předložil komplexní tabulku čerpání
rozpočtu jednotlivých KSST k 10.11.2020 na základě společné výzvy VV a
Rady krajů. Tato tabulka obsahuje též predikci čerpání KSST do konce
letošního roku a potřebu nákupu míčků pro potřeby KCTM.
Tato čísla budou součástí změn rozpočtu Asociace pro rok 2020.

-

Zprávy o čerpání rozpočtu odborných komisí
VV se seznámil s čerpáním rozpočtu jednotlivých odborných komisí a
návrhem změn v důsledku pandémie. Jedná se o rozpočty Komise mládeže,
TMK, RIK, Komise rozhodčích a STK.

-

Zprávy o čerpání rozpočtu reprezentace a talentovaného mládeže
N. Endal seznámil účastníky videokonference s čerpáním a možnostmi
úprav rozpočtu těchto dvou dotačních programů : TALENT a REPRE.
Společně s J. Brothánkem připraví změny a předloží k posouzení VV a DR.
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-

Časový harmonogram
Změny v rozpočtu by měly být zaslány před zasedáním dalšího VV, tj. do
10.11.2020.

c) Příprava rozpočtu 2021
- Výzvy ke zpracování
Členové VV konstatovali, že NSA dosud nevydala výzvu a podmínky ke zpracování
dotačních programů REPRE, TALENT a ORGANIZACE SPORTU, i přes dřívější sliby. ČAST
není schopna v současné době připravit rozpočet pro rok 2021, nezná ani finanční alokaci
pro jednotlivé dotačních programů, což je základ pro predikci příjmů finančních
prostředků pro ČAST. Po vyhlášení výzvy má Asociace dle dotačních pravidel 30 dní pro
odevzdání projektů a rozpočtu. VV konstatovala, že 30 dní je dostatečná doba.
- Časový harmonogram
Členové VV budou informovat jednotlivé předsedy odborných komisí o termínu
zpracování rozpočtu a alokaci pro jejich odbornou komisi.
d)

Dotační programy NSA
VV bere na vědomí vyhlášení dotačního programu NSA pro Významné sportovní akce
2021. VV podá na NSA žádosti na turnaje uvedené v bodě 9.

8.

Agenda reprezentace a talentované mládeže
a) Aktuální informace o akcích pořádaných ITTF a ETTU
VV vzal na vědomí informace N. Endala ohledně všech akcí pořádaných ITTF a ETTU.
ITTF – mládežnické světové turnaje jsou zařazeny do programu od 1.4.2021, Asociace
obdržela první ucelený materiál ohledně tohoto světového programu
Světové turnaje dospělých, jejich organizace a pravidla byly taktéž zveřejněny.
Organizaci všech světových turnajů převzala organizace WTT, po vzoru tenisu.
ITTF definitivně zrušila MSJ v prosinci 2020.
ETTU – se složitě přizpůsobuje rozhodnutím světové organizace stolního tenisu. Vedení
ETTU vyhlásilo termíny turnajového uspořádání evropských pohárů.
b) TOP 10 juniorů a kadetů v Berlíně
VV vzal na vědomí zprávu předsedy KVS ohledně výsledků T. Martinka (junioři), L.
Záděrové (juniorky) a H. Sommerové (kadetky). Nejlepšího výsledku dosáhla H.
Sommerová, ostatní si uhráli své. Účast tří našich hráčů v této prestižní evropské
soutěži nejlepších mladých stolních tenistů je úspěchem.
c) Trenéři – Home office, porušení smlouvy trenéra
Účastníci videokonference dlouze diskutovali na téma pracovní náplně trenérů na plný
či zkrácený úvazek pro ČAST v době nouzového stavu. Trenéři byli upozorněni na
nutnost překládání skutečně vykonané práce se svými svěřenci či další činnosti pro
potřebu Asociace v rámci této složité doby, kdy není dovoleno pracovat přímo
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ve vnitřních prostorách – sportovních halách. Organizací, náplní trenérské činnosti a
kontrolou byl pověřen předseda KVS P. Nedoma. Následnou kontrolou se bude zabývat
celý VV tak, aby nedošlo při kontrole ze strany poskytovatelů dotací k žádnému
pochybení ze strany ČAST. Dle skutečné práce pro Asociace budou trenéři finančně
hodnoceni.
VV se zabýval i vážnými porušeními smluv ze strany trenérů SCM J. Brauna - jeho
neúčast na MČR v Havířově a reprezentačního trenéra Marka Kláska – jeho neúčast na
TOP 10 juniorů v Berlíně.
Usnesení:
USN392/III24/Bod8c/26-10-2020
VV ČAST pověřil P. Nedomu zasláním vytýkacího dopisu J. Braunovi a M. Kláskovi za porušení
trenérské smlouvu. VV dále schválil trenérovi J. Braunovi finanční pokutu ve výši 5 tis. CZK, tj.
na dolní hranici smluvních pokut.
Z : P. Nedoma
T : 3.11. 2020
d) Rezortní centra MV a MŠMT


VV ČAST schválil návrh sportovců, kteří by mohli být zařazeni do vysokoškolského
rezortního centra Victoria (RC MŠMT), jsou to : Tomanovská K., Blašková Z.,
Kučera S., Štěpánová G., Ševčíková M., Mynářová K. a Štefcová K.

