Zápis z 51. řádného jednání VV ČAST

Zápis z 51. řádného jednání výkonného výboru České asociace stolního tenisu
Datum 22. 7. 2014, 13:00 hod, Strahov
Přítomni:
Z. Špaček – předseda VV, N. Endal, J. Brothánek, P. Bohumský – místopředsedové VV,
L. Ivanová – členka DR (do 19 hodin)
Hosté – S. Dolejší (předseda RIK), M. Linert (předseda KM), J. Poledne (ředitel soutěží) – všichni
částečně
VV projednal:
1) A zkontroloval úkoly z minulého zasedání VV dne 4. 6. 2014.
a) Závěr výběrového řízení - 2ks mikrobusů pro potřeby ČAST bude uskutečněno dne 31. 7.
2014 na sekretariátu na Strahově.
b) Pozvání V. Slobodziana na prezentaci knihy k devadesátému výročí založení stolního tenisu
v Československu, a to na příští zasedání VV dne 19. 8. 2014. V. Slobodzian návštěvu již
potvrdil.
c) Bylo konstatováno, že doposud nebyl podán podnět k zahájení Arbitrážního řízení na
základě rozhodnutí VV v disciplinárním řízení ve věci nesehraného zápasu 3. ligy.
2) Zprávu J. Brothánka o obsahu závěrečného protokolu kontroly NKÚ na sekretariátu svazu ze
dne 17.7.2014. Podpisu byl přítomen J.Brothánek a Z.Špaček. S připomínkami NKÚ oba dva
členové VV nesouhlasili a ještě týž den poslali odpověď zpět na NKÚ. Jedná se o dvě položky ,
která nebyly z pohledu NKÚ zařazeny jako uznatelné položky z dotačního programu V. MŠMT –
Organizace sportu 2012. Dotační programy Provoz a údržba sportovních zařízení 2012 a 2013
a Organizace sportu 2013 byly NKÚ shledány bez závad.
3) A vyslechl zprávu předsedy Registrační a informační komise S. Dolejšího. Po dlouhé diskuzi se
VV s předsedou domluvil na následujících bodech:
a) VV a RIK zlepší komunikaci ohledně opatření na zvýšení členské základny schválené na
poslední Konferenci ČAST – vysvětlující článek na svazových webových stránkách,
komunikace s jednotlivými správci registru, oslovení jednotlivých krajských VV.
b) Přes předsedu RIK půjdou všechny změny ve STISu a Registru ČAST. Předseda RIK si stanoví
priority těchto změn a bude pravidelně (jedenkrát za 6 týdnů) informovat o stavu prací VV.
c) Předseda RIK navrhne, i na základě požadavků od jednotlivých členů ČAST, i další změny
na zjednodušení práce se STISem. Součástí bodou i statistické údaje.
d) Bylo dohodnuto zavedení principu národního žebříčku (jako neoficiálního žebříčku napříč
všemi dlouhodobými soutěžemi ČAST).
e) Předseda RIK prověří možnost zavedení jednotného systému evidence výsledků
jednorázových soutěží ČAST.
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f) Předseda RIK navrhl i možnosti zavedení některých výjimek pro APK přímo do SŘ.
4) Účast naší reprezentace na MEJ v Itálii. VV počká na oficiální zprávy od jednotlivých trenérů a
vedoucí výpravy M. Novotné.
5) Projednal za účasti předsedy Komise mládeže i rozdělení peněz pro kluby pracující s mládeží
z programu V. MŠMT vyhlášeného VV.
6) Projednal zprávu předsedy Komise mládeže M. Linerta o stavu jednotlivých projektů
s mládeží. Předseda mimo jiné VV informoval o rozhodnutí jeho komise zachovat pro rok 2015
MČR mládeže ve stejném rozsahu jako v loňské sezóně. Informoval o principu stanovení
termínu BTM a ŽT. Na druhou polovinu sezóny byly stanoveny termíny předběžně, záleží na
definitivních termínech vydaných ITTF. Přednesl i návrh na další přípravu talentované
mládeže. Dopracování bude projednáno a navrženo v komisi ve složení: Steffek, Endal, Linert,
Botková, Vrňák.
7) Účast zástupce VV na Konferenci Karlovarského kraje. Rozhodnutí padne na příštím zasedání
VV.
8) Zprávu N. Endala o přípravách letošního WT v Olomouci. VV konstatoval, že nejsou žádné
podstatné problémy s přípravou tohoto světového turnaje.
9) Zprávu N. Endala o jednání s ČT o možnosti další spolupráce. Ten společně s předsedou jsou
ohlášeny u ředitele ČT sport p. Ponikelského. VV konstatoval, že i nadále je prioritou udržet si
stolní tenis pravidelně na obrazovkách ČT.
10) Zprávu N. Endala o zasedání Executive Boardu ETTU v Itálii při MEJ. Příští ME v roce 2015 se
bude konat v Rusku (Jekatěrinburg), soutěž jednotlivců a družstev bude zřejmě naposledy
probíhat dohromady. Další ME v roce 2016 se bude konat v Maďarsku (Budapešť), pouze
soutěž jednotlivců. Jednotlivá ME by se měla konat každoročně a měly by se střídat soutěže
jednotlivců a družstev. Pro soutěž družstev by se měla konat dvouletá kvalifikace. Vše však
podléhá schválením kongresu ETTU v září v Lisabonu při ME dospělých.
