Zápis z III – 31. řádného jednání VV ČAST

Zápis z III – 31. jednání Výkonného výboru
České asociace stolního tenisu
Datum: 20. 4. 2021 od 13.00 hodin, v sídle Asociace, Praha 6 – Strahov, Zátopkova 100/2
Účastníci: Z. Špaček – předseda VV ČAST,
N. Endal, P. Bohumský, J. Brothánek – místopředseda VV, H. Houdková – asistentka VV
Hosté: J. Juřena – předseda Dozorčí rady, J. Veselka – předseda Rady krajů (online)

Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.

12.
13.
14.

Úvod, přivítání – Z. Špaček
Návrh programu zasedání VV ČAST a jeho schválení – Z. Špaček
Schválení zápisu VV ČAST č. 30 ze dne 25.3.2021 - Z. Špaček
Kontrola plnění usnesení z minulých zasedání VV ČAST – Z. Špaček
Rada krajů - J. Veselka
-Informace předsedy Rady krajů – J. Veselka
Dozorčí rada – informace Dozorčí rady - J. Juřena
-Informace předsedy Dozorčí rady
Ekonomická agenda – J. Brothánek
a) Finanční závěrka ČAST 2020
b) Stav dotačních programů NSA 2021
c) Rozpočet ČAST 2021
d) Ostatní ekonomická agenda, dotazník NSA VSA – J.Brothánek, N. Endal
Agenda reprezentace a talentované mládeže
a) Aktuální informace o akcích pořádaných ITTF (WTT) a ETTU – N. Endal
b) Reprezentace dospělých – N. Endal
c) Reprezentace mládeže – N. Endal
Agenda soutěží pořádaných ČAST
a) VSA 2021 – WJC – N. Endal
b) VSA 2021 - WT 2021 - N. Endal
c) Mistrovské soutěže jednorázové – MČR, návrhy propozic - N. Endal
d) Mistrovské soutěže dlouhodobé – příprava nové sezóny – P. Bohumský
Odborné komise
a) Zprávy z jednotlivých odborných komisí – TMK, KM, KR, MK, STK, RIK, KVS – členové VV
b) Příprava změny řádů na Konferenci ČAST – P. Bohumský
Různé, diskuze, informace členů VV ČAST
a) Konference ČAST 2021, Organizace – Z. Špaček
b) Informace ze zasedání ČOV – Z. Špaček
c) Smluvní dokumentace z LOH v Tokiu – Z. Špaček
d) Výsledky Arbitráže – J. Braun – Z. Špaček
e) Ostatní kauzy
f) Stanovení žebříčků
g) Spolupráce se SSTZ
Soubor Usnesení vyplývající z tohoto zasedání VV dne 25. 3. 2021
Soubor usnesení vyplývajících ze zasedání VV dne 20. 4. 2021 – Z. Špaček
Závěr – Z. Špaček
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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. Představil přítomným
novou asistentku VV H. Houdkovou.
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. 30 ze dne 25. 3. 2021.
Usnesení:
USN466/III31/Bod3/20-4-2021
VV ČAST jednomyslně schvaluje zápis č. 30 ze zasedání VV dne 25. 3. 2021.
4. Kontrola plnění usnesení z minulých zasedání VV ČAST
VV projednal a zkontroloval úkoly vyplývající z Usnesení z minulých zasedání VV ČAST.
Všechna Usnesení v termínu byla splněna s výjimkou Usnesení č. 462 – smlouvy SPS a OTM ,
termín byl posunut do 15. 5. 2021.
5. Rada krajů
J. Veselka, předseda Rady krajů, informoval přítomné o požadavku některých krajů na vrácení
evidenčních poplatků členům Asociace. Přítomní se shodli, že se v tomto případě nebude nic
měnit. Krajské svazy, kde evidenční poplatky zůstávají, mají možnost jiným způsobem členům
finančně ulevit.
Dále předseda Rady krajů informoval o stavu návrhu rozpočtů krajských svazů pro
spolufinancování svých projektů pro rok 2021, termín odevzdání je 25. 4. 2021.
6. Dozorčí rada
Předseda dozorčí rady J. Juřena navrhl termín společné schůzky VV a DR ohledně rozpočtu
2021. Obě strany se nad tímto termínem dohodly. Schůzka se bude konat 15. 5. 2021
(sobota) od 11.00 hodin v sídle Asociace.
Dne 30. 4. 2021 bude zaslán delegátům konference ČAST pro rok 2021 předběžný návrh
rozpočtu s tím, že budou možné být po této schůzce doporučeny případné změny v tomto
návrhu ze strany DR.
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7. Ekonomická agenda
a) Předběžná finanční závěrka 2020
Místopředseda ČAST pro ekonomiku J. Brothánek informoval o podání účetní závěrky ČAST
za rok 2020, finální podoba rozeslána 8.4.2021 členům VV a předsedovi Dozorčí rady,
následně zaslána datovou schránku na FÚ.
Usnesení
USN467/III31/Bod7a/20-4-2021
VV pověřil J. Brothánka zajištěním založení dokumentů do sbírky listin ve spolkovém
rejstříku.
Z: Brothánek
T: 15.5.2021
b) Stav dotačních programů NSA 2021
Místopředseda ČAST pro ekonomiku J. Brothánek informoval o rozhodnutí NSA o poskytnutí
dotace ze státního rozpočtu České republiky č.j.NSA-0069/2021/PSS21/02 na
a) zabezpečení státní sportovní reprezentace České republiky
b) zabezpečení výchovy sportovně talentované mládeže věkové kategorie 6 až 23 let a
c) zabezpečení sportovní, tělovýchovné, organizační a servisní funkce sportovního svazu pro
období 1.1.2021-31.12.2021
Dále informoval o stavu dotačního programu pro reprezentaci ZPS – vozíčkáři pro rok 2021.
NSA informovalo Asociaci, že program je připraven a v nejbližší době bude na jednotlivé
sportovní svazy odesíláno rozhodnutí o přidělení finančních prostředků. Do reprezentace ZPS
bylo schváleno 10 sportovců.
Usnesení:
USN468/III31/Bod7b/20-4-2021
VV odsouhlasil smlouvy s reprezentanty ZPS – vozíčkáři, pro rok 2021 (již podepsány: Žák,
Holík, Mentznerová, Svatoš, Suchánek, Fiala, Krejčí, Nacházel).
c) Rozpočet ČAST 2021
Rozpočet pro rok 2021 je připraven. Návrh bude zaslán delegátům konference dle informace
z bodu č. 6.
d) Ostatní ekonomická agenda ČAST
Usnesení:
USN469/III31/Bod8d/20-4-2021
VV pověřil N. Endala zasláním vyplněného dotazníku ohledně požadavku NSA na pořádání
významných sportovních akcí do roku 2025.
Z: N. Endal
T: 23. 4. 2021
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8.

