Zápis z III – 26. řádného jednání VV ČAST

Zápis z III – 26. jednání Výkonného výboru České asociace stolního
tenisu
Datum: 11. 12. 2020 od 11.30 hodin, v sídle Asociace, Praha 6 – Strahov, Zátopkova 100/2
Účastníci: Z. Špaček - předseda VV ČAST,
N. Endal, J. Brothánek, P. Bohumský – místopředsedové VV ČAST,
Hosté: J. Jungvirt – člen Dozorčí rady, J. Veselka – předseda Rady krajů,
M. Kučera (13.00-14.15) – předseda Mediální komise
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Úvod, přivítání – Z. Špaček
Návrh programu zasedání VV ČAST a jeho schválení – Z. Špaček
Schválení zápisu VV ČAST č. 24 ze dne 12.11.2020 - Z. Špaček
Kontrola plnění usnesení z minulých zasedání VV ČAST – Z. Špaček
M.Kučera – prezentace nové komunikační struktury
Rozhodnutí per rollam schválené od minulého zasedání VV
Rada krajů
- Informace předsedy Rady krajů
8.
Dozorčí rada – informace Dozorčí rady
9.
Čerpání rozpočtu ČAST 2020, stav výzev dotačních programů NSA 2021
- Úprava rozpočtu a stav plnění 2020
- Dotační programy NSA 2021
- Rozpočet ČAST 2021
10.
Agenda reprezentace a talentované mládeže
a) Aktuální informace o akcích pořádaných ITTF a ETTU – N. Endal
b) QME v ČR – leden 2021 – N. Endal
c) Trenéři - Home office, využití tréninkového deníku – N. Endal
11.
Agenda soutěží pořádaných ČAST
a) VSA 2021 – WJC a WT 2021 - N. Endal
b) Nemistrovské soutěže – KT turnaje mužů a žen
c) Mistrovské soutěže – případný restart – J. Brothánek a Z. Špaček
12.
Odborné komise
- Zprávy z jednotlivých odborných komisí – TMK, KM, KR, MK, STK, RIK, KVS – členové
VV
- Smlouva s předsedou Mediální komise a reprezentačním trenérem mužů – N. Endal
13. Různé, diskuze, informace členů VV ČAST
a) Dopisy a žádosti členů Asociace – Z. Špaček, N. Endal
b) UNIS Victoria – zařazení sportovců 2021 – Z. Špaček
c) Mizuno – informace – Z. Špaček
d) Další informace členů VV ČAST přijaté před zasedáním VV ČAST
14.
Soubor usnesení vyplývajících ze zasedání VV dne 11. 12. 2020
15.
Závěr
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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 VV ČAST č. 25 ze dne 12.11.2020.
Usnesení:
USN410/III26/Bod3/11-12-2020
VV ČAST jednomyslně schvaluje zápis č. 25 ze zasedání VV dne 12. 11. 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, které jsou vedeny průběžně či které mají termín plnění s pozdějším termínem, jsou
uvedeny v Seznamu na konci tohoto zápisu. Ostatní Usnesení jsou splněna.
5. Prezentace nové komunikační struktury
Předseda Mediální komise odprezentoval návrh nové komunikační struktury v rámci Asociace
s názvem ,,Nový impulz – nová identita českého pingpongu“. Prezentace se konala na základě
již předešlých několika schůzek nezávislé odborné skupiny profesionálních odborníků z oblasti
sportu a byznysu, a následné konzultace s vedením Asociace. Všichni přítomní se shodli, že
změna je potřebná. Stolní tenis si zaslouží více pozornosti nejen stolně-tenisové veřejnosti.
V následném období budou stanoveny cíle, potvrzena struktura, rozpočet a časový plán
tohoto projektu. Z. Špaček a N. Endal budou v dalším týdnu dále jednat o těchto záležitostech
s předsedou Mediální komise v Havířově.
6. Rozhodnutí per rollam schválené od minulého zasedání VV ČÁST
Usnesení:
USN411/III26/Bod6a/11-12-2020
VV ČAST rozhodnutím per rollam dne 15.11.2020 jednomyslně schválil spolufinancování BTM
jednotlivým pořadatelům těchto turnajů v roce 2020 dle návrhu a výpočtu Komise mládeže.
Předsedkyně této komise oznámila jednotlivým klubům výši a zajištuje distribuci finančních
prostředků společně s místopředsedou ČAST J. Brothánkem.
Z : H. Valentová
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Usnesení:
USN412/III26/Bod6b/11-12-2020
VV ČAST rozhodnutím per rollam dne 15.11.2020 jednomyslně schválil spolufinancování
činnosti mládeže jednotlivým klubům za rok 2020 v závislosti na umístění mládeže na
žebříčku ČR dle návrhu a výpočtu Komise mládeže.
Předsedkyně této komise oznámila jednotlivým klubům výši a zajištuje distribuci finančních
prostředků společně s J. Brothánkem.
Z : H. Valentová
Usnesení:
USN413/III26/Bod6c/11-12-2020
VV ČAST rozhodnutím per rollam dne 2.12.2020 jednomyslně schválil zrušení MČR mládeže
