Zápis z III – 32. řádného jednání VV ČAST

Zápis z III – 32. jednání Výkonného výboru
České asociace stolního tenisu
Datum: 20. 5. 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, Marta
Novotná – předsedkyně Trenérsko-metodické komise (13:00 – 14:40)

a 21. 5. 2021 od 18.00 hodin formou videokonference
Účastníci: Z. Špaček – předseda VV ČAST,
N. Endal, P. Bohumský, J. Brothánek – místopředseda VV

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

9.

10.

Úvod, přivítání – Z. Špaček
Návrh programu zasedání VV ČAST a jeho schválení – Z. Špaček
Prezentace předsedkyně TMK a metodičky ČAST Marty Novotné
Schválení zápisu VV ČAST č. 31 ze dne 20. 4. 2021 - Z. Špaček
Kontrola plnění usnesení z minulých zasedání VV ČAST – Z. Špaček
Rada krajů - J. Veselka
-Informace předsedy Rady krajů – J. Veselka
-Projekty krajských svazů 2021 – J. Veselka, J. Brothánek
Dozorčí rada – informace Dozorčí rady - J. Juřena
-Informace předsedy Dozorčí rady ze zasedání DR dne 15. 5. 2021
-Další informace předsedy DR
Ekonomická agenda – J. Brothánek
a) Účetní závěrky ČAST a TT Marketing s.r.o. za rok 2020
b) Dotační program NSA ZPS 2021
c) Dotační program NSA Movité věci 2021
d) Rozpočet ČAST 2021 a čerpání rozpočtu 2020 ČAST 2021
Agenda reprezentace a talentované mládeže
a) Aktuální informace o akcích pořádaných ITTF a ETTU, posunutí světové univerziády – N.
Endal
b) Reprezentace dospělých - příprava ME v Polsku, Etický kodex – N. Endal
c) Reprezentace mládeže - změna termínu ME juniorů – N. Endal
Agenda soutěží pořádaných ČAST
a) VSA 2021 – WTT Youth contender Havířov 2021 – N. Endal
b) VSA 2021 - ITTF Czech Open Olomouc 2021 - N. Endal
c) Mistrovské soutěže jednorázové – MČR, Czech Para Open - N. Endal, Z. Špaček
d) Mistrovské soutěže dlouhodobé
- Schválení rozpisu extraligy družstev žen a ostatních ligových soutěží mužů a žen
2021/2022, rozhodnutí per rollam – P. Bohumský
- Vyhodnocení dotazníků extraligy mužů a žen k ročníku 2021/2022 + ČP – M. Henžel
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11.
12.

13.
14.
15.