Agenda reprezentace a talentované mládeže
a) Aktuální informace o akcích pořádaných ITTF (WTT) a ETTU
VV vzal na vědomí informaci N. Endala ohledně všech plánovaných akcí pořádaných
ITTF (WTT) ETTU v roce 2021. Vedení ITTF schválilo pořádání odležené MS dospělých
v americkém Houstonu v termínu 23.-29.11.2021.
b) Reprezentace dospělých
VV pověřil N. Endala jednáním s reprezentačním trenérem mužů J. Plachým ohledně
případných změn jeho trenérské smlouvy.
Dále informoval o ukončeném přípravném turnaji reprezentace žen, které se konalo
v termínu 14.4.-6.4.2021 v Havířově.
c) Reprezentace mládeže
N. Endal informoval přítomné o přípravném turnaji juniorské reprezentace chlapců,
konaném 14.4.-16.4.2021 v Havířově.
Reprezentační trenér by rád uspořádal další přípravný turnaj během měsíce května.

9.

Agenda soutěží pořádaných ČAST
a) VSA 2021 – WJC Havířov
Místopředseda Asociace N. Endal podrobně informoval účastníky o probíhajících jednáních
k tomuto turnaji.
Hygienické podmínky ze strany WTT jsou velice přísné. WTT požaduje ubytování pouze
v jednom hotelu tzv. „bublině“, poloviční obsazenost při dopravě hráčů (shuttle bus),
dvojnásobné testování PCR testy a další. Asociace uvažuje o snížení počtu stolů na 12.
Pokud se nestane nic mimořádného, turnaj se uskuteční. N. Endal je v neustálém kontaktu
s competition managerem tohoto turnaje.
Předseda Komise rozhodčích zahájí nominační proces rozhodčích.
b) VSA 2021 - WT Olomouc
N. Endal informoval přítomné o vstřícnosti ze strany ITTF ohledně pořádání tohoto turnaje.
Turnaj bude zařazen do oficiálního kalendáře v nejbližších dnech pod hlavičkou světového
turnaje ITTF a s přidělením bodů do světového žebříčku.
Stále se ladí pevný termín tohoto turnaje na konci srpna, tak aby nekolidoval s případnou
kvalifikací na ME družstev v Rumunské Kluži či mistrovství Německa. Jedná se pouze o posun
termínu v rámci dní.
c) Mistrovské soutěže ČAST jednorázové
VV projednal organizaci MČR mládeže pro rok 2021 a rozpisy MČR družstev staršího žactva a
dorostu pro rok 2021. VV rozhodl, že se soutěž družstev bude hrát pro kategorii U18 a soutěž
jednotlivců v kategorii U19 (dle rozhodnutí ETTU a ITTF – pokud to schválí Konference ČAST),
a dále staršího žactva a mladšího žactva (beze změny).
VV má stále jako prioritu uspořádání MČR mládeže jednotlivců na podzim roku 2021. Prioritu
bude mít MČR staršího žactva, poté MČR mladšího žactva, nakonec MČR dorostu (které se
jediné uskutečnilo v roce 2020)
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VV tímto pověřuje Komisi mládeže, aby při přípravě nového kalendáře pro sezónu 2021/2022
toto rozhodnutí zapracovala.
Usnesení:
USN470/III31/Bod10c/20-4-2021
VV schválil propozice na MČR družstev dorostu a MČR družstev staršího žactva a pověřil
předsedkyni Komise mládeže H. Valentovou o vydání těchto propozic. MČR se bude konat za
podmínky, že bude povoleno trénovat této mládeži ve vnitřních sportovištích nejpozději
od 1.6.2021.
Z: H. Valentová (informaci předá N. Endal)
T: 10.5.2021
d) Mistrovské soutěže ČAST dlouhodobé
Petr Bohumský informoval přítomné ohledně přípravy nové sezóny 2021/2022. Jednotlivým
klubům byl zaslán návrh rozpisu pro extraligu žen na následující sezónu spolu s hodnotícím
