
Datum: 26. ledna 2022, 09.00 hodin v sídle Asociace.

Účastníci: Z. Špaček – předseda VV ČAST,

N. Endal, P. Bohumský, J. Brothánek – místopředseda VV (připojen online),

H. Houdková – asistentka VV

Hosté: Z. Jirásek – místopředseda DR

Program jednání:

1. Úvod, přivítání – Z. Špaček
2. Návrh programu zasedání VV ČAST a jeho schválení – Z. Špaček
3. Schválení zápisu VV ČAST č. 39 ze dne 6. 1. 2022 - Z. Špaček
4. Kontrola plnění usnesení z minulých zasedání VV ČAST – Z. Špaček
5. Rada krajů - J. Veselka, J. Brothánek

- Informace předsedy Rady krajů
- Informace ohledně čerpání projektů RSST a KSST 2021
- Příprava projektů KSST a RSST na rok 2022

6. Dozorčí rada – Z. Jirásek
- Informace místopředsedy Dozorčí rady

7. Řádná Konference ČAST 2022 – Z. Špaček
8. Ekonomická agenda – J. Brothánek

- Průběžná informace o čerpání rozpočtu ČAST 2021 a příprava a odeslání
vyúčtování dotačních výzev

- Příprava podkladů pro žádost o neinvestiční dotaci NSA 2022
- Revize smluvní dokumentace mezi ČAST a SCM pro rok 2022

9. Agenda reprezentace a talentované mládeže, agenda ZPS
a) Aktuální informace o akcích pořádaných ITTF a ETTU – N. Endal
b) Reprezentace dospělých – N.  Endal
c) Reprezentace mládeže - N. Endal
d) Agenda ZPS – Z. Špaček, J. Brothánek

- Výběrové řízení na gestora ZPS
- Přidělení gestorství ZPS od NSA

10. Agenda soutěží pořádaných ČAST
a) Mistrovské soutěže jednorázové – N. Endal

- Kvóty na MČR dospělých 2022
- Informace z příprav na MČR dospělých v Kutné Hoře
- MČR mládeže 2022

b) Mistrovské soutěže dlouhodobé, ligové soutěže– P. Bohumský
c) Hygienická opatření soutěží v ČR – Z. Špaček
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11. Odborné komise
a) Zprávy z jednotlivých odborných komisí –TMK, KM, KR, MK, STK, RIK,

KVS, DK  –     členové VV
b) Disciplinární komise – P. Bohumský
c) Zřízení klasifikační komise, subkomise – J. Brothánek, Z. Špaček

12. Různé, diskuze, informace členů VV ČAST
a) Informace ze zasedání nominačního Pléna ČOV – Z. Špaček
b) Stolní tenista roku 2021 – Z. Špaček
c) Superliga meetingy – N. Endal, Z. Špaček
d) Tisková konference ČAST – Nová identita ČAST – N. Endal
e) Výročí 100 let organizovaného stolního tenisu v ČR – členové VV
f) Žádost o záštitu Czech U11, U13, U15 Olomouc – Z. Špaček

13. Termíny dalších VV ČAST – Z. Špaček
14. Soubor usnesení vyplývajících ze zasedání VV dne 26. 1. 2022 – Z. Špaček
15. Závěr – Z. Špaček
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Zápis z jednání:
1. Úvod, přivítání, schválení programu jednání

Z. Špaček zahájil zasedání VV ČAST, přivítal členy VV a přítomné hosty.

2. Schválení programu zasedání VV ČAST

VV ČAST schvaluje jednomyslně výše uvedený program jednání VV ČAST, doplněný o
některé body dodané po zaslání pozvánky jednotlivými členy VV.

3. Schválení zápisu z minulého jednání VV ČAST

Z. Špaček projednal zápis VV ČAST č. 39 ze dne 6. 1. 2022.

Usnesení:
USN585/III40/Bod3/26�01�2022
VV ČAST jednomyslně schvaluje zápis č. 39 ze zasedání VV dne 6. 1. 2022 a všechna rozhodnutí
učiněná per rollam do termínu tohoto zasedání VV ČAST.

4. Kontrola plnění usnesení z minulých zasedání VV ČAST

VV projednal a zkontroloval úkoly vyplývající z Usnesení z minulých zasedání VV ČAST.
Všechny úkoly byly splněny s výjimkou USN 553 Reakce na kontrolu TT Marketing s.r.o., kde
je termín 31. 1. 2022, a USN 566 Směrnice zápůjček vozového parku a materiálu s termínem
15. 2. 2022.

