Zápis z III – 28. řádného jednání VV ČAST

Zápis z III – 28. jednání Výkonného výboru České asociace stolního
tenisu
Datum: 28. 1. 2020 od 13.00 hodin, v sídle Asociace, Praha 6 – Strahov, Zátopkova 100/2
Účastníci: Z. Špaček – předseda VV ČAST,
N. Endal, P. Bohumský – místopředsedové VV ČAST, J. Brothánek – místopředseda VV
distančně
Hosté: Z. Jirásek – místopředseda Dozorčí rady, J. Veselka – předseda Rady krajů,
M. Henžel – ředitel soutěží distančně, M. Kučera – předseda Mediální komise
(15.00-16.30)

Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Úvod, přivítání – Z. Špaček
Návrh programu zasedání VV ČAST a jeho schválení – Z. Špaček
Schválení zápisu VV ČAST č. 27 ze dne 12. 1. 2021 - 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
7.
Dozorčí rada – informace Dozorčí rady
8.
Ekonomická agenda
- Čerpání rozpočtu ČAST 2020 – J. Brothánek
- Rozpočet ČAST 2021 – J. Brothánek a členové VV
9.
Agenda reprezentace a talentované mládeže
a) Aktuální informace o akcích pořádaných ITTF a ETTU z pohledu ČAST – N.
Endal
b) Plány reprezentačních týmů, reprezentační kádry, smlouvy – Z. Špaček, N.
Endal
10.
Agenda soutěží pořádaných ČAST
a) VSA 2021 – WJC a WT 2021 - N. Endal
b) Mistrovské soutěže jednorázové
c) Mistrovské soutěže dlouhodobé
11. Odborné komise
a) Zprávy z jednotlivých odborných komisí – TMK, KM, KR, MK, STK, RIK, KVS –
členové VV
b) Anketa – Stolní tenista roku – Z. Špaček
c) Strategie interní komunikace – N. Endal a členové VV
11. Různé, diskuze, informace členů VV ČAST
a) Další informace členů VV ČAST přijaté před zasedáním VV ČAST
b) Očkování reprezentačních týmů ČOV – Z. Špaček
13. Termíny dalších VV ČAST
14. Soubor usnesení vyplývajících ze zasedání VV dne 28. 1. 2021
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15. 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 VV ČAST č. 27 ze dne 12. 1. 2021.
Usnesení:
USN434/III28/Bod3/28-1-2021
VV ČAST jednomyslně schvaluje zápis č. 27 ze zasedání VV dne 12. 1. 2021.
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 nebyla zatím podepsána z důvodu nemoci
zodpovědné osoby z vedení firmy za tento projekt.
5. Rozhodnutí per rollam schválené od minulého zasedání VV
Usnesení:
USN435/III28/Bod5/28-1-2021
VV ČAST jednomyslně schválil rozhodnutím per rollam dne 15. 1. 2021 nabídku firmy JuiceUP
na zpracování ,,Strategie interní komunikace“ dle zaslané nabídky.
Z: N. Endal (podpis smlouvy)
T: 15. 2. 2021
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6. Rada krajů
J. Veselka, předseda Rady krajů, se aktivně zúčastnil všech diskuzí. Žádný samostatný bod do
programu zasedání VV neměl. Z hlediska činnosti krajských a regionálních svazů byl
informován na plnění projektů těchto svazů. Až na výjimky tyto svazy naplnily čerpání
rozpočtu za rok 2020, i když situace okolo pandemie byla složitá.
7. Dozorčí rada
Místopředseda Dozorčí rady Z. Jirásek se vyjádřil k několika tématům, která jsou popsána
v následujících bodech tohoto zápisu. VV ČAST vzal na vědomí termín zasedání Dozorčí rady
ČAST v sobotu 6. února v sídle Asociace, pokud to dovolí hygienická opatření. Za VV se jej
zúčastní Z. Špaček, N. Endal a J. Brothánek. Nosnými body programu bude rozpočet ČAST pro
rok 2021, plnění rozpočtu Asociace za rok 2020 a NTC v Havířově.
8. Ekonomická agenda
a) Čerpání rozpočtu 2020
Místopředseda VV pro ekonomiku zajistí přípravu předběžných výsledků čerpání
rozpočtu za rok 2020 pro jednání DR ČAST 6.2.2021. Poté bude provedeno dle
příslušných dotačních Výzev MŠMT provedeno vyúčtování dotačních programů Repre,
Talent a Organizace sportu za rok 2020.
Místopředseda asociace též informoval o odeslání závěrečného vyhodnocení investičního
Podprogramu 133D523 MŠMT za rok 2020, konkrétně dne 15. 1. 2021: ,,Pořízení majetku
pro sportovní reprezentaci a talentovanou mládež ve stolním tenise 2020“.
b) Rozpočet ČAST pro rok 2021, dotační programy NSA 2021 a ostatní žádosti