Odborné komise
a) Zprávy z jednotlivých odborných komisí – TMK, KM, KR, MK, STK, RIK, KVS – členové VV
b) Předložení změn řádů ČAST ke Konferenci, rozhodnutí per rollam – P. Bohumský
Různé, diskuze, informace členů VV ČAST
a) Konference ČAST 2021, Organizace, změna Stanov ČAST – Z. Špaček
b) Valná hromada ČUS a zasedání předsedů národních sportovních svazů – Z. Špaček
c) Valná hromada APK – Z. Špaček
d) Zadávání veřejných zakázek pro sportovní svazy – info J. Brothánek
e) Český olympijský výbor – Z. Špaček
- Valná hromada ČOV
- Olympijské festivaly ČOV
f) Další informace členů VV ČAST přijaté před zasedáním VV ČAST - Z. Špaček
Termíny dalších VV ČAST – Z. Špaček
Soubor usnesení vyplývajících ze zasedání VV dne 20. 5. 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.
VV vzal na vědomí odstoupení předsedy Národní sportovní agentury Milana Hniličky.
Předseda vlády jmenoval zároveň jejího nového předsedu Filipa Neussera. VV věří, že tato
změna ve vedení NSA nebude mít na chod této organizace negativní vliv.
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. Informace o činnosti TMK a metodiky ČAST
Předsedkyně TMK Marta Novotná podrobně informovala přítomné ohledně činnosti této
odborné komise, jejího rozvoje a plánu školení dalších trenérských adeptů všech licencí,
přípravy doškolování trenérů Asociace a činnosti, plánování metodiky ČAST.
VV vedl diskuzi o návrhu předsedkyně ohledně zavedení udělování titulu „Zasloužilý trenér“.
Předseda VV urychleně navrhne řešení, tak aby navrhovaní kandidáti mohli být oficiálně
jmenováni.
Dále bylo prodiskutováno zpřísnění podmínek pro účast v ligových soutěžích z hlediska
trenérského zabezpečení a problematika trenérského školení, zejména licence C, které mají
v gesci krajské svazy.
4. Schválení zápisu z minulého jednání VV ČAST
Z. Špaček projednal zápis VV ČAST č. 31 ze dne 20. 4. 2021.
Usnesení:
USN473/III32/Bod4/20-5-2021
VV ČAST jednomyslně schvaluje zápis č. 31 ze zasedání VV dne 20. 4. 2021 a všechna
rozhodnutí učiněná per rollam do termínu tohoto zasedání VV ČAST.
5. 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,
obsah smluv je zkonzultován s Komisí mládeže a připraven ke zpracování. Termín byl
posunut do 31. 5. 2021. A s výjimkou Usnesení č. 457 reprezentačních smluv, kdy bylo
konzultováno daňové hledisko těchto smluv, tak aby nevznikly na straně Asociace i hráčů
daňové nesrovnalosti.
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6. Rada krajů
Předseda Rady krajů Jiří Veselka informoval o zpracování projektů ze strany krajských svazů.
Do termínu odevzdání zaslalo celkem 12 krajských svazů. Vzhledem k mimořádné situaci VV
souhlasí s prodloužením termínu podání projektu pro Středočeský KSST a Pardubický KSST do
31.5.2021.
Předseda Rady krajů konstatoval, že nejlépe zpracovaný projekt měl Jihočeský KSST.
VV souhlasí s návrhem J. Brothánka aby dokumentace k proplacení projektů KSST za 1.
pololetí byly zaslány na sekretariát ČAST nejpozději do 30.9.2021 a za 2. pololetí letošního
roku nejpozději do 15.1.2022.
Usnesení:
USN474/III32/Bod6/20-5-2021
VV pověřil J. Brothánka zpracováním a rozesláním návrhů smluvní dokumentace krajským
svazům na spolufinancování činnosti mládeže pro rok 2021 podle podaných žádostí a
projektů. Podmínkou schválené částky pro jednotlivé krajské svazy je schválení rozpočtu
Asociace na řádné Konferenci ČAST dne 19.6.2021.
Z: J. Brothánek
T: 5.6.2021
První krajskou konferencí pořádanou v letošním roce je konference Moravskoslezského KSST,
konaná dne 5.6.2021. Této konference se zúčastní za VV ČAST její místopředseda N. Endal.
7. Dozorčí rada
Předseda Dozorčí rady Jiří Juřena informoval o průběhu zasedání DR dne 15.5.2021, které se
po odděleném jednání členů DR v první části, zúčastnil ve druhé části celý VV ČAST.
Informoval přítomné zejména o stavu řešení otevřeného dopisu J. Brauna. Požádal některé
členy VV o písemné doplnění některých informací, které zazněly na zasedání DR. Předseda DR
vyzval písemně J. Brauna ke společné schůzce s členy DR. Ten se schůzkou souhlasil. Ta se
bude konat 12.6.2021 od 11 hodin v Havířově.
DR ČAST a VV ČAST dále společně projednali předloženou Zprávu o čerpání rozpočtu za rok
2020 o návrhu rozpočtu ČAST pro rok 2021. DR doporučila v konečném znění Zprávy drobné
úpravy, které VV bezodkladně provedl.
8. Ekonomická agenda
a) Účetní závěrky ČAST a TT Marketing s.r.o. za rok 2020
J. Brothánek informoval přítomné o definitivní podobě účetních závěrek ČAST a také dceřiné
společnosti ČAST TT Marketing s.r.o. za rok 2020. Závěrky byly v termínu podány přes datové
schránky na finanční úřad a posléze do příslušné Sbírky listin.
Společnost TT Marketing v rámci účetní závěrky za rok 2020 zpětně uplatnila daňovou ztrátu
za rok 2020 podáním dodatečného daňového přiznání k dani z příjmu právnických osob za
rok 2019.
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b) Dotační program NSA ZPS 2021
ČAST obdržela rozhodnutí o poskytnutí dotace výzvy číslo 18/2020 Podpora reprezentace
ZPS 2021, č.j.: NSA-0219/2020/A/2 ve výši 899 000 Kč. Jedná se o tyto sportovce – Suchánek
Jiří, Svatoš Petr, Žák Jiří, Zvolánek Martin, další sportovci budou podpořeni v rámci „variabilní
složky“ do celkové výše 50 000 Kč. Vedení Asociace pověřilo administrací tohoto dotačního
programu Jana Brothánka ve spolupráci s jednotlivými reprezentanty ZPS.
c) Dotační program NSA Movité věci 2021
NSA vyhlásila dotační výzvu 5/2021 Movité věci 2021, a to program č. 162 53 Materiálně
technická základna sportu-movité věci 2020-2024 č.j.: NSA-0045/2021/D/6. ČAST v této
dotaci může požadovat až částku 4 mil. Kč s 15% spoluúčastí. Konec příjmů žádostí o
poskytnutí dotace je ke dni 31.8.2021 s tím, že termín ukončení realizace akce je
k 31.12.2021. Vedení Asociace po konzultaci bude žádat maximální částku z této dotace.
Usnesení
USN475/III32/Bod8c/20-5-2021
VV pověřil všechny své členy, aby předložili návrhy na realizaci tohoto dotačního programu.
Z: členové VV
T: 31.5.2021
d) Čerpání rozpočtu za rok 2020 a návrh rozpočtu ČAST pro rok 2021
Předseda ČAST rozeslal všem přihlášeným delegátům Konference 2021 s hlasem rozhodujícím
Zprávy VV ČAST o čerpání rozpočtu 2020 a návrh rozpočtu 2021, a to dne 18.5.2021.
9.

