Česká asociace squashe, z.s., Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6, IČ: 481 32 217

Zápis z jednání Výkonného výboru ČASQ č. 3/2020
Termín jednání:
Místo jednání:
Členové VV:
Omluveni:
Hosté:

9.4.2020
Skype
Tomáš Cvikl, Mar n Grigar, Jan Mu na, Radim Švec
Jan Roll
Tomáš Fořter, Eva Feřteková

Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kontrola minulého zápisu a úkolů z něj vyplývajících
Aktuální situace
Dotace z MŠMT
Hospodaření
Junioři
Významné akce
Reprezentace
Informace členů VV a komisí
Různé

***
1.

KONTROLA MINULÉHO ZÁPISU A ÚKOLŮ Z NĚJ VYPLÝVAJÍCÍCH
VV provedl kontrolu minulého zápisu. VV konstatoval splnění většiny úkolů z minulého zápisu, některé z
trvajících úkolů budou zmíněny v dalších bodech. Nadále trvají dva dlouhodobé úkoly z předchozích zápisů.
Prvním z nich je provedení kontroly technického stavu kurtů ve vybraných centrech, který již byl zahájen
kontrolou Squash Viktoria v Brně a další kontroly jsou naplánovány v následujících měsících. Druhým je úkol
sekretariátu připravit návrh úprav reprezentačních smluv. Smlouvy se připravují a měly by být hotové do konce
června 2020.

2.

AKTUÁLNÍ SITUACE
Výkonný výbor projednal otázky týkající se aktuální situace v ČR a ve světě v souvislos se šířením koronaviru,
přijatá mimořádná opatření a jejich dopady na sport a squash.
VV projednal otázku, zda v této situaci, kdy se squashishté nemohou připravovat, i nadále vyplácet pravidelné
měsíční podpory a rozhodl o vyplacení podpory pro hráče reprezentace dospělých a také pro trenéry mládeže
za měsíc březen v plné výši. Podpora pro juniory bude za březen vyplacena ve výši 50 %, protože jejich příprava
mohla probíhat po dobu poloviny měsíce. Od měsíce dubna budou všechny formy pravidelné podpory do
odvolání pozastaveny. Současně VV mimořádně rozhodl, že od dubna bude nadále podporovat stejným
způsobem jako dosud pouze trenéry mládeže. Podpora reprezentace dospělých bude mimořádně od dubna do
odvolání mít takovou podobu, že celková suma určená na podporu 6 nejlepších mužů a 4 nejlepších žen dle
žebříčku ČASQ bude rozdělena stejným dílem mezi nejlepších 6 mužů a 4 žen. Hlavním důvodem tohoto
rozhodnu je snaha v nynější ob žné situaci maximálně pomoci těm, kteří jsou bez jakýchkoliv zdrojů příjmů
(trenéři mládeže, profesionální dospělí hráči) a to při zajištění maximální snahy o péči řádného hospodáře v
situaci, kdy ještě stále nejsou známy všechny položky příjmů a dotací pro rok 2020.
VV dále v tomto zápisu zveřejňuje již dříve (per rollam) přijaté rozhodnu , ve kterém odsouhlasil rozhodnu SK
ČASQ, která se na svém zasedání dne 17.3.2020 zabývala současnou situací související se šířením koronaviru,
vyhlášením nouzového stavu vládou ČR a s m souvisejícími nařízeními a omezeními. Na tomto jednání SK byl
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projednáván především dopad současné situace na soutěže pořádané ČASQ a to ať již soutěže jednotlivců nebo
soutěže družstev, jejichž konání bylo zastaveno. Následně bylo vydáno rozhodnu s možnými scénáři v
závislos na době těchto omezení. Toto rozhodnu SK je přílohou tohoto zápisu VV.
Tomáš Fořter informoval, že na stránkách České unie sportu lze nalézt podrobné informace k aktuálně platným
opatřením, která se týkají sportu a to včetně výkladových stanovisek právníků k jednotlivým opatřením.
Informace k možnostem sportování najdete zde: h ps://www.cuscz.cz/novinky/aktualizovane-opatreni-vladycr-od-16-3.html a informace ke zmírnění ekonomických dopadů aktuální situace zde:
h ps://www.cuscz.cz/novinky/opatreni-statu-ke-snizeni-ekonomickeho-dopadu.html.
3.