Usnesení:
USN393/III24/Bod8d/26-10-2020
VV ČAST pověřuje P. Nedomu zasláním přihlášky do tohoto RC.
Z : P. Nedoma
T : 31.10. 2020


Letošní oponentní řízení sportovců zařazených do rezortního centra Ministerstva
vnitra proběhlo online. Na návrh KVS a VV byli do RC zařazeni tyto sportovci : Na
plný úvazek - H. Matelová a na poloviční úvazek - K. Adámková, L. Jančařík, T.
Polanský a J. Martinko.

9. Agenda soutěží pořádaných ČAST
a) WT Olomouc 2021
ITTF zveřejnilo konečné podmínky pro pořádání turnajů WTT dospělých v roce 2021.
Usnesení:
USN394/III24/Bod9aa/26-10-2020
VV ČAST po zvážení všech podmínek ze strany WTT (společností organizující od příštího roku
všechny světové turnaje stolního tenisu), a zejména požadavku ITTF na bezpodmínečném
přesunutí turnaje do Prahy nebo Ostravy, a dále také k finančním požadavkům ze strany
WTT, se rozhodl VV stáhnout přihlášku na pořádání tohoto turnaje v roce 2021.
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Z : N. Endal
T : 5.11. 2020
Usnesení:
USN395/III24/Bod9ab/26-10-2020
VV ČAST se rozhodl uspořádat mezinárodní turnaj ITTF Czech Open 2021 v Olomouci, který
bude zařazen do oficiálního kalendáře ITTF. Pověřuje tímto N. Endal vyjednáním podmínek a
termínu ze strany ITTF.
Z : N. Endal
T : 5.11. 2020
VV se shodl, že bude sledovat možnosti uspořádání světové série WTT v roce 2022, dle
zkušeností pořadatelů v roce 2021.
b) WJC Czech Open 2021 Havířov
Vzhledem k vydání organizačních pokynů k pořádáním světové série turnajů mládeže,
pořádané společností WTT (pověřená od ITTF), diskutoval VV ČAST o moznosti uspořádat
tento turnaj v České republice. ITTF neplánuje uspořádat žádný mládežnický turnaj v prvním
čtvrtletí roku 2021, vzhledem k pandemii koronaviru.
Usnesení:
USN396/III24/Bod9b/26-10-2020
VV ČAST se rozhodl podat přihlášku do světového turnaje WTT mládeže v roce 2021.
Vzhledem k situaci, kdy mládežnické pořádané turnaje ITTF se budou konat až od 1.4. 2021,
budeme hledat vhodnější termín (červen 2021). VV pověřuje N. Endala vyjednáním
podmínek a termínu pořádání tohoto turnaje.
Z : N. Endal
T : 5.11. 2020
10. Odborné komise
a) Zprávy z odborných komisí
Trénersko-metodická komise
 Předseda Asociace informoval účastníky o zrušení doškolení trenérů ČAST, které
se mělo konat v termínu 19.10.2020 v Praze.
Komise mládeže
 VV vzal na vědomí zápis z jednání KM ČAST, včetně návrhu rozdělení klubů do
systému podpory SpS a OTM. Samotným rozdělením včetně konkrétních
finančních částek podpory jednotlivých úrovní se bude VV zabývat při
sestavování rozpočtu na rok 2021.
 VV souhlasí s návrhem KM na materiální podporu klubů SpS.
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Sportovně-technická komise
Soutěže jsou přerušeny a STK korespondenčně řeší zbývající záležitosti z počátku sezony
a upřesnila čerpání rozpočtu v letošním roce.
Komise rozhodčích
Komise rozhodčích zhodnotila zabezpečení jednorázových akcí na počátku sezony a
projednala čerpání rozpočtu v letošním roce.
Registrační a informační komise
VV vzal na vědomí informaci k průběžnému čerpání rozpočtu za rok 2020 a zprávu o
plánu programování do konce kalendářního roku.
b) Proplacení rozhodčích za ligová utkání
Usnesení:
USN397/III24/Bod10b/26-10-2020
VV ČAST rozhodl o proplacení náhrad delegovaným rozhodčím za ligová utkání
v podzimní části soutěži sezóny 2020/2021 (s výjimkou 3.ligy mužů), a to od 15.8.2020 do
11.10.2020 (kdy byly soutěže přerušeny). Ředitel soutěží vydá pokyn ke všem ligovým
družstvům.
Z: M. Henžel (ředitel soutěží)
T: 15.11.2020 (zaslání podkladů od ligových družstev, včetně fakturace)
VV projednal i možnosti proplácení rozhodčích v rámci výsledkového systému STIS.
Všichni se shodli, že tento námět od J. Brothánka by byl ulehčením pro ligová družstva a
ředitel soutěží tento požadavek zadá programátorům pracujícím pro ČAST.
c) Mistrovské a nemistrovské soutěže
Usnesení:
USN398/III24/Bod11c/26-10-2020
VV ČAST rozhodl, že v případě prodloužení nouzového stavu vládou České republiky či
vládou prodloužené omezení sportování ve vnitřních prostorách,
vydá VV nejpozději do 3.11.2020 další pokyny o případném přerušení, zrušení či
odložení mistrovských i nemistrovských soutěží řízených Asociací (BT, MČR, Český
pohár, ligová utkání apod.)
d) Termínová listina 2021
VV pověřil ředitele soutěží doplněním termínové listiny ČAST pro rok 2021 po obdržení
informací ze stran ITTF a ETTU.
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e) Kalendář ČAST
VV se dohodl o stanovení počtu stolních kalendářů ČAST pro rok 2021, čeká se jen na
množství objednávek. Vše je připraveno do tisku.
f) ČMKV
Usnesení:
USN399/III24/Bod10f/26-10-2020
VV ČAST schválil na návrh předsedy ČMKV J. Juřeny podpořit spolupořadatele
celostátních turnajů ČMKV 2020 částkou 10 tis. CZK. VV pověřil J. Brothánka
administrací smluvního zabezpečení.
Z : J. Brothánek
T : 15.11.2021
11. Různé, diskuze, informace členů VV ČAST
a) Podpora RSST
Usnesení:
USN400/III24/Bod11a/26-10-2020
VV ČAST schválil smluvní dokumentaci pro projekty mládeže RSST Brno, RSST Přerov a
RSST Šumperk.
Z : J. Brothánek
T : 15.11.2021
b) Nákup stolů
VV ČAST schválil nákup stolů značky Joola od partnera reprezentace.
Nové zakoupené stoly společně se stoly, které jsou skladem budou použity na
materiální podporu vybraných klubů.
Usnesení:
USN401/III24/Bod11b/26-10-2020
VV ČAST schválil na návrh KM zakoupení 2 ks stolů Joola pro všechna SPS a na návrh VV
ČAST i pro SCM a RCM. Stoly budou Asociací zapůjčeny.
Z : N. Endal
T : 15.12.2020
c) Odměny členům odborných komisí
Usnesení:
USN402/III24/Bod11c/26-10-2020
VV ČAST pověřil jednotlivé členy VV, aby připravili návrh odměn členům odborných
komisí ČAST s výjimkou členů, kteří mají pravidelný příjem ze smluvního vztahu s ČAST.
Z : jednotliví členové VV
T : 31.10.2020
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d) Informace z ČOV
Předseda Asociace informoval účastníky videokonference ohledně odložení volební
konference ČOV, a to na termín 10.11.2020, pokud to dovolí hygienická opatření.
Zasedání by se mělo konat v Kongresovém sále O2 arény v Praze.
e) Vybavení pro rozhodčí
Usnesení:
USN403/III24/Bod11e/26-10-2020
VV schvaluje pořízení vybavení pro rozhodčí a uniforem dle návrhu Komise rozhodčích
Oboje v počtu 400 ks.
Z : P. Bohumský
T : 30.11.2020
12. Soubor Usnesení vyplývající z tohoto zasedání VV dne 26. 10. 2020
VV schválil všechna Usnesení vyplývající z tohoto zasedání VV ČAST.