staršího žactva v Havířově ve dnech 19.-20.12.2020 z důvodu současné situace ohledně
pandemie koronaviru. Oznámení již proběhlo na webových stránkách Asociace i v oběžníku
ředitele soutěží.
Usnesení:
USN414/III26/Bod6d/11-12-2020
VV ČAST rozhodnutím per rollam dne 2.12.2020 jednomyslně schválil zrušení všech ligových
soutěží do konce letošního kalendářního roku 2020 z důvodu současné situace ohledně
pandemie koronaviru. Oznámení již proběhlo na webových stránkách Asociace i v oběžníku
ředitele soutěží.
7. Rada krajů
J. Veselka, předseda Rady krajů, informoval VV o vyhodnocení dotazníku ohledně případného
nekonání krajských přeborů 2021 vzhledem k nominacích na MČR dospělých. Všechna krajská
sdružení se s touto problematikou vyrovnají a budou nominovat dle vlastních kritérií. Dalším
bodem bylo případné navýšení spolufinancování krajských svazů pro rok 2021 a navýšení
původní částky 160 tis. CZK až na částku 220 tis. CZK. Zhruba polovina krajských svazů tuto
navýšenou částku vyčerpá. V nejbližších dnech dostanou tyto svazy dodatek smlouvy o
spolufinancování od místopředsedy pro ekonomiku J. Brothánka. Poslední bodem byla
informace o potřebách krajských svazů ohledně míčků pro stolní tenis.
Usnesení:
USN415/III26/Bod7/11-12-2020
VV ČAST rozhodla navýšit částku o 60 tis. CZK všem krajským svazům, které požádali o
navýšení spolufinancování svých svazů pro rok 2020, tj. na celkovou částku pro tento rok na
220 tis. CZK. Zasláním dodatků smluv byl pověřen J. Brothánek.
Z : J. Brothánek
T : 20.12.2020
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8. Dozorčí rada
Člen Dozorčí rady J. Jungvirt informoval členy VV o potřebě vypracovat rozpočet ČAST pro rok
2021, i když není známa alokace finančních prostředků pro stěžejní dotační programy NSA
pro rok následující. VV a DR se dohodli, že návrh rozpočet bude provizorní, bude kopírovat
rozpočet roku 2020 a upraven bude až po schválení částek z dotačních programů pro sport
vypsaných NSA pro rok 2021 (předpoklad – únor/březen 2021).
9. Čerpání rozpočtu 2020, Agenda dotačních programů NSA
a) Úprava rozpočtu a stav plnění 2020
VV upravil na základě dohody a schválení DR ČAST rozpočet pro rok 2020 s tím, že byly
zaslány změny projektů na všechny tři stěžejní dotační programy. Důvodem bylo zrušení
některých akcí a tím i hrozící nedočerpání finančních prostředků dle projektu a rozpočtu
zaslaného a schváleného MŠMT pro rok 2020. Asociace se rozhodla dočerpat všechny
přidělené finanční prostředky z programů TALENT a ORGANIZACE SPORTU a požádat
tímto o změnu rozpočtu u MŠMT. U programu REPRE byla nucena vrátit Asociace část
přidělené dotace vzhledem neuskutečněným akcím: ME a MS dospělých a mládeže, kde
částky byly popsány i v projektu pro tento dotační program, a změna již nebyla možná.
Pokud akce byly přesunuty na rok 2021, bude VV požadovat zvýšení dotace od NSA
z programu REPRE pro rok 2021. Členové VV intenzivně komunikují s odborem
sportu MŠMT tak, aby tyto změny byly tímto ministerstvem schváleny.
b) Dotační programy NSA 2021
J. Brothánek informoval přítomné o podání vyhlášených dotačních programů NSA pro rok
2021, Významné sportovní akce. Asociace podala dvě žádosti o dotaci – ITTF Czech Open
dospělých v Olomouci v srpnu 2021 a ITTF Czech Junior a Cadet Open 2021 juniorů a
kadetů v Havířově v červnu 2021.
c) Rozpočet ČAST pro rok 2021
Na základě dohody mezi Dozorčí radou a Výkonným výborem bude zpracován návrh
rozpočtu ČAST pro rok 2021, který zpočátku bude ve shodě se schváleným rozpočtem pro
rok 2020. Návrh bude postupně upravován, jakmile budou známy návrhy dotační
podpory od NSA, která ještě nevyhlásila výzvu stěžejních dotačních programů REPRE,
TALENT, ORGANIZACE SPORTU ani ZPS, i přes dřívější přísliby. VV konstatoval, že
momentálně nevidí žádný kvalitativní posun ve správě dotační agendy směrem ke
sportovním svazům, situace v zásadě kopíruje předchozí roky, kdy dotační agenda byla ve
správě MŠMT.
Usnesení:
USN416/III26/Bod9c/11-12-2020
VV ČAST pověřil J. Brothánka zpracováním předběžného rozpočtu ČAST na rok 2021.
Z : J. Brothánek
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T : 31.12.2020
10.

