Zápis z jednání RK
Konaného dne 3.11. 2018, v 10.30 hod
Místo konání: Sídlo ČAST, Praha 6‐Strahov, Zátopkova 100/2, zasedací místnostč.234
Přítomni: viz prezenční listina a úvod
Program:
1) Úvod
2) Dotační problematika
a) Čerpání 2018, metodika, vyúčtování*
b) Příprava žádostí na rok 2019
3) Informace VV a informace z komisí (Rozvoj Registru a STISu, GDPR, Ligové soutěže
2018/2019, Oblast rozhodčích ,aj.…)
4) Problematika RK a náměty z KSST (řízení RK, další fungování, aj.…
5) Různé a závěr
Ad 1) Úvod (Z. Špaček, J. Veselka)
Přivítání všech. Kromě zástupců SM, JČ a KH KSST přítomní všechny KSST, všichni členové VV ČAST

Ad 2) Dotační problematika (J.Brothánek)
1) Čerpání rozpočtu 2018 a dotací ČAST (do 15.11. možnost provést změny) –
Úkol pro KSST do 9.11.2018 – zaslat j. Brothánkovi seznam předpokládaného čerpání
nákladů na mládež dle uzavřených smluv s ČAST do konce roku po položkách
2) Míčky pro KSST – diskuze – příští rok se předpokládá obdobně, ale do poloviny roku, cca
stejné množství, za KSST poslat VV náměty na případné změny (pokud máme)
Joola slevy pro prodejce – seznam na stránkách ČAST‐ možnost dokoupit další
3) V rozpočtu zbývá pro KSST cca 600 tis. Kč, je možné podat další projekty, některé kraje mají
realizované nákladyPha, Stč). Pro Regionální svazy možnost čerpání také (15 tis.)
Úkol: Možnost podat další projekty KSST, připomenout možnost čerpání svým regionálním
svazům – do 10.11. 2018
4) Příprava rozpočtu na rok 2019, nutné informace předem, do programu „organizace sportu“
KCTM – KSST by měl mít ve svém rozpočtu (financování KCTM nebude v rozpočtu ČAST –
financování KCTM jen přes KSST!!!!)
Úkol: KSST poslat náměty svých projektů (pouze!!! na mládež, rozpočet dle metodiky,
nezapomenout KCTM) ‐ do 30.11.2018
5) Další informace:
Ostatní členové – agenda doplacení příspěvku za „ostatní členy“ k 30.6.2018 – bylo vyplaceno
a KSST by měl poslat příspěvek za ostatní členy na neligové kluby
Navýšení dotací na KTM (OTM), SPSM, SCM, RCM – určila KM, tabulka součást zápisu
z posledního jednání VV.
Podmínky pro Sportovní střediska mládeže určuje KM, koncem každého roku výzva a výběr
klubů k podpoře – komunikovat s M. Linertem
VV ČAST podporuje i individuálně žádosti klubů na podporu mládeže ‐s vyjádřením KM –
informujte kluby, kterých by se mohlo týkat

Úkol: Povinná registrace do rejstříku na MŠMT – zásadní věc!!!! – viz pokyn Mirka Henžela.
Ad 3) Informace VV (P. Bohumský, Z. Špaček):
I. Registr, STIS: Rozvoj postupnými kroky rozšiřování. Požadavek z diskuze na lepší informace o
změnách – včetně návodů na používání, případně helpdesk
Turnaje – SW i pro jiné systémy, než KO
On line zápisy, po počátečních potížích (ligy) zaběhnuté (došlo k technickému posílení serverů)‐
rozšíření na úroveň KSST povolení funkce na úrovni kraje lze (KSST MSK)
Metodický web – zcela pod správou VV ČÁST.
Požadavek KSST na exporty seznamů (rozhodčí, trenéři) do Excelu, kvůli další práci – požadavek‐
bude asi řešen filtry
II. GDPR: správci osobních údajů jsou VŠECHNY SLOŽKY ASOCIACE (i KSST, RSST, kluby…) –
formuláře jsou pro všechny vč. Střešních organizací. Další kroky:
Vydaná směrnice, organizace sběru podpisů s právníkem, směrnicí přenesena zodpovědnost na
klub, ověření elektronickou formou nahráním do registru (termín do 31.12.18, možnost
prodloužení o max. 1 měsíc a dále jako s neexistencí foto – hráč nebude moci být na soupisce (do
budoucna půjde ještě i potvrzení hráčem unikátním podpisovým certifikátem).
Analýza stavu zpracovávání osobních údajů z pohledu subjektu správce (popis, co dělá s údaji,
rizika), věci týkající se registru budou zpracovány pro uživatele centrálně (forma dotazník).
Povinné školení – bude k dispozici elektronická prezentace a správci dostanou formulář, že byli
seznámeni – tím po podepsání školení splněno
III. Ligové soutěže (komplikace 14 1.liga, 13 2. liga) – změna rozpisu /postupující, sestupující),
povinnost „on line zápisů“ jen extra a 1., po krádeži doplněny tablety dalším klubům – povinnost
od 2.pol; 14.10. – krize výpadek serveru – učiněny opatření, omluva .
3. liga rozhodčí‐pokuty , ve 2. lize případ, že družstvo hrálo v době pozastavené činnosti –
kontumace (bylo po 2 výzvách a měsíci)
IV. Oblast rozhodčích: Aktualizace směrnic, delegace rozhodčích – 3. liga pravidlo o pravomocech
jen licencovaných rozhodčích;
Počítačové školení C: jednodušší – otevřené, lze studovat, zkušební test – platba těsně před
testem; dobré výsledky díky zavedené praxi školení rozhodčích, zlepšeny podmínky pro školené
rozhodčí (úhrada stravy). Rozhodčí úspěchy i na mezinárodní scéně.
SW a jednorázové akce a propojení na registr – IT a vrchní rozhodčí turnajů (zatím pro BTM, cíl je
rozšířit na další úrovně‐kraje, regiony), problém licence,…
Agentura sportu (Hnilička) – není domyšlené, jediná výhoda, že nevyčerpané peníze zůstanou na
sport (6 mld, ‐800mil., letos‐400mil.). Zákon o sportu – 1. čtení, nyní připomínky (1. posílání
peněz dolů, 2. víceleté financování; 3. ???)
Informace z ITTF, ETTU, ‐ Executive Board – zasedání v Praze, prezentace strategie ST v ČR,
Členové z ČR ve strukturách: Endal – Executive Board v ETTU, Nedoma KM ETTU; Bohumský – KR
ETTU; SWC (Orlowski, Špaček, Staněk)