5. Rada krajů

- Informace předsedy Rady krajů
Předseda Rady krajů J. Veselka se z tohoto jednání VV omluvil.

Telefonicky předal krátké informace asistentce VV o školení na administraci nových
webových stránek Asociace. Bylo pro všechny velmi přínosné a rád by pokračoval ve
spolupráci na dalších školeních, které by kraje uvítaly.

- Informace ohledně čerpání projektů RSST a KSST 2021
Místopředseda pro ekonomiku J. Brothánek konstatoval, že všechny krajské svazy
stolního tenisu dodaly podklady k vyúčtování ve stanoveném termínu, s výjimkou
Středočeského KSST a Pardubického KSST a Jihočeského KSST. VV se rozhodl, že
podklady přijme i po termínu.

- Příprava projektů KSST a RSST na rok 2022
Místopředseda pro ekonomiku J. Brothánek konstatoval, že projekty KSST a RSST pro rok
2022 budou vypsány po ukončení rozpočtového provizoria ČAST, tedy nejdříve po vydání
Konceptu Rozhodnutí NSA o přidělení dotace pro ČAST z programu Podpora sportovních
svazů 2022.
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6. Dozorčí rada

Informace místopředsedy DR
Místopředseda DR Z. Jirásek informoval o plánovaném zasedání DR, které by mělo
proběhnout během mistrovství ČR dospělých v Kutné Hoře. Přesný termín zatím
stanoven není.

7. Řádná Konference ČAST 2022

Předseda Asociace seznámil přítomné s informacemi týkající se uspořádání Řádné
Konference ČAST v roce 2022. Jednalo se zejména o termínu, který je zatím předběžně
stanoven na sobotu 30. 4. 2022 (v závislosti na termínu přidělení finančních prostředků
z dotací Národní sportovní agentury tak, aby byl na Konferenci již představen ke schválení
relevantní rozpočet pro rok 2022�. Diskutovalo se nad výběrem místa konání Konference.

Přítomní se jednomyslně shodli na tom, že Konference bude nahrávána pověřenou osobou,
kterou pověří VV ČAST. Hlavně z důvodu, že stále nikdo z účastníků Konference z loňského
roku nemá slibovanou nahrávku, která byla veřejně na Konferenci přislíbena, a to i přes
urgence Výkonného výboru, Dozorčí radě a dalším členům Asociace nebyl záznam bez
jakéhokoliv vysvětlení poskytnut.

Z. Špaček na příštím zasedání VV stanoví harmonogram přípravy této Konference a bude
stanoven i definitivní termín.

8. Ekonomická agenda

- Průběžná informace o čerpání rozpočtu ČAST 2021 a příprava a odeslání vyúčtování
dotačních výzev
Místopředseda pro ekonomiku J. Brothánek konstatoval, že dne 12. 1. 2022 bylo podáno
vyúčtování dotace od Moravskoslezského kraje pro akci WTT Youth Contender Havířov
2021 (termín byl 20. 1. 2022�.

Usnesení:
USN586/III40/Bod8a/26�01�2022
VV ČAST schvaluje vyúčtování neinvestiční dotace 06311/2020/ŠMS/1 od Moravskoslezského
kraje na akci WTT Youth Contender Havířov 2021.

Místopředseda pro ekonomiku J. Brothánek konstatoval, že dne 24. 1. 2022 bylo podáno
vyúčtování dotace od Národní sportovní agentury pro akci ITTF Czech Open Olomouc
2021 (termín byl 15. 2. 2022�.

Usnesení:
USN587/III40/Bod8b/26�01�2022
VV ČAST schvaluje vyúčtování neinvestiční dotace VSA21�00041 od Národní sportovní agentury
na akci ITTF Czech Open Olomouc  2021.
Vyúčtování ostatních dotační výzev od NSA se průběžně připravuje.
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- Příprava podkladů pro žádost o neinvestiční dotaci NSA 2022
Místopředseda pro ekonomiku J. Brothánek informoval o nutné součinnosti některých
komisí �TMK, KR, KVS� a sekretariátu ČAST pro přípravu podkladů pro podání žádosti o
neinvestiční dotaci NSA z programu Podpora sportovních svazů. TMK a KR podklady
připraví do 31. 1. 2022, KVS dále průběžně podle požadavků J. Brothánka.