Agenda reprezentace a talentované mládeže
a) Aktuální informace o akcích pořádaných ITTF a ETTU
VV vzal na vědomí informaci N. Endala ohledně intenzivní komunikaci s orgány těchto
institucí. Stále není bohužel hotový konečný kalendář akcí ITTF a tudíž i ETTU.
b) QME v ČR
N. Endal informoval přítomné, že ČAST byla pověřena ETTU 7.12.2020 uspořádat
turnaje kvalifikačních skupin na ME družstev v termínu 23.-24.1.2020. Muži by měli hrát
v Havlíčkově Brodě za účasti ČR, Portugalska a Běloruska. Ženy v Havířově za účasti ČR,
Ruska, Itálie. ČAST dne 9.12.2020 zažádala NSA o udělení výjimek z protiepidemických
opatření pro pořádání těchto dvou akcí. Jako koordinátor byl určen N. Endal za pomoci
J. Brothánka.
c) Trenéři – tréninkový deník
Účastníci jednání dlouho probírali využití tohoto deníku a zejména jeho použití
k dokládání výkazu práce pro placené trenéry Asociace.

11. Agenda soutěží pořádaných ČAST
a) ITTF Czech Open - Olomouc 2021
Asociace stále nemá potvrzený termín mezinárodního turnaj ITTF Czech Open 2021
v Olomouci v srpnu 2021 i přes intenzivní jednání a dotazů z naší strany. N. Endal
informoval přítomné, že již je vyvíjen na náš svaz velký tlak ze strany hotelů a
olomoucké sportovní haly.
ITTF Czech Junior and Cadet Open 2021
N. Endal informoval přítomné o potvrzení termínu pro tento turnaj ze strany ITTF
– 7.-13.6.2020 v Havířově. Do termínové kalendáře bude zapsán až po dohodě
ITTF s dalšími pořadateli těchto mládežnických turnajů.
Turnaj bude pro kategorie U11, U13, U15, U17, U19. Zvlášť budou hrát dívky a zvlášť
chlapci. Bude se hrát pouze soutěž dvouher a čtyřher. Každý účastník bude moci hrát
pouze dvě kategorie. Na tento turnaj je Asociace ve spolupráci s TT Marketingem již
zcela připravena.
b) Nemistrovské soutěže ČAST
Asociace schválila pořádání 3 turnajů v ČR na konci tohoto roku. Ve dnech 20.22.12.2020 kontrolní turnaj mužů, 20.-21.12.2020 TOP 16 žen a 28.-29.12.2020 TOP
16 mužů. Byla podána žádost o výjimku na NSA z protiepidemických opatření na
pořádání těchto turnajů.
c) Mistrovské soutěže ČAST
Asociace se shodla, že je potřeba neustále vysvětlovat proč se zatím nehrají ligové
soutěže, zejména Extraliga mužů a žen. Asociace připravila hygienický manuál, a to
ihned po schválení ze strany vlády ČR možnost hrát profesionální soutěže pro
profesionální hráče. VV zaslal tento manuál jako druhý sportovní svaz (po kopané) na
NSA. Většina týmů však buď nesouhlasila nebo se vůbec nevyjádřila s tímto restartem
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nebo beze zbytku neplnila podmínku profesionality hráčů na soupiskách. VV se dohodl
s ředitelem soutěží, že zašle již připravený dotazník na extraligové kluby, kde by měli
všichni potvrdit profesionalitu všech svých hráčů, kteří by mohli nastoupit v soutěži