Všichni Za Stůl IV‐ do 10.11. vybráno (14 nových škol) přihlášeno 38 klubů a škol, Czech Open
Hodonín 2/19, MEJ Ostrava 7/19, 8/19 WT Olomouc (bylo vyprodáno)
Propagace ST v ČR – pingpong TV (názory pro VV?); ČT nebude pravidelné vysílání, kvalita,
sledovanost „Pingpong TV“ zatím cca 1 tis. diváků. Nová mediální komise – změna prezentace,
projekt zatraktivnění MČR; Ondřej Kobza – projekt revitalizace veřejných prostor „stůl do ulic“
(pilot Praha), pak rozšíření do dalších měst ve spolupráci s aktivními kluby.
Propagace „Pingpong TV“ na www stránky všech KSST – všemi zástupci odsouhlasena
dobrovolná prezentace (VV ČÁST zašle KSST podklady)
Kalendáře 2019– (stolní s termínovou listinou ČR i mezinárodní) možnost koupit, na KSST budou
zaslány zdarma (cca 30 ks/kraj) – do 15.11.2018 – poslat požadavky na nákupy větší
(30Kč/ks+balné)
Pojištění úrazové, odpovědnosti (týká se i rodičů vezoucích děti na akce ‐jsou‐li „ostatní“ člen), a
hudební – odkaz na stránkách ČUS, od nového roku bude přes ČOV

Ad 4) Informace k RK: (J.Veselka)





LODM (23. až 28.6. 2019v Liberci – turnaj ST 24.‐26.6.), organizuje přímo LK, hotové
propozice, hl. rozhodčí Z. Jirásek, kvalifikační kritéria (z diskuze do propozic zdůraznit dvoje
barvy dresů !!!)
Náměty členů – volby předsedy a místopředsedy – dle stanov jmenuje vv, bude akceptovat
výsledek, budou realizovány na příštím jednání RK
Činnost předsedy RK: ‐ Účast na jednání VV – posílá informace týkající se činnosti KSST
‐ Komunikace s KSST – pomoc s jejich problémy
‐ Účast na konferencích (1 až 2/rok)
‐ Podílí na materiálech (Metodika, GDPR – pohledz úrovně krajů
‐ Příprava a organizace schůzek RK
‐ Nyní informace na www ČÁST sekce RK

Co se nepodařilo – větší výměna zkušeností mezi kraji (schůzky v krajích, nebo prezentace na jednání
v dané struktuře jednotlivými zástupci KSST jak funguje)


Další schůzka 3/2019 (příprava na konferenci, volba předsedy a místopředsedy )

Ad 6) Různé, závěr
KSST ÚL: Nový klub (KST Apollo Ústí n.L.) zaměřený na mládež, již 1. výsledky ‐ cca 16 lidí, Karel
Jedlička ‐ předseda; trenéři: Martin Merker, Tomáš Kabelka,(sparing Kabelka Zajíček, Karásek), nutná
finanční injekce na rozjezd (měsíčně na rozjezd 3 tis. Kč od rodičů, spinální cvičení pro děti, aj.), chtějí
navázat spolupráci s tréningem Richarda Výborného
KSST OL ‐ J. Juřena osloven na předsedu ČMKV. Vyjádřena podpora od několika zástupců krajů

KSST KV – ambice zřídit KCM (3x/týden); hledá podporu na kraji a řešení; předseda Z. Špaček pošle
dopis na KV krajský úřad se žádostí o podporu za ČAST.
KSST ZL – informoval o systému krajských bodovacích turnajů (účast 90 až 110 dětí všechny kategorie
najednou, rozlišení podle výkonnosti)
VV ČAST : Na jaře proběhne výzva na kluby s nabídkou pomoci s náborovými akcemi
Připravují projekt „Letní tábory se stolním tenisem“ – bude dán k dispozici
Podněty na podporu mládeže na VV ČAST lze podávat jakékoliv (př. vznik nových venkovských
klubů (Žernoseky 20 raket a míčky))
Na závěr poděkování za účast a aktivitu všem
Zapsal: J. Veselka, předseda RK