USN 266

Kvalifikace ME-vypsání pořadatele

USN 366

Prodej mikrobusu

USN 367

Roboti

USN 374

Gerflor - smlouva

N. Endal

po vypsání podmínek

P. Špaček (Z. Špaček)

průběžně

J. Brothánek

průběžně

N. Endal, Z. Špaček

31.12.2020

Seznam Usnesení s úkoly, termíny, zodpovědnými osobami z tohoto zasedání:
USN 392

Vytýkací dopis

P. Nedoma

31.10.2020

USN 393

Přihláška do RC

P. Nedoma

31.10.2020

USN 394

Zrušení WT Olomouc

N. Endal

5.11.2020

USN 395

Přihláška WTT dospělých

N. Endal

5.11.2020

USN 396

Přihláška WJC

N. Endal

5.11.2020

USN 397

Rozhodčí ligová utkání

M. Henžel

15.11.2020

USN 399

RSST Brno, Šumperk, Přerov

J. Brothánek

15.11.2020

USN 400

ČMKV

J. Brothánek

15.11.2020

Aktualizováno 27.10.2020

Stránka 9

Zápis z III – 24. řádného jednání VV ČAST

USN 401

Nákup stolů

N. Endal

15.12.2020

USN 402

Odborné komise, odměny

členové VV

31.10.2020

P. Bohumský

30.11.2020

USN 403 Vybavení pro rozhodčí

Závěr
Předseda ČAST poděkoval všem účastníkům řádného zasedání VV ČAST a zasedání ukončil.
Jednání bylo ukončeno v 20.45 hodin.

Příští zasedání: 12. listopadu v 13 hodin, formou videokonference

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