Agenda reprezentace a talentované mládeže
a) Aktuální informace o akcích pořádaných ITTF (WTT) a ETTU
VV vzal na vědomí posunutí světové univerziády na léto příštího roku. Akce pořádané ITTF a
ETTU se pomalu rozbíhají za velice přísných hygienických podmínek. Termínová listina těchto
dvou organizací se naplňuje. Vedení ETTU navrhlo pro roky 2022 a 2023 doporučené termíny
pro konání národních mistrovství dospělých. Tyto termíny bude ČAST akceptovat a zařadí je
do své termínové listiny.
b) Reprezentace dospělých
VV schválil předběžnou nominaci na ME ve Varšavě ve dnech 22.6. – 28.6. 2021.
Muži (kvóta pro ČR – 3): P. Širůček, T. Polanský a L. Jančařík
Ženy: H. Matelová, +2 hráčky z přípravného turnaje žen a 1 hráčka dle rozhodnutí trenéra
reprezentace žen
Trenéři: P. Nedoma, J. Plachý a M. Novotná
Maséři: F. Machala, A. Říkovský
Za mediální komisi se zúčastní J. Odstrčilík.
Za vedení Asociace se tohoto mistrovství zúčastní její předseda Z. Špaček a místopředseda N.
Endal.
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Usnesení:
USN476/III32/Bod9ba/20-5-2021
VV schválil rozhodnutím per rollam dne 31.3.2021 prodloužení smlouvy s reprezentačním
trenérem mužů J. Plachým, a to od 1.4.2021 do 31.12.2024. Smluvní dokumentace byla
podepsána téhož dne.
Usnesení:
USN477/III32/Bod9bb/20-5-2021
VV schválil rozhodnutím per rollam dne 31.3.2021 jmenování Josefa Plachého hlavním
trenérem NTC v Havířově, a to od 1.4.2021 do 30.6.2022. Smluvní dokumentace byla
podepsána 1.4.2021.
Usnesení:
USN478/III32/Bod9bc/20-5-2021
VV schválil pronájem plně vybaveného a zařízeného bytu od firmy Sadutrol pro
reprezentačního trenéra mužů a hlavního trenéra NTC Havířov J. Plachého.
VV prodiskutoval použití navrhovaného etického kodexu reprezentanta ČAST, který předložil
předseda Z. Špaček.
Usnesení:
USN479/III32/Bod9bd/20-5-2021
VV pověřil místopředsedu N. Endala zapracovat do smluv reprezentantů bod o dodržování
etického kodexu reprezentanta, který bude nedílnou součástí této smluvní dokumentace. U
nezletilých hráček a hráčů bude vyžadován i podpis zákonných zástupců.
Z: N. Endal
T: Dospělá reprezentace – 31.5.2021
T: Mládežnická reprezentace – termín zaslání přihlášky na MEJ 2021 v Chorvatsku
c) Reprezentace mládeže
VV vzal na vědomí změnu termínu MEJ ve Varaždinu. Nové termíny jsou pro kategorii U19
18.7.-24.7. 2021 a pro kategorii U15 27.7.- 2.8.2021.
VV vzal na vědomí informaci předsedy KVS o konání přípravného turnaje juniorů, který se
bude konat společně s přípravným turnajem žen v Havířově ve dnech 28.5.-29.5. 2021.
10.

