Zápis z III – 27. řádného jednání VV ČAST

Zápis z III – 27. jednání Výkonného výboru České asociace stolního
tenisu
Datum: 12. 1. 2020 od 13.00 hodin, v sídle Asociace, Praha 6 – Strahov, Zátopkova 100/2
Účastníci: Z. Špaček - předseda VV ČAST,
J. Brothánek, P. Bohumský – místopředsedové VV ČAST, N. Endal – místopředseda VV
distančně
Hosté: J. Juřena – předseda Dozorčí rady, J. Veselka – předseda Rady krajů distančně,
M. Henžel – ředitel soutěží distančně

Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.
15.

Úvod, přivítání – Z. Špaček
Návrh programu zasedání VV ČAST a jeho schválení – Z. Špaček
Schválení zápisu VV ČAST č. 26 ze dne 11. 12. 2020 - Z. Špaček
Kontrola plnění usnesení z minulých zasedání VV ČAST – Z. Špaček
Rozhodnutí per rollam schválené od minulého zasedání VV
Rada krajů - informace předsedy Rady krajů
Dozorčí rada – informace Dozorčí rady
Ekonomická agenda
- Čerpání rozpočtu ČAST 2020 – J. Brothánek
- Rozpočet ČAST 2021, včetně rozpočtů odborných komisí – J. Brothánek a členové VV
- Dotační programy NSA 2021 – informace Z. Špaček, J. Brothánek
Agenda reprezentace a talentované mládeže
a) Aktuální informace o akcích pořádaných ITTF a ETTU – N. Endal
b) QME 2021 – N. Endal
c) Plány reprezentačních týmů
Agenda soutěží pořádaných ČAST
a) VSA 2021 – WJC a WT 2021 - N. Endal
b) Mistrovské soutěže – MČR dospělých – rozhodnutí VV, zrušení KT dospělých – 12/2020
c) Dlouhodobé mistrovské soutěže – restart EM, případný restart EŽ – M. Henžel, P.
Bohumský,
J. Brothánek a Z. Špaček
Odborné komise
- Zprávy z jednotlivých odborných komisí – TMK, KM, KR, MK, STK, RIK, KVS – členové
VV
- Anketa - stolní tenista roku – Z. Špaček
Různé, diskuze, informace členů VV ČAST
a) Další informace členů VV ČAST přijaté před zasedáním VV ČAST
b) Informace z ČUSu a ČOV – Z. Špaček
c) Mizuno – informace – Z. Špaček
d) Arbitráž – J. Braun – Z. Špaček
e) Taipei – spolupráce – J. Brothánek, Z. Špaček
f) Očkování reprezentačních týmů – Z. Špaček
g) Dopisy a žádosti členů Asociace – NSC, Bělík apod. Z. Špaček, N. Endal
Termíny dalších VV ČAST
Soubor usnesení vyplývajících ze zasedání VV dne 12. 1. 2021
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. 26 ze dne 11. 12. 2020.
Usnesení:
USN421/III27/Bod3/11-1-2021
VV ČAST jednomyslně schvaluje zápis č. 26 ze zasedání VV dne 11. 12. 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. 374 Smlouva s firmou Gerflor se posouvá na konec ledna vzhledem ke
zdravotnímu stavu ve vedení této společnosti.
5. Rozhodnutí per rollam schválené od minulého zasedání VV
Usnesení:
USN422/III27/Bod5a/11-1-2021
VV ČAST jednomyslně schválil rozhodnutím per rollam dne 4. 1. 2021 Směrnici č.1/2021
,,O poskytování cestovních náhrad, stravného, zahraničního stravného a kapesného při
zahraničních pracovních cestách v České asociaci stolního tenisu“. Pověřil J. Brothánka
zajištěním vydání této směrnice na webových stránkách asociace.
Z: J. Brothánek
T: 6. 1. 2021
Usnesení:
USN423/III27/Bod5b/11-1-2021
VV ČAST jednomyslně schválil rozhodnutím per rollam ze dne 2. 1. 2021 odložení
extraligových utkání mužů v termínech 7. - 10. 1. 2021 a zároveň ukládá řediteli soutěží zjistit
stav připravenosti klubů v případě, že kluby budou připraveny odehrát utkání v uvedeném
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termínu. Potom lze tyto utkání odehrát i v tomto termínu při zajištění všech schválených
hygienicko-epidemiologických opatření.
T: 4. 1. 2021
Z: M. Henžel
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. Rada krajů
J. Veselka, předseda Rady krajů, se aktivně zúčastnil všech diskuzí, zejména ohledně konání
MČR dospělých, rozpočtu krajských a regionálních svazů vzhledem k činnosti stolně-tenisové
mládeži v daném kraji či regionu. Přislíbil i zaslat podrobnější informace předsedům krajských
svazům k bodům z tohoto zápisu týkajících se jejich problematice.
7. Dozorčí rada
Předseda Dozorčí rady J. Juřena se vyjádřil k několika tématům, které jsou popsány
v následujících bodech tohoto zápisu. VV ČAST vzal na vědomí zápis z posledního konání DR
