Zápis z III – 25. řádného jednání VV ČAST

Zápis z III – 25. jednání Výkonného výboru České asociace stolního
tenisu
Datum: 12. 11. 2020 od 13.00 hodin, online videokonferencí
Účastníci: Z. Špaček - předseda VV ČAST,
N. Endal, J. Brothánek, P. Bohumský – místopředsedové VV ČAST,
Hosté: J. Juřena – předseda Dozorčí rady (do 17 hodin), M. Henzel – ředitel soutěží,
M. Kučera (14.35-15.20) – předseda Mediální komise
Program jednání:
1.
Úvod, přivítání – Z. Špaček
2.
Návrh programu zasedání VV ČAST a jeho schválení – Z. Špaček
3.
Schválení zápisu VV ČAST č. 24 ze dne 26.10.2020 - Z. Špaček
4.
Kontrola plnění usnesení z minulých zasedání VV ČAST – Z. Špaček
5.
Rada krajů
6.
Dozorčí rada – informace předsedy Dozorčí rady
7.
Čerpání rozpočtu ČAST 2020, Agenda dotačních programů NSA
a) Navrhované změny ve složení rozpočtu 2020 vzhledem k pandémii koronaviru
- Úprava rozpočtu 2020
- Časový harmonogram
b) Dotační programy NSA 2021
8.
Agenda reprezentace a talentované mládeže
a) Aktuální informace o akcích pořádaných ITTF a ETTU – N. Endal
b) Trenéři - Home office – N. Endal
9.
Agenda soutěží pořádaných ČAST
a) ITTF Czech Open 2021 - N. Endal
b) ITTF Czech Junior and Cadet Open 2021 - N. Endal
c) Mistrovské a nemistrovské soutěže - VV
10.
Odborné komise
- Zprávy z jednotlivých odborných komisí – TMK, KM, KR, MK, STK, RIK, KVS – členové
VV
- Termínová listina 2021
11.
Různé, diskuze, informace členů VV ČAST
a) Další informace členů VV ČAST přijaté před zasedáním VV ČAST
b) Informace z ČOV – Z. Špaček
c) Dopisy členů Asociace – Z. Špaček
12.
Soubor usnesení vyplývajících ze zasedání VV dne 12. 11. 2020
13.
Závěr

