ZÁPIS ZE SCHŮZE VV STSST ZE DNE 1.4.2021 ONLINE
www.stcstolnitenis.cz

Přítomni členové VV:

T. Nekola, T. Pachman, H. Valentová, V. Kulich,
L. Kouřil, J. Grill

1. Kontrola plnění úkolů z poslední schůze
Úkol č. 28/2020 splněn
Úkol č. 29/2020 na základě rozhodnutí VV STSST byla dlouhodobá soutěž žen i mužů
v sezóně 2020/2021 ukončena (viz Zprávy STSST č.12/2020-2021 ze dne 26.2.2021),
všechna družstva mají nárok startu ve stejných soutěžích jako na začátku sezóny
2020/2021
Úkol č. 30/2020 o konání Českého poháru I. stupně ve Středočeském kraji se rozhodne
do 30.4.2021, informace vyjde ve Zprávách STSST, Úkol č. 1/2021, J. Grill
Úkol č. 31/2020 VV STSST rozhodl o zrušení KP dospělých v sezóně 2020/2021,
případné nominace na MČR budou provedeny na základě žebříčku dospělých za sezónu
2019/2020
Úkol č. 32/2020 splněno
Úkol č. 33/2020 splněno

2. Soutěže mládeže
O konání krajských přeborů mládeže Středočeského kraje se rozhodne do
30.4.2021, informace vyjde ve Zprávách STSST, Úkol č. 2/2021, H. Valentová.
VV STSST rozhodl o zrušení Středočeské OPEN Tour mládeže a juniorů pro
sezónu 2020/2021. Pokud to epidemiologická situace dovolí zorganizuje Komise
mládeže nominační turnaje na MČR pouze podle jednotlivých kategorií a s termínem
turnajů max. do 30.6.2021, Úkol č. 3/2021, H. Valentová.
Na základě rozhodnutí VV ČAST ze dne 25.3.2021 Středočeský svaz obdržel
materiálovou podporu 20 kartónů míčků zn. Joola (10x Prime, 10x tréninkové). Míčky
jsme již obdrželi a budou použity pro účely tréninkových kempů Středočeského kraje,
případně jako materiálová podpora regionům Středočeského kraje.

3. Finance Středočeského svazu
T. Pachman informoval VV STSST o stavu účetnictví a vyúčtování obdržených
dotací za rok 2020 od ČAST. Obě dotace, které Středočeský svaz od ČAST obdržel
v roce 2020, byly řádně vyúčtovány a účetnictví za rok 2020 bylo uzavřeno. Účetnictví
skončilo ziskem ve výši 420 tis. Kč i zásluhou zisku v některých regionech, které mají

účetnictví pod Středočeským svazem (Středočeský svaz 274 tis. Kč). VV STSST
rozhodl o převodu zisku na rezervní účet, kde bude tato částka proinvestovaná
v příštím roce. T. Pachman dořeší s účetní svazu. Dále VV STSST vyzývá jednotlivé
regiony k rozhodnutí, jakým způsobem naloží se svým případným ziskem. Buď
odvedou daň ze zisku, nebo budou postupovat stejně jako Středočeský svaz a
převedou zisk na rezervní účet s proinvestováním v příštím roce. Regionům tuto
zprávu odešle předseda VV STSST, Úkol č. 4/2021, T. Nekola. Všechny regionální
svazy, které mají účetnictví vedené pod Středočeským svazem, odešlou informaci,
jakým způsobem naloží se svým případným ziskem T. Pachmanovi nejpozději do
30.4.2021. Sekretář STSST poslal všem členům VV STSST výsledovku za 2020 a
VV STSST ji následně schválil. Do 30.4.2021 ji vyvěsí na webové stránky
Středočeského svazu L. Kouřil, Úkol č. 5/2021.
VV STSST schválil vyrovnaný rozpočet pro rok 2021. Rozpočet byl krácen
v

1. pol. 2021 o neuskutečněné akce dospělých i mládeže, včetně materiálových

nákladů a odměn členů výboru a komisí v celkové výši 350tis. Kč. L. Kouřil vyvěsí
na webové stránky Středočeského svazu do 15.4.2021, Úkol č. 6/2021.
RSST Příbram doplatil dluh z uplynulých let za vedení účetnictví, ještě ovšem
zbývá doplatit rok 2020 ve výši 3000,- Kč do 30.4.2021, vyřídí T. Pachman, Úkol č.
7/2021.
RSST Praha-východ zaplatil poplatek za vedení účetnictví za rok 2020 až
v roce 2021, VV STSST vyzývá k úhradě daného poplatku v rámci daného roku.