dne 18. 11. 2020 v Kutné Hoře, které se za VV zúčastnili i Z. Špaček, N. Endal a J. Brothánek.
VV byl informován i o postoji DR k dopisu p. Bělíka a zároveň se seznámil i vysvětlením VV a
Komise mládeže k problematice zařazování stolních tenistů do SPS a SCM či RCM.
8. Ekonomická agenda
a) Čerpání rozpočtu 2020
Místopředseda pro ekonomiku J. Brothánek účastníkům zasedání popsal stav čerpání
rozpočtu Asociace za rok 2020. Termín dodání podkladů pro vyúčtování ze strany
spoluúčasti na projektech Asociace je 15. 1. 2021. I přes velice nestandardní rok se
zřejmě ČAST podaří splnit čerpání dotačních programů ze strany MŠMT.
Vyúčtování neinvestičních dotačních programů MŠMT za rok 2020 bude provedeno dle
příslušných Výzev nejpozději do 15.2.2021, rovněž i vyhodnocení čerpání změněného
rozpočtu ČAST za rok 2020.
Místopředseda asociace též informoval o zpracování závěrečného vyhodnocení
investičního Podprogramu 133D523 MŠMT za rok 2020 k 11.1.2021 : ,,Pořízení majetku
pro sportovní reprezentaci a talentovanou mládež ve stolním tenise 2020“. Vyhodnocení
bude dodáno na MŠMT v nejbližších dnech.
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b) Rozpočet ČAST pro rok 2021
Na základě dohody mezi Dozorčí radou a Výkonným výborem byl zpracován k 30.12.2020
první návrh rozpočtu ČAST pro rok 2021, který korespondoval s rozpočtem pro rok 2020.
Do doby, kdy bude definitivně schválena částka neinvestičních dotací NSA pro rok 2021
(předpoklad druhá polovina února 2021), bude ČAST pracovat s provizorním rozpočtem
v maximální měsíční výši čerpání 1/12 loňského rozpočtu ČAST. Jednotliví předsedové
odborných komisí zpracovali návrh rozpočtu pro rok 2021. Tyto rozpočty, po konzultacích
s členy VV, které mají jednotlivé komise ve své gesci, budou zatím použity do rozpočtu
zaslaného na NSA jako návrh k přidělení dotace. VV si však uvědomuje, že tento rozpočet
bude pravděpodobně muset být krácen.
c) Dotační programy NSA 2021
J. Brothánek a Z. Špaček podrobně informovali účastníky VV o několika
videokonferencích s pracovníky NSA proběhlých v termínech 4.1.-11.1.2021 ohledně
hlavního dotačního programu NSA pro rok 2021. Programy REPRE, TALENT a
ORGANIZACE SPORTU byly sloučeny do jedné Výzvy s tím, že se musí dodržet poměrové
rozdělení požadavku na financování podle výše přidělených neinvestičních dotací od
MŠMT za rok 2020. Hlavními kritérii přidělené dotace budou z 30% veřejný průzkum
5000 respondentů zaměřených na vztah ke sportu (https://agenturasport.cz/wpcontent/uploads/2021/01/TZ_Průzkum-popularity-sportu.pdf)
a míry popularity
jednotlivých sportů v ČR. Zbývajícím kritériem (z 70 %) jsou ,,tvrdá“ data z vyplněného
dotazníku NSA (např. členská základna, počet SCM, SpS a dalších klubů věnujících se
mládeži, počet a kvalita trenérů, rozhodčích, celkový počet klubů, celkový počet
dlouhodobých i jednorázových soutěží řízených ČAST i územně podřízenými složkami
atd.). Se zástupci NSA byl konzultován i stávající způsob spolufinancování činnosti
územně podřízených složek, SCM, SpS a vybraných klubů, který byl označen za vyhovující
a VV tak předpokládá jeho pokračování v dalších letech. Finanční prostředky budou
čerpány na účty sportovních svazů pravděpodobně nejdříve od druhé poloviny měsíce
března 2021, NSA bude v čerpání dotací preferovat zimní sporty.
Usnesení:
USN424/III27/Bod8b/11-1-2021
VV ČAST pověřuje J. Brothánka zasláním dotazníku s rozpočtem Asociace, které budou
dokladem pro přidělení dotace NSA pro jednotlivé sportovní svazy pro rok 2021.
Z: J. Brothánek
T: 22. 1. 2021
J. Brothánek dále informoval účastníky VV ohledně vypsaného dotačního programu pro
Zdravotně postižené sportovce. NSA se bohužel vrátila k loňskému systému přidělování
dotačních programů pro ZPS, který je podobný praxi MŠMT. VV zvažuje nabídnout všem
těmto sportovcům vrátit se zpět k zastřešujícím svazům ZPS neboť administrativa je složitá a
Asociace na vedení a zpracovávání podkladů nedostává zatím ani korunu, i když bylo v plánu
začlenit do sportovních svazů placeného gestora, který se bude o tyto sportovce
administrativně starat.
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9.