Agenda soutěží pořádaných ČAST
Usnesení:
USN480/III32/Bod10/20-5-2021
VV jednomyslně schválil termínovou listinu pro první polovinu sezóny 2021/2022, tj. do
31.12.2021.
Z: M. Henžel (informaci předá P. Bohumský)
T: 24.5.2021
a) VSA 2021 – WTT Youth contender Havířov 2021
N. Endal informoval o průběhu příprav tohoto turnaje, počtu přihlášených účastníků (zatím
nejvyšší počet z turnajů konaných před MEJ) a zajištění přísných hygienických podmínek
včetně zajištění odběrového místa v rámci areálu na požadované PCR testování.
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Dále informoval VV o smlouvě s organizací zajišťující všechny světové turnaje dospělých a
mládeže, WTT. Smluvní podmínky jsou velice přísné.
b) VSA 2021 - ITTF Czech Open Olomouc 2021
VV vzal na vědomí informace o přípravách tohoto turnaje a projednal termín konání turnaje.
Vzhledem k účasti řady reprezentací na druhé fázi kvalifikace pro mistrovství Evropy družstev
v rumunské Kluži navrhuje posun termínu tohoto světového turnaje.
Usnesení:
USN481/III32/Bod10b/20-5-2021
VV jednomyslně schválil termín konání turnaje na 21.8. – 25.8. 2021. VV pověřil N. Endala
oznámením tohoto termínu vedení ITTF a zajištěním uveřejnění tohoto turnaje do termínové
listiny ITTF.
Z: N. Endal
T: 15.6.2021
c) Mistrovské soutěže ČAST jednorázové
ETTU zaslalo doporučení na termíny pro konání MČR dospělých a to 26.3.-27.3.2022
a 25.3.-26.3.2023.
Vzhledem k plánovanému otevření vnitřních sportovišť VV konstatuje, že je možnost tréninku
pro všechny účastníky mistrovství, v požadovaném a dostatečném předstihu. MČR družstev
dorostu a staršího žactva se bude konat v plánovaném termínu 26.-27.6.2021 v NTC Havířov,
pokud opět nezasáhne vyšší moc.
VV vzal na vědomí zprávu o podzimních termínech zbylých MČR (MČR dospělých, MČR
jednotlivců mládeže).
Vedení Asociace schválilo, rozhodnutím per rollam, smluvní dokumentaci mezi ČAST a TJ
Ostrava ohledně zajištění turnaje Czech Para Open 2021, Factor 20. S termínem stanoveným
na 1.-3.7.2021. Je to jediný turnaj tohoto charakteru před konáním Paralympijských letních
her 2021. ČAST tímto pověřuje TJ Ostrava uspořádáním tohoto světového turnaje.
Usnesení:
USN482/III32/Bod10c/20-5-2021
VV rozhodnutím per rollam ze dne 15.5.2021 schválil smlouvu mezi ČAST a TJ Ostrava na
pořádání Czech Para Open 2021, Factor 20. Ve dnech 1.-3.7. 2021. Pro vedení ITTF je ČAST
garantem. Ke dni konání tohoto VV byla smluvní dokumentace ze strany ČAST podepsána.
Z: Z. Špaček
d) Mistrovské soutěže ČAST dlouhodobé
VV gratuluje k dosažení titulu Mistra ČR pro rok 2021 v kategorii družstev mužů HB
Ostrov Havlíčkův Brod.
Místopředseda Petr Bohumský informoval o přípravě rozpisů dlouhodobých soutěží na novou
sezónu 2021/2022.
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Usnesení:
USN483/III32/Bod10d/20-5-2021
VV schvaluje rozpis extraligy žen na sezónu 2021/2022 a rozpis 1.-3. ligy mužů a 1.-2. ligy žen
na sezónu 2021/2022. VV pověřuje ředitele soutěží zveřejněním a zasláním těchto rozpisů
příslušným organizačním příslušníkům jednotlivých klubů.
Z: M. Henžel (informaci předá P. Bohumský)
T: 24.5.2021
VV vzal na vědomí vyhodnocení dotazníků na reorganizaci ligových soutěží žen. Výsledky
budou použity pro jednání Konference ČAST.