Zápis z jednání:
1. Úvod, přivítání, schválení programu jednání
Z. Špaček zahájil zasedání VV ČAST, přivítal členy VV a přítomné hosty při
videokonferenci.
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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 VV ČAST č. 24 ze dne 26.10.2020.
Usnesení:
USN404/III25/Bod3/12-11-2020
VV ČAST jednomyslně schvaluje zápis č. 24 ze zasedání VV dne 26. 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 č.266 – ,,Kvalifikace ME – vypsání pořadatele“ vzhledem k zásadní změně
v pořádaní kvalifikačních zápasů z důvodu koronaviru, a to turnajovým způsobem, toto
usnesení se ruší.
5. Rada krajů
J. Veselka, předseda Rady krajů, se z videokonference omluvil. Důležité záležitosti, týkající se
krajských a regionálních svazů, bude předsedovi RK sděleno následně telefonicky. Zejména
spolupráce s pořádáním regionálních a krajských svazů a následná nominace na MČR
dospělých 2021.
6. Dozorčí rada
Předseda Dozorčí rady J. Juřena pozval členy VV na zasedání DR na 18.11.2020 do Kutné
Hory, kde právě by měla být DR seznámena s podrobnostmi změn v rozpočtu ČAST 2020. Tato
změna rozpočtu musí být schválena dozorčí radou Asociace. Předseda a místopředseda
dozorčí rady primárně souhlasí s variantou změn rozpočtu tak, aby v rámci zákonných
pravidel, byla celá plánovaná částka rozpočtu z prostředků MŠMT a dotačních programů
vyčerpána. Předseda dozorčí rady byl i seznámen se všemi možnostmi těchto změn.
7. Čerpání rozpočtu 2020, Agenda dotačních programů NSA
a) Navrhované změny ve složení rozpočtu 2020 vzhledem k pandémii koronaviru
- Úprava rozpočtu ČAST 2020
VV ČAST společně i s přizvanými hosty se podrobně zabýval možnostmi čerpání
výdajové stránky schváleného rozpočtu ČAST pro rok 2020. VV ČAST konstatoval záměr
čerpat výdajovou stránku v maximální možné míře, což znamená nejpozději
k 30.11.2020 částečně přepracovat projekty podané na MŠMT v dotačních programech
REPRE, TALENT a ORAGNIZACE SPORTU. Základní změna v projektech spočívá v
záměru předzásobení Asociace sportovním materiálem i technickým materiálem, tak,
aby bylo i nadále možné plnohodnotně materiálně a technicky zabezpečovat sportovní
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akce pořádané nebo spolupořádané asociací v dalších letech. Velké množství běžně
požádaných sportovních akcí i soutěží a dalších standardních činností i projektů nebylo
možné v roce 2020 naplnit vzhledem k dvěma obdobím nouzového stavu v ČR, kdy byla
úředně uzavřená vnitřní sportoviště a omezovaly se kontakty ve společnosti.
VV v této souvislosti konstatoval pocit nejistoty ve financování asociace ze strany NSA od
roku 2021, vzhledem ke skutečnosti, že dosud nebyly zveřejněny dotační výzvy pro
reprezentaci, talentovanou mládež a provoz sportovních svazů pro rok 2021, ačkoliv
zástupci NSA veřejně opakovaně deklarovali tyto výzvy zveřejnit již během září nebo října
2020. Dalším faktorem je rozhodně probíhající pandemie koronaviru a s ní spojená
nepříznivá situace ve vývoji státního rozpočtu ČR. Proto lze očekávat zhoršení finanční
situace asociace. Z této obavy vyplývá i rozhodnutí o předzásobení materiálem popsaný
výše.
VV dále konstatoval jako problematické žádat o podporu z dotačního programu COVID
Sport II na náklady spojené se zrušením letošního ITTF Czech Open 2020 i na další položky,
které v souvislosti se zrušenými mezinárodními akcemi měli delegovaní rozhodčí
(letenky). Možnost úhrady těchto nákladů ze zdrojů ČÁST VV ještě posoudí do konce
kalendářního roku 2020
- Časový harmonogram
Po úpravě rozpočtu bude následovat schválení DR a závěrečná porada VV nad touto
změnou, která je plánovaná den 24.11. Následovat bude odeslání na MŠMT, termín pro
nahlášení změny v rozpočtech je nejpozději 30.11.2020.
b) Dotační programy NSA 2021
Členové VV se zabývali dotačními programy NSA pro rok 2021, a to VSA – Významné
sportovní akce. Asociace bude podávat dvě žádosti o dotaci – ITTF Czech Open dospělých
– Olomouc – srpen 2021 a ITTF Czech Junior a Cadet Open 2021 juniorů a kadetů – Havířov
- červen 2021. Oba termíny jsou vedením ITTF přislíbeny. VV se podrobně zabýval i
rozpočty obou akcí.
Usnesení:
USN405/III25/Bod7ba/12-11-2020
VV ČAST schválil dokumentaci a žádost o dotaci dle výzvy 4/2020 Národní sportovní agentury
z programu Významných sportovních akcí pro akci ITTF Czech Junior and Cadet Open 2021 ve
dnech 7.6-13.6.
Z : J. Brothánek
T : 14.11.2020
Usnesení:
USN406/III25/Bod7bb/12-11-2020
VV ČAST schválil dokumentaci a žádost o dotaci dle výzvy 4/2020 Národní sportovní agentury
z programu Významných sportovních akcí pro akci ITTF Czech Open 2021 ve dnech 23.829.8.2021
Z : J. Brothánek
T : 14.11.2020
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8.