DOTACE Z MŠMT
Tomáš Fořter informoval o přidělení neinves čních dotací v programech Repre (1,9836 mil. Kč – stejná částka
jako loni) a Talent (1,2385 mil. Kč – částka opro loňsku ponížená o 10 %). Obě částky již byly zaslány na náš
účet.
V programu Organizace sportu bychom měli obdržet částku 2,7409 mil. Kč (snížení o 28 s. Kč opro loňskému
roku). Na tuto částku jsme za m ze strany MŠMT neobdrželi oﬁciální cestou rozhodnu a tedy nám
samozřejmě nebyla dosud vyplacena.
Tomáš Fořter dále informoval o předběžném schválení ﬁnancování pro naší žádost o inves ční dotace MŠMT.
Byli jsme MŠMT vyzváni k realizaci veškerých výběrových řízení na dodavatele jednotlivých položek a dodání
související dokumentace. Generální sekretář byl pověřen realizací těchto výběrových řízení. Informoval, že 5 z
10 výběrových řízení je již uzavřených. Zbývajících 5 probíhá tak, aby byly pokud možno dokončeny do konce
dubna. Následně bude probíhat kontrola veškeré dokumentace ze strany MŠMT a pokud bude vše v pořádku,
pak vydá MŠMT rozhodnu o přidělení dotace a následně zašle na náš účet peníze. Poté bude následovat fáze
realizace všech nákupů. VV pověřil sekretariát, aby kontaktoval všechny kluby, kde bude část pořizovaného
vybavení umístěna a připravil a projednal s nimi příslušnou smluvní dokumentaci (smlouva o budoucí smlouvě
o výpůjčce, smlouva o mimořádném příspěvku, smlouva o výpůjčce).

4.

HOSPODAŘENÍ
Tomáš Fořter informoval o aktuální situaci hospodaření ČASQ. Ve spolupráci s účetní byly připraveny podklady
k uzavření účetního roku 2019, ke kterému by mělo dojít v nejbližších dnech.
Tomáš Cvikl informoval o tom, že ve spolupráci se sekretariátem průběžně aktualizuje návrh rozpočtu na rok
2020, nicméně vzhledem k aktuální situaci, kdy panuje značná nejistota zejména ohledně data, od kdy bude
možné pokračovat v soutěžích, je v rozpočtu stále příliš mnoho položek, které mohou doznat výrazných změn.

5.

JUNIOŘI
Jan Mu na informoval o tom, že bylo odloženo MEJ do 19 let v Nizozemí a zrušeno MEJ do 15/17 let v Anglii.
Snahou Evropské squashové federace ESF je uspořádat alespoň MEJ do 19 let (soutěž jednotlivců) v náhradním
termínu v podzimní čás sezóny.
Jan Mu na dále informoval o zrušení MSJ v Austrálii.
Jan Mu na o aktuální situaci a výše uvedených rozhodnu ch informoval všechny původně nominované hráče.

6.

VÝZNAMNÉ AKCE
VV zhodno l Mistrovství České republiky, které pořádal OSTRAVA SQUASH KLUB. MR proběhlo po organizační
stránce výborně a velmi kladně bylo hodnoceno i ze strany účastníků. Výborně byly hodnoceny přímé přenosy z
akce. VV děkuje organizátorům za kvalitní práci a gratuluje vítězům a medailistům ve všech kategoriích.
Tomáš Fořter informoval o přípravách ME žen a mužů, které se v Praze mělo konat na konci srpna 2020.
Probíhají intenzivní jednání s ESF ohledně konání ME. Ve hře je několik scénářů, které závisí na vývoji aktuální
situace. Nejpravděpodobněji se aktuálně jeví varianta přesunu ME na obdobný termín (konec srpna) v roce
2021.
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7.

REPREZENTACE
Tomáš Fořter informoval o odložení ME družstev v Nizozemí. ESF v současné době jedná s pořadateli o
možnos přeložení akce na podzimní termín, ale nejpravděpodobnější je podobně jako u ME jednotlivců v
Praze její zrušení v letošním roce a přesun na rok 2021.
Reprezentační trenéři David Tománek a Jan Roll o aktuální situaci informovali všechny reprezentanty.
Zrušeno bylo také Akademické mistrovství světa, které se mělo konat v červenci v Číně. I o tom byli potenciální
účastníci informování.

8.

INFORMACE ČLENŮ VV A KOMISÍ
Jan Roll informoval, že prostřednictvím skypu i v aktuální situaci proběhl plánovaný workshop pro trenéry
mládeže a to včetně přednášky sportovního psychologa Václava Petráše. Dále podobným způsobem proběhla i
první část kurzu trenérů II. třídy.

9.

RŮZNÉ
VV vyzývá kluby, které mají zájem o zapůjčení nafukovacího kurtu pro propagační a náborové účely, aby
kontaktovaly Evu Feřtekovou (fertekova@czechsquash.cz).
VV vyzývá členy i kluby k zasílání připomínek, námětů, podnětů a návrhů k činnos ČASQ ve všech oblastech, a
to na sekretariát ČASQ (info@czechsquash.cz).
Termín příš ho jednání VV ČASQ bude upřesněn.

Zapsal: Tomáš Fořter

Kontroloval: Tomáš Cvikl