tak, aby se případně mohlo od 1.ledna 2021 mohla začít hrát extraliga mužů a žen.
Výsledek by měl být znám do 15.12.2020. Stále je situace ohledně sportování vládou
České republiky měněna i s ohledem na vývoj pandemie. Rozjezd ostatních ligových
soutěží závisí především na stupni PES a případného testování účastníků soutěží.
Předseda Asociace připraví s Mediální komisí vysvětlující článek na stránkách svazu.
VV se dále zabýval případným rozjezdem soutěží po 1. lednu 2021 a schválil
následující kroky, které jsou popsány v následujících Usneseních.
Usnesení:
USN417/III26/Bod9ca/11-12-2020
Výkonný výbor schválil aktualizaci termínové listiny pro sezónu 2020/2021 a pověřil ředitele
soutěží o vydání těchto změn na webových stránkách Asociace a Infu ředitele soutěží.
Z : M. Henžel
T : 14.12.2020
Usnesení:
USN418/III26/Bod9cb/11-12-2020
Výkonný výbor schválil dodatek č.2 k Rozpisu extraligy žen, 1.-3. ligy mužů a 1.-2. ligy a
systém play-off a play-out pro sezónu 2020/2021. Pověřil ředitele soutěží o vydání těchto
změn na webových stránkách Asociace a Infu ředitele soutěží.
Z : M. Henžel
T : 14.12.2020
Usnesení:
USN419/III26/Bod9cc/11-12-2020
Výkonný výbor schválil rozpis pro MČR dospělých – leden 2021. Pověřil ředitele soutěží o
vydání tohoto Rozpisu na webových stránkách Asociace a Infu ředitele soutěží.
Z : M. Henžel
T : 14.12.2020
12. Odborné komise
a) Zprávy z odborných komisí
Trénersko-metodická komise
Předseda Asociace informoval účastníky o termínu konání závěrečných zkoušek trenérů
licence A – specializace, a to 13.-18.12.2020 v Havířově.
Mediální komise
Zasedání VV se osobně zúčastnil předseda této komise M. Kučera.
Komise vrcholového sportu
Výkonný výbor schválil na doporučení KVS návrh sportovců do vysokoškolského centra
UNIS – Victoria. Pověřil P. Nedomu k jednání o schválení ze strany UNIS, včetně
vysvětlení důvodu nezařazení některých sportovců.
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Komise mládeže
VV vzal na vědomí zprávu N. Endala ze zasedání Komise mládeže dne 13.11.2020.
Některé důležité body schválil VV již ihned 15.11.2020, a to rozhodnutí per rollam. Zápis
z této komise je uložen na webových stránkách asociace.
Sportovně-technická komise
VV vzal na vědomí zprávu P. Bohumského ze zasedání STK dne 28.11.2020.
Komise rozhodčích
VV vzal na vědomí zprávu P.Bohumského ohledně připravovaných změn v oceňování
rozhodčích při nemistrovských soutěžích. VV dal pokyn k závěrečné přípravě této
Směrnice ke schválení VV ČAST.
Registrační a informační komise
VV vzal na vědomí informaci M. Henžela o stavu programátorských prací na Registru a
STSu.
b) Smlouvy
VV pověřil N. Endala a Z. Špačka projednáním nových smluv pro předsedu Mediální
komise M. Kučeru a trenéra reprezentace mužů J. Plachého. Oběma končí 31.12.2020
končí smluvní vztah s Asociací.