Agenda reprezentace a talentované mládeže
a) Aktuální informace o akcích pořádaných ITTF a ETTU
VV vzal na vědomí informaci N. Endala ohledně termínové listiny ITTF a ETTU. Přes
opakované sliby se neustále mění a navíc není stále doplněný. Jediné dvě akce, které
byly snad definitivně potvrzeny, jsou olympijské kvalifikace na LOH. Evropská ve dnech
10.-14. 2. 2021 v Lisabonu (původně v Moskvě) a světová ve dnech 16.-19. 3. 2021
v Kataru.
b) QME v ČR
V den konání VV ETTU oznámilo zkušení 1. fáze kvalifikačních turnajů na ME družstev
v Rumunské Kluži. Toto oznámení není příjemné pro ČAST, neboť na základě naší
žádosti proběhlo složité schvalovací řízení s NSA a hlavní hygieničkou ohledně povolení
obou kvalifikačních skupin na našem území (Havířov a Havlíčkův Brod). Ženy postupují
přímo na ME, muži musí podstoupit 2. kolo kvalifikace, protože na posledním ME se
neumístili mezi prvními 12 týmy.
c) Trenéři – tréninkový deník
Účastníci jednání opět diskutovali na téma tréninkového deníku. Někteří sportovci jej
nevyplňují, je potřeba jeho význam stále vysvětlovat. Diskuze probíhala též nad
sjednocením výstupů z tohoto deníku a možnosti tisku.
d) Reprezentační kádry
Usnesení:
USN425/III27/Bod9d/11-1-2021
VV ČAST jednomyslně schválil reprezentační kádry mužů a žen na návrh reprezentačních
trenérů a KVS.
Muži: P. Širuček, L. Jančařík, T. Polanský, S. Kučera, J. Martinko
Ženy: H. Matelová, K. Adámková, K. Tomanovská, Z. Blašková, širší kádr: M. Ševčíková, K.
Mynářová
Z: N. Endal (zveřejnění)
T: 15. 1.2 021
e) Nominace na kvalifikační turnaje na LOH
Usnesení:
USN426/III27/Bod9d/11-1-2021
VV ČAST jednomyslně schválil nominaci na evropskou olympijskou kvalifikaci v Lisabonu ve
dnech 10. - 14. 2. 2021 na návrh trenérů na KVS.
Hráči: P. Širůček, T. Polanský, H. Matelová, K. Adámková
Trenéři: P. Nedoma a J. Plachý
Maséři: F. Machala, A. Říkovský
Presse: J. Odstrčilík
Světovou olympijskou kvalifikaci ve dnech 16. - 19.3.201 v Kataru.
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Hráči: P. Širuček, L. Jančařík, H. Matelová, K. Adámková
Trenéři: P. Nedoma a J. Plachý
Maséři: F. Machala, A. Říkovský
Presse: J. Odstrčilík
Případný vedoucí obou výprav bude určen dodatečně.
Z. N. Endal (zveřejnění)
T: 14. 1. 2021
10. Agenda soutěží pořádaných ČAST
a) ITTF Czech Open - Olomouc 2021
Asociace stále nemá stále potvrzený termín mezinárodního turnaj ITTF Czech Open
2021 v Olomouci v srpnu 2021 i přes přísliby ze strany ITTF. Stále se vedou jednání a
probíhají dotazy z naší strany.
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, nicméně stále není dokončena termínová listina ITTF
ohledně mládežnických turnajů ITTF.
b) Mistrovské soutěže ČAST
VV po dlouhé diskuzi odložil MČR dospělých z lednového termínu zatím na
nespecifikovaný termín ve 2.čtvrteletí tohoto roku. Důvodem je současná situace
ohledně pandemie a snaha o zachování plnohodnotného mistrovství.
Usnesení:
USN427/III27/Bod11b/11-1-2021
VV ČAST jednomyslně rozhodl o odložení MČR dospělých 2021 v Havířově.
Z. M. Henžel (zveřejnění)
T: 14. 1. 2021
c) Dlouhodobé mistrovské soutěže ČAST
Na zasedání VV proběhla dlouhá diskuze ohledně restartu extraligy mužů a žen na
základě schválení hlavní hygieničkou ČR a NSA.
Muži: Soutěž se rozběhla, některá utkání byla odložena z důvodu nakažení některých
hráčů COVIDEM 19. Ředitel soutěží podal zprávu o průběhu dvojkola a poukázal na
chyby při dodržování hygienických pravidel a opatření. Pokud kluby pravidla nebudou
dodržovat, přistoupí ředitel k pokutám. Porušování ustanovení hygienického manuálu
rovněž může způsobit odebrání výjimky vydané Ministerstvem zdravotnictví ČR a
zastavením soutěže. VV schválil možnost použít systém multi ballu. Rozhodnutí je na
domácím klubu, tuto skutečnost musí oznámit rozhodčím i hostujícímu týmu před
utkáním.
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Usnesení:
USN428/III27/Bod109ca/12-11-2021
Výkonný výbor schválil použití multiballu s přísnějšími hygienickými opatřeními. Pověřil
ředitele soutěží o doplnění rozpisu soutěže.
Z: M. Henžel
T: 13. 1. 2021
Ženy: Dva kluby nesplňují podmínky pro svůj restart v extralize žen. Po dlouhé diskuzi
se VV rozhodl provést restart extraligy žen a klubům nesplňující podmínky pro restart
povolit odklad utkání. 13 zbývajících klubů chce extraligu žen začít hrát. Platí princip,
že utkání, která nelze kvůli covidu odehrát, budou odložena na náhradní termín
určený ředitelem soutěží.
Usnesení:
USN429/III27/Bod10cb/12-11-2021
Výkonný výbor schválil restart extraligy žen s datem 5. - 7. 2. 2021 a pověřil ředitele soutěží
zajistit informování všech dotyčných.
Z: M. Henžel
T: 15. 1. 2021
11. Odborné komise
a) Zprávy z odborných komisí
Trenérsko-metodická komise
Předseda Asociace informoval účastníky o termínu konání závěrečných zkoušek trenérů
licence A – specializace, která se nakonec konala distanční formou.
VV gratuluje k úspěšnému složení závěrečných zkoušek těmto absolventům:
Ivetě Vacenovské, Daně Čechové, Lence Harabaszové, Petru Nedomovi, Martinu
Merkerovi a Jaroslavu Mikeskovi.
VV dále vzal na vědomí zprávu předsedkyně TMK a metodika svazu M. Novotné zprávu
o činnosti za IV. čtvrtletí 2020.
Mediální komise
N. Endal a Z. Špaček informovali účastníky zasedání VV o schůzce s předsedou Mediální
komise M. Kučerou na téma jeho pokračování v práci na plný úvazek pro ČAST. Dále
pokračovali na téma návrhu nové komunikační struktury v rámci Asociace s názvem
,,Nový impulz – nová identita českého pingpongu“ a odstartování tohoto projektu
průzkumem veřejného mínění. A dále také analýzou současných webových stránek
Asociace a jejich potřebným změnám (150 stránek). VV se dohodl, že se spojí ještě
tento týden přes skype a dohodnou se na definitivním řešení.
Sportovně-technická komise
P. Bohumský informoval VV o záměru změny odměňování činnosti komisařů,
navrhovaný STK. Návrh bude předložen v podobě aktualizace směrnice.
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Komise rozhodčích
P. Bohumský informoval VV ohledně tří nových Směrnic ČAST.
Usnesení:
USN430/III27/Bod11aa/12-1-2021
Výkonný výbor schválil Směrnici č.2/2021 ,,Stanovení náhrad pro rozhodčí a požadavky na
jejich kvalifikaci“
Z: P. Bohumský (zajistit zveřejnění)
T: 15. 1. 2021
Usnesení:
USN431/III27/Bod11ab/12-1-2021
Výkonný výbor schválil Směrnici č.3/2021 ,,Kontrola pálek“
Z: P. Bohumský (zajistit zveřejnění)
T: 15. 1. 2021
Usnesení:
USN432/III27/Bod11ac/12-1-2021
Výkonný výbor schválil Směrnici č.4/2021 ,,O udělování karet“
Z: P. Bohumský (zajistit zveřejnění)
T: 15. 1. 2021
Registrační a informační komise
VV vzal na vědomí informaci M. Henžela o stavu možnosti převzetí programu ELOst.
b) Anketa – stolní tenista roku
Z. Špaček informoval o startu ankety ,,Stolní tenista roku 2020“, kterou v upravené verzi
opět se rozhodla Asociace pořádat.
Usnesení:
USN433/III27/Bod11b/12-1-2021
Výkonný výbor schválil systém ankety ,,Stolní tenista roku 2020“.
Z: Z. Špaček (zajistit zveřejnění)
T: 14. 1. 2021
12. Různé, diskuze, informace členů VV ČAST
a) Žádosti členů ČAST před zasedáním
Nikdo z členů VV nepodal žádnou žádost těsně před jejím zasedáním.
b) Informace z ČUS a ČOV
Z. Špaček informoval účastníky o situaci ohledně LOH v Tokiu a dalších aktivitách
v ČOV. Poděkoval M. Henželovi za zaslání evidence členské základky ČUSu.
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c) Mizuno
Předseda VV informoval přítomné ohledně návrhu smlouvy od firmy Sportkoncept
(zastoupení formy Mizuno). VV pověřil Z. Špačka podepsáním sponzorské smlouvy
s tímto firmou, která bude obouvat reprezentační týmy dospělých. Pro ostatní stolnětenisové kluby bude připravena velmi výhodná nabídka na tuto sportovní obuv.