11) Stav přihlášek na výběrové řízení pro reprezentační trenéry mládeže. Termín vyhlášení
výsledků konkurzu je 15. 8. 2014.
12) Informaci Z. Špačka o jednání Superligy, která se bude konat v Kurdějově dne 23. 7. 2014.
Tento mítink pořádá tentokrát Česká republika a bude zde provedeno losování soutěže.
Z našich družstev je přihlášen Hodonín (ženy) a El Niňo (muži).
13) Informaci Z. Špačka o účasti českých klubů v evropských pohárových soutěžích. Liga mistrů
muži: STEN marketing HB Ostrov, pohár ETTU: El Niňo EHW (muži) a SKST Hodonín (ženy).
14) Přihlášku na WT v příštím roce a rozhodl se opět pro Olomouc. ITTF změnil finanční podmínky,
které se však svazu příliš nedotknou.
15) Informaci N. Endala o zaslání přihlášky ČAST na pořádání ITTF Junior Circuit v roce 2015,
kterou pořádá svaz společně s klubem SKST Hodonín v Hodoníně.
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16) Stav příprav spuštění nového svazového webového portálu. Dne 23. 7. 2014 proběhne
s firmou Leemon závěrečná schůzka, které za VV zúčastní N. Endal. Projednal i strukturu
nového stolně-tenisového magazínu, který se bude vydávat v elektronické podobě na novém
webovém portálu.
17) Informaci jednotlivých členů VV z krajských konferencí ČAST (Jihomoravský, Olomoucký,
Moravskoslezský – N. Endal, Praha – Špaček, Královéhradecký, Liberecký – Bohumský),
Pardubický – Brothánek).
18) Informaci J. Poledneho o náplni své práce, zejména s ohledem na svou novou funkci – ředitele
soutěží. Dále i o jeho práci pro Registr ČAST. VV se dohodl na rozdělení kompetencí mezi
předsedou STK a J. Polednem. V. Drozdovi zůstává řízení Českého poháru a vedení komisařů.
VV se dohodl s J. Polednem, jakým způsobem se od nové sezóny budou soutěže řídit.
Nejdůležitějším úkolem bude zefektivnění veškerých činností.
VV schválil:
1) Komisi pro otevření obálek a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „2ks mikrobusů pro
potřeby ČAST“ ve složení: J. Brothánek (předseda), Z. Kaplanová (členka), J. Poledne (člen).
2) Rozhodnutím per rollam ze dne 4. 7. 2014 žebříčky mužů a žen za sezónu 2013/2014.
3) Rozhodnutím per rollam ze dne 10. 7. 2014, rozdělení dotačních peněz pro TJ/SK z programu
IV. MŠMT – Provoz a údržba sportovních zařízení. Všechny TJ/SK byly seznámeni s výší dotace a
připravují se smlouvy s jednotlivými žadateli.
4) Zavedení principu národního žebříčku.
5) Rozdělení financí pro kluby, regionální a krajské svazy pracující s mládeží z dotačního programu
V. Organizace sportu, vyhlášené VV. Schváleny byly dotace pro tyto subjekty: SK Dobré, Tesla
Pardubice, TTC Ústí nad Orlicí, RSST Bruntál, RSST Cheb, TJ Odry, KST Darkovice, SK Svinov, TTC
Praha, TJ Frenštát pod Radhoštěm, TJ Sokol Vsetín, Lokomotiva Vršovice, KSST Moravskoslezský
kraj, Spartak kaplice, SK Kotlářka, KSST Vysočina a s podmínkou dodáním určitých chybějících
dokladů pro TTC Kostelec nad Orlicí, STC Slaný TJ Sokol Náklo, a to v celkové výši 439.669,- CZK
6) Žádost PSST o dorovnání evidenčních poplatků za rok 2014 ve výši 58.240,- CZK.
7) Účast předsedy ČAST na semináři k návrhu zákona o podpoře o sportu dne 5. 8. 2014 v Praze.
8) Účast J. Brothánka na mimořádné Konferenci ČUS v Nymburce dne 27. 9. 2014. Předseda svazu
je v té době na ME v Lisabonu. Tématem je pouze směna pozemků ČUS s pražským
magistrátem v Praze na Strahově.
9) Přihlášku ČAST společně s SKST Hodonín na pořádání ITTF Junior Circuit v roce 2015, ta již byla
zaslána.
10) Přihlášku ČAST na WT v roce 2015 do Olomouce ve stejném termínu jako v letošním roce
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(poslední týden v srpnu), a to do kategorie MAJOR. Schválil i price money ve výši 120.000,USD.
11) Rozpis II. stupně Českého poháru (podzim 2014).
12) ČP i pro následující rok 2015.
VV uložil:
1) J. Brothánkovi: Rozeslat rozhodnutí VV o rozdělení peněz pro mládež z dotačního programu V.
MŠMT a následně i zajistit podepsání smluv.
T: 31. 8. 2014
2) J. Brothánkovi: Zajistit podepsání smluv a zajištění dokladů z dotačního IV. MŠMT od
jednotlivých příjemců dotace.
T: 31. 8. 2014

Jednání ukončeno 22. 7. 2014 v 21:10 hod.
Příští zasedání VV: 19. 8. 2014 od 13 hodin v Praze na Strahově.
Zapsal: Z. Špaček
Schválili: J. Brothánek, N. Endal, P. Bohumský, Z. Špaček
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