Zápis č.11 z jednání Dozorčí rady ČAST ze dne 26. července 2021 v Kutné Hoře

Přítomni: Jiří Juřena, Zdeněk Jirásek, Karina Vašinová, Josef Jungvirt, omluvena Petra Mergenthalová
Host: Nikolas Endal, 1.místopředseda VV ČAST
Místo jednání: salonek U Vlašského dvora, Kutná Hora
Doba jednání: 11:30 – 15:00 hod.

1. Výstupy z jednání v Havířově s p.Braunem
Dozorčí rada konstatovala, že jednání bylo korektní a oboustranně prospěšné a v některých bodech
se názory obou stran shodovaly:
-

-

-

informovanost ze strany VV je nedostatečná, např.výběrová řízení na pozici trenérů
reprezentačních družstev včetně výběrových podmínek. Dozorčí rada doporučuje VV ČAST
informovat včas o záměru obsazování trenérských pozic, ale to se samozřejmě týká i další
personální práce a rovněž doporučuje dbát na to, aby trenéři na příslušných místech měli
vždy požadovanou kvalifikaci
kumulace funkcí pana Nedomy včetně složení KVS – dle informace pana Endala byla KVS
doplněna dalšího člena a na pozici předsedy KVS proběhne 4.8. výběrové řízení
na jednání v Havířově se široce diskutovala otázka financování NTC v Havířově, o některých
skutečnostech pan Braun nevěděl (malá informovanost ze strany VV – smlouvy apod.). Na
závěr DR konstatovala, že otázku financování NTC Havířov považuje za uzavřenou
výstup z tohoto jednání, respektive odpověď na otevřený dopis pana Brauna, byla zaslaná
panu Braunovi a členům VV ČAST s tím, že je zcela na panu Braunovi jak s tímto dopisem
naloží, případně dle svého uvážení zašle dalším příjemcům.

2. Aktuální situace týkající se ČÁST
Dozorčí rada má nejenom kontrolovat hospodaření, dodržování předpisů a směrnic, ale také se
zasazovat o dobrou pověst ČAST. Proto se znepokojením sleduje probíhající polemiku na téma
možného zneužívání mladistvých ve stolním tenisu, toto škodí celému stolnímu tenisu, ať je vina
kdekoliv. Samozřejmě se vyjadřují členové našeho sportu, ale více jsou znepokojivá stanoviska
předsedy NSA pana Neussera, která nejsou autentická, ale jsou citovaná. Dozorčí rada se domnívá, že
pan Neusser má informace pouze jednostranné, ale ze kterých si může dělat negativní názor na celou
ČAST, což může mít negativní důsledky do budoucna. Dozorčí rada vyzvala předsedu VV pana Špačka
aby sdělil:
-

jaké kroky podniká VV ČAST ve vztahu k NSA, aby předseda pan Neusser měl informace i
z druhé strany – jednání s předsedou NSA se uskuteční dne 2.srpna 2021
DR doporučuje, aby tohoto jednání se zúčastnili předseda Špaček a místopředseda Endal a
na tomto jednání aby rovněž, mimo jiné, referovali o budoucnosti stolního tenisu, o
úspěších apod.

-

DR předpokládá, že VV bude maximálně spolupracovat s Policií ČR, tento incident musí být
vyšetřen.

3. Různé, náměty

-

-

dozorčí rada probrala sdělení pana Nekoly týkající se kontroly TTM s tím, že kontrola bude
provedena koncem srpna, případně začátkem září a výsledky budou formou protokolu
zveřejněny na stránkách Asociace
dozorčí rada znovu požaduje aby VV zintenzivnil komunikaci a informovanost členů ČAST a
žádá VV o zasílání měsíčních výstupů ze strany mediální komise
manuál, respektive podmínky pro účast v soutěžích týkající se opatření proti pandemii
COVID-19, budou zveřejněny 1 týden před jejich zahájení (podmínky se často mění)
dozorčí rada doporučuje VV svolat poradu předsedů krajských svazů stolního tenisu

Olomouc, 28.července 2021
Ing.Jiří Juřena, předseda DR ČAST, v.r.