Usnesení:
USN484/III32/Bod10d/20-5-2021
VV schválil směrnici č. 5/2021 Pravomoci při řízení extraligy.
Z: P. Bohumský (vydání směrnice)
T: 31.5.2021
11. Odborné komise
a) Zprávy z odborných komisí
Komise mládeže
VV vzal na vědomí informace o činnosti KM podané N. Endalem.
Sportovně-technická komise
VV vzal na vědomí informace o činnosti STK podané Petrem Bohumským.
Usnesení
USN485/III32/Bod11a/20-5-2021
VV schválil směrnici č. 6/2021 Podmínky činnosti komisařů.
Z: Petr Bohumský (vydání směrnice)
T: 31.5.2021
Trenérsko-metodická komise
Předsedkyně Trenérsko-metodické komise Marta Novotná se osobně tohoto zasedání
zúčastnila. Informovala o dokončení běhu trenérské A licence a o zahájení běhu nových
kurzů licence A i B. Dále také informovala VV o plánovaném doškolení trenérů, které bude
probíhat formou webinářů.
VV gratuluje k úspěšnému dokončení studia licence A Daně Čechové a Martinu
Merkerovi.
VV schválil přeřazení návrhu Marty Novotné ohledně zpřísnění povinností trenérského
zabezpečení pro ligová družstva po doplnění přechodného období dva roky
z nedoporučených na doporučené ke schválení Konferencí. Toto přeřazení návrhu bude
předneseno před projednáním bodu řádné Konference ČAST ohledně změn řádů, a to
pouze ústně.
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VV vzal na vědomí a souhlasí s návrhem TMK ohledně přihlášení trenérky Daniely Smutné
do ankety pořádané Českou unií sportu „Trenérka, cvičitelka roku 2020“.
Mediální komise
VV se shodl na termínu předání výstupů z projektu firmy JuiceUp ohledně interní
komunikace ČAST a to na termín 8.6.2021 od 17ti hodin v Havířově.
VV projednal pracovní materiál ohledně Marketizace extraligových klubů stolního tenisu.
Po obsáhlé diskuzi tento materiál připravený media manažerem M. Kučerou schválil.
Pověřil N. Endala zajištěním podání informace o tomto materiálu ještě před konáním
plánované valné hromady APK tak, aby se její jednotliví členové s tímto materiálem mohli
dopředu seznámit.
Z: N. Endal
T: 23.5.2021
VV vzal na vědomí pravidelný měsíční report media manažera M. Kučery za duben 2021.
VV projednal smlouvu se společností e-Sports.cz s.r.o. týkající se tvorby a správy webu
„ping-pong.cz“. VV se stále nemůže shodnout na struktuře těchto webových stránek.
Zejména začlenění výsledkového servisu STIS a dalších samostatných částí webu ČAST pod
jeden celek.
Usnesení:
USN486/III32/Bod11a/20-5-2021
VV rozhodl per rollam 23.4.2021 o vítězi výběrového řízení na tvorbu webových stránek
ČAST. VV ČAST vybíral z 5-ti doručených nabídek, osloveno bylo celkem 8 agentur.
Vítěznou se stala nabídka agentury e-Sports.
VV projednal možnosti sportování mládeže ve stolním tenisu. Účastníci se shodli, že po
dlouhotrvajícím trvání nouzového stavu a s tím spojené nemožnosti trénovat a hrát
turnaje či zápasy, hrozí úbytek sportující mládeže včetně stolního tenisu. Je připravena
„Náborová kampaň do klubů stolního tenisu v ČR“. VV souhlasí a podporuje tento projekt.
VV pověřil N. Endala k zajištění aktivace této kampaně.
Komise rozhodčích
VV vzal na vědomí informaci o úspěšných školeních rozhodčích licence B, která poprvé
probíhala distanční formou webináře.
Registrační a informační komise
VV schválil opatření pro vyplňování evidenčních seznamů na příští sezónu podle nových