Z hlediska plánování rozpočtu pro rok 2021 nedošlo od minulého zasedání k žádné
změně.
Místopředseda VV pro ekonomiku zajistil a zpracoval a dne 21. 1. 2021 odeslal žádost o
provozní dotaci pro rok 2021 dle Výzvy 16/2020 Národní sportovní agentury (sloučená
výzva pro sportovní reprezentaci, talentovanou mládež a provozní záležitosti svazu).
Žádost byla NSA přijata pod identifikátorem PSS21-00069 a v době jednání VV probíhala
kontrola formálních náležitostí žádosti.
VV konstatoval problematickou návaznost rozpočtu v žádosti o dotaci na realitu potřeb
sportovního svazu vzhledem k povinnosti zachovat poměr rozložení požadované výše
dotace v jednotlivých oblastech podpory poměru rozložení dotací přidělených
sportovnímu svazu ve výzvách Repre, Talent a Organizace sportu na rok 2020 ze strany
MŠMT. Pokud poměr a výše dotací přidělených MŠMT v roce nereflektují realitu potřeb
sportovního svazu, nelze sestavit přiměřeně realistický rozpočet pro žádost o dotaci.
Místopředseda VV pro ekonomiku rovněž informoval o průběžné práci na podání žádosti
o dotaci na podporu sportovní reprezentace ZPS dle Výzvy 18/2020 NSA. Podklady pro
žádost připravuje pan Svatoš, zástupce sekce vozíčkářů. Termín podání NSA posunula na
8. 2. 2021.
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VV předpokládá konečnou úpravu rozpočtu ČAST pro rok 2021 po zveřejnění výší dotační
podpory ze strany NSA v druhé polovině února až první polovině března 2021. Do té doby
platí omezené čerpání rozpočtu dle Zápisu z jednání VV č. III – 27. z 12.1.2021.
VV vzal na vědomí Žádost o prodloužení termínu realizace projektu zaslanou na KÚ
Moravskoslezského kraje vzhledem k potvrzení termínu turnaje Czech Junior and Cadet
Open 2021 v Havířově na 7. - 13. 6. 2021 od ITTF.
VV vzal na vědomí Žádost o dotaci z rozpočtu Statutárního města Olomouce na akci
Czech Open 2021 odeslanou dne 28. 1. 2021.
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.
Stále není stanoven kalendář akcí ITTF, zejména mládežnický. U dospělých nejsou
stanovena místa konání světových turnajů dospělých. Proběhla řada změn i u
evropských soutěží.
EB ETTU informoval o následujících termínech:
- Evropská olympijská kvalifikace se bude konat ve dnech 21. - 25. 4. 2021
v Lisabonu (původní termín byl ve dnech 10. - 14. 2. 2021).
- Evropský TOP 16 dospělých se bude konat ve dnech 22. - 23. 5. 2021 v Montreux
(Švýcarsko).
- Termín národních mistrovství byl stanoven pro rok 2022 na 5. - 6. 3. 2022, pro rok
2023 ve dnech 4. - 5. 3. 2023.
- Řádný Kongres ETTU při mistrovství Evropy dospělých se bude konat dne 29. 9.
2021 v 10 hodin v Kluži (Rumunsko).
- Mimořádný Kongres ETTU se bude konat formou videokonference 13.2.2021 ve 14
hodin.
b) Plány reprezentačních týmů, reprezentační kádry, smlouvy
Místopředseda Asociace N. Endal informoval účastníky zasedání o schůzce se základním
kádrem mužů v Havířově, konané dne 27.1.2020 ohledně připravovaných nových smluv
s těmito hráči. Schůzky se zúčastnil také předseda Asociace Z. Špaček, předseda KVS P.
Nedoma a reprezentační trenér mužů J. Plachý.
Usnesení:
USN435/III28/Bod3/28-1-2021
VV pověřil N. Endala jednáním s reprezentanty mužů a připraví návrh smlouvy.
Z: N. Endal
T: 28. 2. 2021
N. Endal dále informoval, že se reprezentace mužů a žen zúčastní v březnu letošních
první turnajů světového okruhu WTT v Kataru. Bude to první mezinárodní akce po
deseti měsících.
Reprezentace mužů i žen se připravuje v NTC Havířov, kde v průběhu ledna proběhla
dvě soustředění.
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10. Agenda soutěží pořádaných ČAST
a) VSA 2021 – WJC a WT 2021
Místopředseda Asociace N. Endal informoval účastníky zasedání o zaslání žádosti na
MSK o prodloužení termínu realizace projektu z důvodu posunutí termínu Czech
Junior Open na 7. - 13. 6. 2021.
Dále pak o zaslaní žádosti o dotaci na statutární město Olomouc na pořádání Czech
Open 2021 v Olomouci.
b) Mistrovské soutěže ČAST jednorázové
-