Agenda reprezentace a talentované mládeže
a) Aktuální informace o akcích pořádaných ITTF a ETTU
VV vzal na vědomí informaci N. Endala ohledně všech akcí pořádaných ITTF a ETTU.
ITTF – u mládežnických světových turnajů platí stále počátek termínové listiny od
1.4.2021.
Proto ČAST navrhla ITTF pořádání svého světového juniorského turnaje na červen 2021.
ETTU – kvalifikace na ME družstev se bude konat oproti původnímu rozhodnutí
Kongresu ETTU turnajově (důvod – pandemie koronaviru). V současném době se vybírá
pořadatel tohoto jednorázového kvalifikačního turnaje (termín 23.-24.1.2021). VV
vyslovil souhlas s touto změnou formou rozhodnutím kongresu ETTU hlasováním per
rollam, kterou potvrdil hlasováním předseda Asociace.
b) Trenéři – Home office
Účastníci videokonference opět diskutovali na téma pracovní náplně trenérů na plný či
zkrácený úvazek pro ČAST v době nouzového stavu za měsíc říjen 2020. V měsíci
listopadu 2020 již trenéři i vybraní hráči vyplňují elektronický tréninkový deník, z něhož
jasně vyplývá denní náplň činnosti trenérů i hráčů a je možná její kontrola.
9. Agenda soutěží pořádaných ČAST
a) ITTF Czech Open - Olomouc 2021
VV ČAST podal přihlášku na mezinárodní turnaj ITTF Czech Open 2021 v Olomouci,
který bude zařazen do oficiálního kalendáře ITTF. Navržený termín je 23.8.29.8.2021. V nejbližších dnech očekává vedení Asociace definitivní potvrzení ze
strany ITTF i s potvrzením navrženého termínu. Místopředseda ČAST N. Endal
opětovně prezentoval připravenost uspořádat tento světový turnaj.
b) ITTF Czech Junior and Cadet Open 2021
N. Endal informoval vedení Asociace o připravenosti uspořádat pod hlavičkou Asociace
tento turnaj. Přihláška je na ITTF zaslána, termín je předjednán a VV schválil i žádost
podání žádosti na NSA včetně rozpočtu.
c) Mistrovské a nemistrovské soutěže ČAST
Usnesení:
USN407/III25/Bod9c/12-11-2020
Výkonný výbor přijal rozhodnutím per rollam dne 2.11.2020 následující usnesení s ohledem
na prodloužení nouzového stavu a souvisejících omezení z hlediska vývoje pandemie
covid-19:
Cílem ČAST je udržet kromě zdraví všech osob i sportovní činnost v co nejširším povoleném
rozsahu dle úředních opatření, a to s maximálním důrazem na hygienické a bezpečnostní
opatření proti šíření covid-19.
Extraliga: Na základě změny vládních krizových opatření ze dne 2.11.2020 o zákazu volného
pohyb osob a umožnění spuštění profesionálních soutěží ve sportu je vedením asociace
intenzivně jednáno s NSA o podmínkách spuštění extraligy mužů a žen.
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Z výše uvedených důvodů se v současnosti odkládá 7. kolo extraligy mužů hrané v termínu
5.- 6. 11. 2020.
O utkáních 8. kola ELM a 9.-10. kola ELŽ v termínech 12.-15.11.2020 bude rozhodnuto na
základě výsledku jednání s NSA.
Ligové soutěže:
• V ostatních ligových soutěžích mužů se odkládá 9. a 10. kolo. Celkem odloženo 6 kol.
• V ostatních ligových soutěžích žen se odkládá 7. a 8. kolo. Celkem odloženo 6 kol.
V případě, že bude možné uskutečnit utkání plánovaná na termín 28.– 29.11. 2020, budou se
hrát dle původního rozlosování.
 O termínech odložených utkání se rozhodne dodatečně.
Český pohár
 Plánované termíny 7.-8.11 a 17.11. se odkládají.
Nové termíny budou zveřejněny dodatečně.
Bodovací turnaje mládeže
Plánované turnaje v termínu 21.-22.11. 2020 (Zruč nad Sázavou a Vlašim) se odkládají.
VV ČAST doporučuje obdobný postup při řízení krajských a regionálních soutěží.
J. Brothánek prezentoval komunikaci s NSA ohledně možného restartu extraligových soutěží
Asociace. Místopředseda Asociace zpracoval podrobně hygienicko-epidemiologický manuál
pro restart soutěží, který byl zaslán na NSA společně s žádostí a následnému případnému
posouzení hlavní hygieničce ČR. Podmínkou NSA však byla kromě splnění výše uvedeno,
záruka vedení Asociace za všechny kluby, které extraligu hrají, že všichni sportovci zapsaní na
soupiskách extraligových družstev mají řádně sjednanou a plněnou profesionální smlouvu,
tzn. z výkonu hráčské činnosti jim plyne pravidelný, nikoliv nezanedbatelný finanční příjem.
Extraligová družstva měla možnost se k této otázce vyjádřit. Valná většina družstev byla proti
restartu v této chvíli, až už vzhledem k částečnému nebo úplnému neplnění podmínky
profesionalizace všech extraligových hráčů, případně pro značnou finanční náročnost častého
PCR testování sportovců, uzavření sportovišť, atd. VV se tak po zaznamenání většinového
stanoviska extraligových klubů rozhodl pozastavit žádost na NSA a vyčkat dalšího vývoje
situace.
Účastníci videokonference se shodli, že zatím nebudou rušit plánované MČR mládeže a
vyčkají na další pokyny ze strany vlády ČR a MZ.
Ředitel soutěží bude průběžně informovat ligová družstva prostřednictvím INFO ŘEDITELE
SOUTĚŽÍ.
10. Odborné komise
a) Zprávy z odborných komisí
Trénersko-metodická komise
 Předseda Asociace informoval účastníky o posunutí závěrečných zkoušek
trenérské licence A na termín 13.-18.12.2020 v Havířově.
 Dále také informoval o připravovaném článku trenéra Jarka Kolodziejczyka
v časopise COACH. Je to první odborná prezentace trenéra stolního tenisu
v tomto prestižním časopise.
Mediální komise
V průběhu zasedání se do videokonference připojil předseda Mediální komise M.
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Kučera s prezentací s názvem Nová identita Českého ping-pongu.
Vznikla nová skupina odborníků z oblasti komunikace a marketingu, většinou z jiného
prostředí než je prostředí stolně-tenisové. Ta by měla přinést nezaujatost a externí
pohled na český stolní tenis, přinést nové nápady. První plánovaná schůzka této skupiny
s vedením je naplánována na 20.11.2020 do Prahy.
Komise mládeže
VV vzal na vědomí zprávu N. Endala.
Sportovně-technická komise
Soutěže jsou přerušeny. STK se bude zabývat zejména kvalifikačními kvótami na MČR
dospělých, především v případě, že regionální či krajské přebory se z důvodu pandemie
nebudou moci uskutečnit.
Komise rozhodčích
VV vzal na vědomí zprávu P.Bohumského.
Usnesení:
USN408/III25/Bod10a/12-11-2020
VV ČAST schválil vyhodnocení plnění povinnosti účastníka soutěže (rozhodčí) a udělení
pokut dle návrhu KR ČAST.
Z : P.Bohumský (T.Malík)
T : 24.11.2020
Registrační a informační komise
VV vzal na vědomí informaci M. Henžela o stavu programátorských prací na Registru a
STSu.
b) Termínová listina 2021
VV diskutoval o termínové listině a možnostmi prodloužení sezóny 2020/2021. Zatím
nejpozdější termín dokončení základních části ligových soutěží je 15.6.2021. VV se
shodl, že se bude snažit dodržet termíny především BT, KP, MČR dospělých a mládeže
v roce 2021.
c) Kalendář ČAST
VV uzavřel objednávky pro kalendář 2021. Ten v této chvíli jde do tisku.
11. Různé, diskuze, informace členů VV ČAST
a) Informace členů VV
VV vzal na vědomí zprávu, že některé kluby si dosud nevyzvedly roboty, pokud tak
neučiní do 30.11., budou nabídnuty jiným klubům (KCTM či OTM).
VV dále vzal na vědomí zprávu o distribuci 40 stolů zn. Joola pro všechna RCM, SCM
a SPS (po dvou stolech pro každé středisko).
b) Informace z ČOV
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Předseda Asociace informoval účastníky videokonference ohledně zrušení odložené
volební konference ČOV, zatím na neurčito. Stávající vedení ČOV bude stále
pokračovat ve svých funkcích.
Dále informoval o 4 scénářích pořádání LOH v roce 2021. Pořadatel LOH si vůbec
nepřipouští, že by se olympijské hry neuskutečnily.