dotazníkem. Požadavek na kvalitu složení družstev v extralize žen (umístění na žebříčku) bude
nejdříve projednán STK.
10. Odborné komise
a) Zprávy z odborných komisí
Komise mládeže
VV diskutoval ohledně návrhu KM na zařazení dalších věkových kategorií U11 a U17 dle
změn v ITTF. Prozatím bez rozhodnutí.
Sportovně-technická komise
VV vzal na vědomí informace o činnosti STK (extraliga mužů a žen, hodnocení soutěží,
změny řádů pro Konferenci ČAST).
Trenérsko-metodická komise
VV vzal na vědomí zprávu Z. Špačka o závěrečných zkouškách licence „A“ na FTVS v Praze
dne 29.4.2021. Dále informoval o zahájení běhu nového ročníku licence „B“ na začátku
července v Havířově, vedením tohoto kurzu byla pověřena I. Vacenovská.
Mediální komise
VV vzal na vědomí zprávu N. Endala o probíhajícím výběrovém řízení na nové webové
stránky ČAST.
VV tyto nabídky projednal a rozhodl o vítězi výběrového řízení. Dále informoval o
vyhodnocování dotazníků v rámci projektu „Interní komunikace ČAST“.
USN471/III31/Bod10aa/20-4-2021
VV rozhodl o vítězi výběrového řízení a pověřil M. Kučeru oznámení výsledků všem
uchazečům.
Z: M. Kučera (informaci předá N. Endal)
T: 27.4.2021
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Komise rozhodčích
VV vzal na vědomí informace o činnosti této komise – delegací na jednotlivá mistrovská
utkání a turnaje, dále pak vzdělávání rozhodčích (online webináře).
Registrační a informační komise
VV neschválil návrh RIK na výklad článku 409 Registračního řádu ve smyslu rozvolnění
výše evidenčních poplatků. Kraje a regiony mají vlastní možnost činnost oddílů podpořit,
aniž by bylo třeba měnit stávající systém výběru evidenčních poplatků.
Usnesení:
USN472/III31/Bod10ab/20-4-2021
VV schválil návrh RIK na výklad článku 405.01 k době platnosti registrace (covid opatření):
Příslušníkům ČAST (hráči, ostatní), kterým končí platnost fotografie k 15.6. 2021 se platnost
prodlužuje do 15.6.2022.
Z: M. Henžel (informaci předá P. Bohumský)
T: 26. 4. 2021
a) Příprava změny řádů na Konferenci ČAST
P. Bohumský informoval o přípravě těchto změn. Přípravný výbor se sejde tuto
sobotu 24.4.2021 dle harmonogramu přípravy na Konferenci ČAST.
11. Různé, diskuze, informace členů VV ČAST
a) Konference ČAST 2021
Předseda ČAST podrobně informoval o harmonogramu příprav na Konferenci
ČAST 2021. Z. Špaček zaslal dotazník všem potencionálním delegátům konference
ohledně možnosti změny termínu, možnosti schválení některých dokumentů per
rollam a o možnosti uspořádat konferenci online. Na tento dotazník odpovědělo
pouze 29 delegátů z celkových 44.
Předseda svazu požádal J. Veselku, který byl spoluautorem novelizace stanov, aby
společně prošli stanovy ČAST k případným drobným úpravám.
b) Informace ze zasedání ČOV
Předseda ČAST informoval o posledním zasedání ČOV konaného dne 15.4.2021.
Podrobně informoval o stavu příprav na Letní olympijské hry, o aktivitách týkajících se
restartu sportování v ČR. Dále informoval o začínající výstavě s názvem „Tokio 2020“
v Národním muzeu, Olympijských festivalech v Praze a Brně (potvrzena účast ČAST) a
o možnosti zapojení se do projektu Erasmus.
c) Smluvní dokumentace k LOH
Předseda ČAST podepsal a odeslal smluvní podmínky pro účast stolních tenistů na LOH
v Tokiu, které jsou nedílnou součástí účasti našich sportovců.