VV projednal návrh KM na odložení konání mistrovství republiky mládeže.
Konečné rozhodnutí bude učiněno podle aktuální situace po skončení nouzového
stavu 14.2.2021.
VV projednal situaci kolem pronájmu haly pro mistrovství republiky staršího
žactva v Praze 11, rozhodl dotaci nenavyšovat a v případě odstoupení TTC Elizza
od pořadatelství vypsat nové výběrové řízení.
Bodovací turnaje mládeže plánované na únor a březen byly zrušeny.

c) Mistrovské soutěže ČAST dlouhodobé
-

Pokračování extraligy žen, určené na termín 5.2.-7.2.2021, je organizačně
zajištěno.
VV na návrh ředitele soutěží rozhodl o posunutí na termínu pokračování ligových
soutěží na 27.-28.2.2021 za předpokladu přechodu do protiepidemického stupně
umožňujícího amatérskou sportovní činnost nejpozději od 15.2.2021.

11. Odborné komise
a) Zprávy z odborných komisí
VV se shodl, že bude zvát všechny předsedy odborných komisí jedenkrát za tři měsíce za
účelem vzájemné informovanosti a případných konzultací v další činnosti odborné
komise.
Trenérsko-metodická komise
Předseda Asociace informoval účastníky o jednání vedeném s vedením MU v Brně.
Asociace podepíše novou smlouvu s touto univerzitou ohledně případných nových
otevření studií licence B.
Mediální komise
VV podepsal novou smlouvu s mediálním manažerem Martinem Kučerou s rozšířenou
pracovní náplní. VV připravuje nové projekty, které budou prezentovány v průběhu
roku 2021.
Aktualizováno 2.2.2021

Stránka 5

Zápis z III – 28. řádného jednání VV ČAST

Sportovně-technická komise
P. Bohumský informoval VV, že původní návrh na změnu odměňování činnosti je
pozastaven, a bude předložen VV ve formě aktualizace příslušné směrnice až po
projednání na nejbližší schůzi STK.
Komise rozhodčích
Na svém posledním zasedání (videokonference) dne 18.1.2021 se KR zabývala zejména
problematikou zajištění rozhodčích pro obnovené extraligové soutěže.
Registrační a informační komise
VV vzal na vědomí informaci M. Henžela o stavu možnosti převzetí programu ELOst, dále
informoval o zprovoznění rubriky „Iveta radí“ na metodickém webu.
b) Anketa – Stolní tenista roku
VV vzal na vědomí výsledky ankety Stolní tenista roku. Mediální komise zajistí vyhlášení
ankety online formou video reportáží, které budou odvysílány ve studiu při
Extraligovém vysílání.
c) Strategie interní komunikace
VV se zúčastnil předseda mediální komise M. Kučera, který informoval o připravované
analýze interní komunikace, ze které vzniknou návrhy, o kterých bude informovat VV.
12. Různé, diskuze, informace členů VV ČAST
a) Další informace členů VV ČAST přijaté před zasedáním VV ČAST.
Z. Špaček informoval účastníky o situaci ohledně LOH v Tokiu. Stále platí, že japonská
strana nevidí vůbec žádný důvod pro zrušení těchto her i v té nejnepříznivější situaci,
kdy by účastníci her byli v úplné ,,bublině“ a bez diváků.
b) Očkování reprezentačních týmů ČOV
Z. Špaček předal další seznam reprezentantů, kteří by se mohli přednostně účastnit
očkování proti COVID19, který zajišťuje ČOV. Jedná se pouze o hráče a trenéry, kteří
mají šanci se zúčastnit LOH v Japonsku.

14. Soubor Usnesení vyplývající z tohoto zasedání VV dne 28. 1. 2021
VV schválil všechna Usnesení vyplývající z tohoto zasedání VV ČAST.
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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 374

Smlouvy repre tým

N. Endal

28. 2. 2021

15. Závěr
Předseda ČAST poděkoval všem účastníkům řádného zasedání VV ČAST a zasedání ukončil.
Jednání bylo ukončeno v 17.15 hodin.

Příští zasedání: 24. února 2021 v 13.00 hodin v sídle Asociace
25. března 2021 v 13.00 hodin v sídle Asociace

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