platných světových kategorií, přičemž kategorie U19 je ještě považována za mládež a U21
za dospělé.
VV schválil aktualizaci tabulky výchovného – pro nové evropské kategorie U17 a U19 se
použijí stejné částky jako pro stávající kategorii dorostenců a dorostenek
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VV obdržel a projednal zprávu od předsedy RIK M. Henžela ohledně případného převzetí
programu Elost. Po obsáhlé diskuzi se VV rozhodl dát poslední termín dědicům tohoto
programu na jeho odkoupení. Pokud se tak nestane, Asociace naprogramuje vlastní verzi.
b) Změny řádů ke Konferenci ČAST
Usnesení:
USN487/III32/Bod11b/20-5-2021
VV schválil per rollam 15.5.2021 výstup pracovní skupiny ke změnám řádů a jeho
předložení Konferenci ČAST. Všechny změny byly zaslány nahlášeným delegátům této
konference.
Současně vyslovil poděkování předsedovi STK V. Drozdovi a ostatním členům týmu za
zpracování došlých návrhů na změny řádů.
12. Různé, diskuze, informace členů VV ČAST
a) Konference ČAST 2021
VV jednomyslně schválil vybrané místo Konference ČAST pro rok 2021. Ta se bude
konat v hotelu Olympik v Praze. VV schválil pozvánku na tuto Konferenci.
b) Valná hromada ČUS a porada předsedů národních sportovních svazů
Vzhledem k účasti předsedy ČAST Z. Špačka na ME jednotlivců ve Varšavě se VV
jednomyslně shodl, že této valné hromady se za Asociaci zúčastní její místopředseda
J.Brothánek. Tato valná hromada se koná dne 23.6.2021 v Nymburce.
Porady předsedů národních sportovních svazů, která se koná dne 9.6.2021
v Nymburce se za ČAST zúčastní Z. Kaplanová (celé vedení ČAST bude v tomto termínu
na WJC v Havířově).
c) Valná hromada APK
Valná hromada APK proběhne dne 25.5.2021 od 13ti hodin v Olomouci. Za VV ČAST se
jí zúčastní její předseda Z. Špaček, a místopředseda N. Endal, kteří jsou zároveň jejími
členy. Na programu této valné hromady budou též volby do vedení této organizace.
d) Zadávání veřejných zakázek
Místopředseda J. Brothánek informoval členy VV o semináři k zadávání veřejných
zakázek, který pořádala ČUS dne 6.5.2021. Tohoto semináře se zúčastnil za ČAST J.
Brothánek a částečně i Z. Špaček. Podrobné informace sdělí místopředseda ČAST na
příštím zasedání VV ČAST.
e) Český olympijský výbor
- Valná hromada ČOV
Předseda ČAST informoval přítomné o opětovném zrušení voleb do vedení ČOV.
Městský soud v Praze vyhověl žádosti J. Šťovíčka o předběžném opatření pro tyto
volby. Několik členů pléna ČOV požaduje konání prezenčního pléna a nesouhlasí
pouze s volbami do vedení ČOV bez veřejné diskuze na tomto plénu. Vzhledem
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k termínu skončení mandátu předsedy ČOV J. Kejvala (statutár) je tímto ohrožen
celý chod ČOV včetně účasti na LOH. Z. Špaček též informoval o skutečnosti, že
ČOV nedostal od NSA žádné finanční prostředky pro rok 2021.
- Olympijské festivaly ČOV
Na návrh předsedy ČAST Z. Špačka VV rozhodl, že se plně zúčastní pouze
olympijského festivalu v Praze. Ten se bude konat po celou dobu konání LOH
v Tokiu. Naopak ČAST se nezúčastní tohoto festivalu v Brně, vzhledem
k nedostatečné kapacitě vnitřních prostor (Asociace by se musela střídat s dalšími
dvěma sporty během konání tohoto festivalu).
f) Ostatní
-