c) Dopisy od členů Asociace
VV dostal podnět od pana P. Bělíka „k zahájení disciplinárního řízení vůči neznámé
osobě či skupině osob v ČAST, která ohrožovala zdraví jiných členů ČAST“.
P. Bohumský připraví odpověď.
Usnesení:
USN409/III25/Bod11c/12-11-2020
VV ČAST rozhodl podnět pana P.Bělíka odložit.
Z : P. Bohumský
T : 16.11.2020

12. Soubor Usnesení vyplývající z tohoto zasedání VV dne 12.11. 2020
VV schválil všechna Usnesení vyplývající z tohoto zasedání VV ČAST.

Seznam Usnesení s úkoly, termíny, zodpovědnými osobami z minulých zasedání:
USN 366

Prodej mikrobusu

P. Špaček

průběžně

USN 367

Roboti

J. Brothánek

průběžně

USN 374

Gerflor - smlouva

USN 401

Nákup stolů

N. Endal

15.12.2020

USN 403

Vybavení pro rozhodčí

P. Bohumský

30.11.2020

N. Endal, Z. Špaček

31.12.2020

Seznam Usnesení s úkoly, termíny, zodpovědnými osobami z tohoto zasedání:
USN 405 VSA 2021 – Czech Open

J. Brothánek

14.11.2020

USN 406

VSA 2021 – Cadet Czech Junior a Open

J. Brothánek

14.11.2020

USN 408

Pokuty rozhodčí - zveřejnit

P. Bohumský, T. Malík

16.11.2020

USN 409

Podnět P.Bělík

P. Bohumský

16.11.2020
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13. Závěr
Předseda ČAST poděkoval všem účastníkům řádného zasedání VV ČAST a zasedání ukončil.
jednání bylo ukončeno v 19.00 hodin.

Příští zasedání: 11. prosince v 11.30 hodin v sídle Asociace

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