d) Arbitráž
Trenér J. Braun odeslal žádost o Arbitrážní řízení proti rozhodnutí VV o udělení pokuty
za neúčast na MČR dorostu v Havířově předsedkyni AK. VV prostřednictvím Z. Špačka
a J. Brothánka podal k AK rozklad ohledně tohoto podnětu. VV se ztotožnil s jeho
obsahem.
a) Taipei
J. Brothánek informoval účastníky o obdržení finančního daru ze strany Ekonomického
a obchodního institutu Taipeje ve výši 5.000,- USD na základě dohody z konce
loňského roku mezi vedením tohoto institutu a ČAST.
e) Očkování reprezentačních týmů
Z. Špaček předal seznam hráčů, kteří by se mohli přednostně účastnit očkování proti
COVID19, který zajišťuje ČUS. Ten vede na toto téma diskuzi s ministrem Blatným.
f) Dopisy a žádosti členů Asociace
Z. Špaček informoval o skutečnostech, které se objevily v písemné podobě, na
sociálních sítích a ve verbální podobě. Po dlouhé diskuzi navrhl předseda Asociace u
některých z nich řešení a bude informovat o jejich výsledku.
14. Soubor Usnesení vyplývající z tohoto zasedání VV dne 12. 1. 2021
VV schválil všechna Usnesení vyplývající z tohoto zasedání VV ČAST.