13. Různé, diskuze, informace členů VV ČAST
a) Žádosti členů ČAST
VV souhlasí s žádostí KST Olomouc na pořádání mezinárodního turnaje U11a U13 ve
dnech 26.-31.7.2020 v Olomouci.
Dále souhlasí se zapůjčením robota pro stolní tenis tomuto klubu, který má Asociace
v rezervě v Praze na Strahově.
b) UNIS Victoria
Usnesení:
USN420/III26/Bod9b/11-12-2020
Výkonný výbor schválil K. Mynářovou, K. Tomanovskou a K. Štefcovou do tohoto
universitního rezortního centra. Tyto hráčky byly vedením tohoto centra schváleny.
Vedení asociace bude jednat ještě o zařazení reprezentantů S. Kučery a Z. Blaškové.
c) Mizuno
Předseda VV informoval přítomné ohledně schůzky s vedením firmy, která má pro
Evropu zastoupení značky Mizuno. Spolupráce již začala fungovat na bázi
reprezentace.
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Vzhledem k faktu,že ČAST má smlouvu s firmou Joola, jedná se pouze o sportovní obuv
zn. Mizuno. Extraligové týmy dostanou 50% slevu z maloobchodních cen a další kluby
potom další významnou slevu na nákup této špičkové obuvi. Reprezentanti dospělých
budou mít obuv sponzorsky zdarma.
d) Informace členů VV
Předseda Asociace Z. Špaček a J. Brothánek informovali zbytek vedení ČAST o schůzce
s vedením Hospodářské a kulturní kanceláře Tchaj-peje ohledně možné spolupráce
mezi oběma sportovními stolně-tenisovými federacemi. Tato spolupráce se jeví pro
Asociaci výhodná. ČAST bude ještě do konce roku podpořena sponzorskou částkou 5
tis. USD.
J. Brothánek dále informoval o prodeji mikrobusu zn. Opel z majetku TT Marketing
s.r.o.

14. Soubor Usnesení vyplývající z tohoto zasedání VV dne 11.12. 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

USN 374

Gerflor - smlouva

J. Brothánek
N. Endal, Z. Špaček

15.12.2020
31.12.2020

Seznam Usnesení s úkoly, termíny, zodpovědnými osobami z tohoto zasedání:
USN 415

Smlouvy krajské svazy

J. Brothánek

20.12.2020

USN 416

Rozpočet ČAST 2021

J. Brothánek

31.12.2020

USN 417

Termínová listina

M. Henžel

14.12.2020

USN 418

Dodatky rozpisů ligových soutěží

M. Henžel

14.12.2020

USN 419

Rozpis MČR dospělých

M. Henžel

14.12.2020

14. Závěr
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Předseda ČAST poděkoval všem účastníkům řádného zasedání VV ČAST a zasedání ukončil.
Jednání bylo ukončeno v 17.00 hodin.

Příští zasedání: 12. ledna 2021 ve 13.00 hodin v sídle Asociace
29.ledna 2021 během MČR v Havířově

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