d) Výsledky arbitráže – J. Braun
Přítomní byli seznámeni s výsledky vedení arbitráže vedené J. Braunem proti ČAST
ohledně pokuty za neúčast na MČR dorostu v říjnu 2020.
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Arbitrážní komise dala za pravdu vedení ČAST. Josef Braun se rozhodl ukončit
trenérský smluvní vztah s Asociací ke dni 30.6.2021. VV se rozhodl tuto výpověď ze
smluvního vztahu přijmout.
e) Ostatní kauzy
- NTC Havířov
VV zveřejní na svých webových stránkách a na FB profilu zaslaný dopis pana Lapčíka
ohledně výstavby a fungování NTC Havířov, která je reakcí na oficiální stanovisko VV
k výstavbě NTC Havířov zveřejněné na webu ČAST 2.4.2021.
Současně se zveřejněním tohoto dopisu bude zveřejněna i oficiální reakce VV na jeho
vyjádření a dotazy.
- Š. Bělík
VV konstatoval, že Šimon Bělík se na sociálních sítích vedení VV ČAST omluvil. VV
konstatoval, že omluvu přijal, i když se zdá ne zcela dostatečná.
- Etický kodex reprezentanta ČR
Předseda Asociace vyslovil požadavek, aby všichni reprezentanti nad 15 let podepsali
Etický kodex hráče po vzoru Etického kodexu trenéra. VV pověřil svého předsedu
zpracováním tohoto kodexu.
Z: Z. Špaček
T: 15.5.2021
f) Stanovení žebříčků
Výkonný výbor se detailně zabýval problematikou stanovení žebříčků dospělých a
mládeže za sezónu 2020/2021. Vzhledem k nedostatečnému počtu odehraných zápasů se
VV rozhodl sestavit žebříčky dospělých pomocí výsledků za poslední dvě uplynulé sezóny.
VV si uvědomuje, že jakékoliv rozhodnutí v této oblasti je vždy nedokonalé.
U mládeže tuto kompetenci nechává na rozhodnutí Komise mládeže.
g) Spolupráce se SSTZ (Slovenským svazem stolního tenisu)
Předseda Asociace informoval přítomné ohledně spolupráce se Slovenským svazem
stolního tenisu na přípravě knihy, která bude mapovat všechny vydané propagační
materiály za celou existenci Československa, České republiky a Slovenské republiky,
zejména v oblasti v oblasti známek, vlajek, odznaků, pohlednic atd.
ČAST se již zapojila v tomto projektu.
12. Soubor Usnesení vyplývající z tohoto zasedání VV dne 25. 3. 2021
VV nestanovil další termín zasedání VV ČAST, následné zasedání VV ČÁST se uvedeno na
konci tohoto zápisu z VV.
13. Soubor Usnesení vyplývající z tohoto zasedání VV dne 20. 4. 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 446

Konference ČAST

Z. Špaček

30. 4. 2021

USN 452

KSST projekty

Předsedové KSST

30. 4. 2021

USN 455

Skartace

J. Brothánek

30. 6. 2021

USN 456

Vyřazení materiálu

J. Brothánek

30. 6. 2021

USN 457

Repre smlouvy

N. Endal

30. 4. 2021

USN 462

SPS, OTM - smlouvy

J. Brothánek

15. 5. 2021

Seznam Usnesení s úkoly, termíny, zodpovědnými osobami z tohoto zasedání:
USN 467

Založení dokumentů do SL

J. Brothánek

15. 5. 2021

USN 469

Dotazník NSA

N. Endal

23. 4. 2021

USN 470

Propozice MČR družstev

H. Valentová

10. 5. 2021

USN 471

Web – výběrové řízení

M. Kučera

27. 4. 2021

USN 472

Výklad článku 405.01

M. Henžel

30. 4. 2021

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

Příští zasedání: 20. května 2021 v 13.00 hodin v sídle Asociace

Zapsala: H. Houdková
Schválili: J. Brothánek, N. Endal, P. Bohumský, Z. Špaček
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