Podpora výstavby sportovního zařízení pro SK Dolní Měcholupy a TJ Sokol
Libchavy
VV projednal žádosti o čestné prohlášení pro kluby SK Dolní Měcholupy a TJ Sokol
Libchavy na rekonstrukci sportovních zařízení pro stolní tenis. Toto čestné
prohlášení kluby přikládají k žádosti na podporu investic od NSA.
Usnesení:
USN488/III32/Bod11b/20-5-2021
VV schválil žádosti o čestné prohlášení klubů SK Dolní Měcholupy a TJ Sokol Libchavy na
rekonstrukci sportovních zařízení pro stolní tenis.
Z: Z. Špaček (zaslání potvrzení)
T: 24.5.2021

13. Termín dalšího VV ČAST
VV stanovil další termín zasedání VV ČAST 10.6.2021 v 10:00 v Havířově.
14. Soubor Usnesení vyplývající z tohoto zasedání VV dne 20. 5. 2021
VV schválil všechna Usnesení vyplývající z tohoto zasedání VV ČAST.
Seznam Usnesení s úkoly, termíny, zodpovědnými osobami z minulých zasedání:
USN 455

Skartace

J. Brothánek

30. 6. 2021

USN 456

Vyřazení materiálu

J. Brothánek

30. 6. 2021

USN 457

Repre smlouvy

N. Endal

31. 5. 2021

USN 462

OTM - smlouvy

J. Brothánek

31. 5. 2021
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Seznam Usnesení s úkoly, termíny, zodpovědnými osobami z tohoto zasedání:
USN 474

Smluvní dokumentace KSST

J. Brothánek

5.6.2021

USN 475

Dotační program Movité věci

Členové VV

31.5.2021

USN 479

Etický kodex

N. Endal

31.5.2021

USN 480

Termínová listina

M. Henžel

24.5.2021

USN 481

WT Olomouc

N. Endal

15.6.2021

USN 483

Rozpisy dl. soutěží

M. Henžel

24.5.2021

USN 484

Směrnice č. 5/2021

P. Bohumský

31.5.2021

USN 485

Směrnice č. 6/2021

P. Bohumský

31.5.2021

USN 488

Žádosti klubů o podporu

Z. Špaček

24.5.2021

15. Závěr
Předseda ČAST poděkoval všem účastníkům řádného zasedání VV ČAST a zasedání ukončil.
Jednání bylo ukončeno v 17.45 hodin.

Příští zasedání: 10. června 2021 v 10.00 hodin v Havířově.

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