Seznam Usnesení s úkoly, termíny, zodpovědnými osobami z minulých zasedání:
USN 374

Gerflor - smlouva

N. Endal, Z. Špaček

31.1.2021

Seznam Usnesení s úkoly, termíny, zodpovědnými osobami z tohoto zasedání:
USN 422

Směrnice č.1 - Cestovné

J. Brothánek

6.1.2021

USN 423

Extraliga mužů

M. Henžel

4.1.2021

USN 424

NSA – dotazník a rozpočet

J. Brothánek

22.1.2021
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USN 425

Reprezentační kádry

N. Endal

15.1.2021

USN 426

Olympijská kvalifikace

N. Endal

14.1.2021

USN 427

MČR dospělých

M. Henžel

13.1.2021

USN 428

Multi ball

M. Henžel

13.1.2021

USN 429

Restart extraliga žen

M. Henžel

15.1.2021

USN 430

Směrnice č.2 - Rozhodčí

P. Bohumský

15.1.2021

USN 431

Směrnice č.3 - Rozhodčí

P. Bohumský

15.1.2021

USN 432

Směrnice č.4 - Rozhodčí

P. Bohumský

15.1.2021

USN 433

Anketa

Z. Špaček

14.1.2020

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

Příští zasedání: 28. ledna 2021 v 13.00 hodin v sídle Asociace
24. února 2021 v 13.00 hodin v sídle Asociace

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