4. Ostatní
VV STSST revokoval rozhodnutí o krácení vkladů do krajských soutěží pro
sezónu 2021/2022 o 50% z 2.12.2020 a odsouhlasil úplné zrušení vkladů pro
všechna družstva v dlouhodobých soutěžích mužů a žen, která se znovu přihlásí do
stejných soutěží jako v sezóně 2020/2021. Toto rozhodnutí se nevztahuje na
družstva, které získají právo startu převodem soutěže.
VV STSST rozhodl, že bude požadovat po ligových a krajských oddílech 20%
částky, kterou by oddíly za všechny aktivně registrované hráče i za ostatní členy
oddílu zaplatily v roce 2021 za evidenční poplatky v souladu se SŘ čl. 409 do
řádného termínu dle SŘ (15.6.2021). Jakým způsobem bude sleva realizována bude
rozhodnuto nejpozději do 31.5.2021. Pokud to bude možné, ligové a krajské oddíly
budou odvádět v roce 2021 buď již krácené částky o 80%, nebo celé částky, které jim
budou Středočeským svazem nejpozději do konce roku 2021 vráceny jinou formou
(např. příspěvkem na provoz).

Podle informace z ČAST a domluvě s účetní svazu, rozhodl VV STSST dne
30.4.2021 o vracení 80% částky za evidenční poplatky v sezóně 2020/2021. J. Grill
má přesnou tabulku s jednotlivými vybranými částkami. Každý oddíl je povinen do
9.5.2021 na mail josef.grill@seznam.cz zaslat mailovou žádost o vratku EP a uvést
číslo účtu, na který to má být provedeno. Evidenční poplatky na nadcházející sezónu
budou již vybírány v plné výši.
VV STSST rozhodl o konání Konference STSST v červnu 2021. V závislosti
na epidemiologické situaci se může konat i online formou. Středočeský svaz vydá
informaci max. měsíc před konáním Konference.
V souladu s rozhodnutím VV ČAST mohou i ve Středočeském kraji družstva,
které byly přijaty do soutěží v sezóně 2020/2021, převádět soutěže.
J. Grill informoval VV STSST o výkladu k přestupům schváleného VV ČAST
25.3.2021 (viz příloha Zápisu ze schůze VV STSST).
VV STSST informuje oddíly Středočeského kraje o možnosti zúčastnit se
seminářů rozhodčích licence B formou webináře (27. a 29.4.2021, nebo 15.5.2021).
Stávající platnost licence do 30.6.2021 a 30.6.2022 bude prodloužena o jeden rok.
Bližší informace na webu ČAST.
VV STSST nominoval na volební valnou hromadu Středočeské krajské
organizace ČUS konanou vzdáleně s elektronickým (emailovým) hlasováním v
období 26.4.2021 - 3.5.2021 jako delegáta T. Nekolu. Za Středočeský svaz stolního
tenisu VV STSST nenavrhl žádného kandidáta do krajské rady ČUS.
T. Nekola informoval členy VV STSST o oslovení (firmou juiceUP)
Středočeského svazu a pozvánce k účasti na fokusové skupině na základě
spolupráce s Českou asociací stolního tenisu (ČAST). Důvodem je zefektivnění
interní komunikace. Středočeský svaz, jménem předsedy T. Nekoly, tuto výzvu odmítl
z důvodu, že tato iniciativa nebyla předem sdělena Krajským svazům nikým z vedení
ČAST a nebylo zřejmé za jakým účelem a pro koho informace získané z těchto
fokusových skupin, budou určeny. Později přišel email od místopředsedy Nikolase
Endala, který dodatečně vysvětloval o co se jedná. VV STSST se domnívá, že by na
interní komunikaci měl nejprve zapracovat Nikolas Endal a VV ČAST, který s tímto
projektem přišel. T. Nekola se na Konferenci ČAST dotáže na náklady spojené
s tímto projektem.
Žebříčky dospělých ze sezóny 2019/2020 budou prodlouženy do sezóny
2020/2021 a budou do nich přidáni hráči/ky, kteří byli doplněni na žebříček (viz Zprávy
STSST pro sezónu 2020/2021). Informace k žebříčkům mládeže budou vydány
v červnu 2021, turnaje nebyly zrušeny.
Zapsal: T. Nekola