- Revize smluvní dokumentace mezi ČAST a SCM pro rok 2022
Na základě informace J. Brothánka ohledně problémů s vyúčtováním, u některých SCM za
rok 2021, se VV rozhodl aktualizovat smluvní dokumentaci, tak aby bylo vyúčtování
nanejvýš transparentnější nejen pro vedení Asociace ale také pro kontrolní orgány ČAST
a pro poskytovatele dotace �NSA�.

9. Agenda reprezentace, talentované mládeže a agenda ZPS

a) Aktuální informace o akcích pořádaných ITTF �WTT� a ETTU
ITTF odložilo MS družstev z května zatím na neurčito, ETTU odložilo ME U21 z dubna
zatím na neurčito. Byl zveřejněn aktualizovaný kalendář turnajů WTT, kde je již doplněn i
WTT Czech Open v Olomouci .

b) Reprezentace dospělých
Nikolas Endal informoval o plánu reprezentačních startů v 1. čtvrtletí. Z důvodu
rozpočtového provizoria se bude reprezentace účastnit zejména akcí v Evropě, mimo
Evropu pouze v mimořádných případech.

c) Reprezentace mládeže
Nikolas Endal informoval o plánu reprezentačních startů v 1. čtvrtletí. VV rozhodl, že z
důvodu rozpočtového provizoria se bude reprezentace účastnit zejména akcí v Evropě,
mimo Evropu pouze v mimořádných případech.

d) Agenda ZPS
Z. Špaček podal i s doplněním J. Brothánka podrobně informace ohledně začlenění
Zdravotně postižených sportovců do Asociace. Jedná se o sedící (vozíčkáře, třída 1�5�,
kteří byli již do Asociace dříve začleněni, stojící (třída 6�10� a mentálně postižení
(třída 11�.
ČAST obdržela oficiální dopis od NSA, kde byl pro naši Asociaci schválen na základě
podrobného projektu GESTOR ZPS sportovců, a to od 1. ledna 2022. Zatím ČAST neví
podmínky NSA, jak organizační, tak i finanční pro tohoto GESTORA.

Vedení Asociace pro na základě této informace ustanovila novou odbornou komisi PARA.
Provedla na jejího předsedu a zároveň na pozici GESTORA pro ZPS v rámci Asociace
výběrové řízení. To proběhlo dne 12. ledna 2022. Vítězem výběrového řízení se stal pan
Jaromír Němec, zástupce stojících ZPS sportovců. Odbornou komisi doplní další dva
členové, a to zástupce sedících a mentálně postižených ZPS sportovců.

Vedení Asociace bude v nejbližší dnech jednat o základních principech začlenění těchto
sportovců do struktury ČAST, stejně tak doplní tuto odbornou komisi na tři členy. Bohužel
ani pro ZPS sportovce nebyly dosud vypsány žádné dotační programy ze strany NSA, což
bude způsobovat vážné problémy ve financování akcí v prvních měsících letošního roku.
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10. Agenda soutěží pořádaných ČAST

a) Mistrovské soutěže ČAST jednorázové

- Kvóty na MČR dospělých 2022
Rozpis na MČR je v konečné přípravné fázi, všechny krajské svazy byly seznámeny
s kvótami na toto mistrovství. Rozpis bude vydán v nejbližších dnech po schválení VV
rozhodnutím per rollam.
VV projednal ještě před tímto zasedáním nasazovací žebříčky dospělých pro MČR, platné
od 1. ledna 2022, stejně tak i metodiku tak, aby se mohly konat krajské přebory. Na návrh J.
Brothánka a Z. Špačka bude ustanovena klasifikační subkomise, která v dostatečném
předstihu bude zpracovávat metodiku dle aktuálního vývoje kvality jednotlivých soutěží
apod.

Usnesení:
USN588/III40/Bod10aa/26�01�2022
VV ČAST per rollam ke dni 19. 1. 2022 schvaluje nasazovací žebříčky dospělých pro MČR rok
2022 včetně metodiky, platné od 1. 1. 2022.

- Informace z příprav na MČR dospělých v Kutné Hoře
Místopředseda VV ČAST informoval o schůzce z dne 18. 1. 2022 ve sportovní hale Klimeška
za účasti Z. Jiráska, M. Vaváka (provozní manažer haly) a pana Zvolánka (zástupce Sokola
Malín jako spolupořadatele). Byla provedena kompletní prohlídka hlavní i tréninkové haly a
zázemí. Dále byly diskutovány možnosti ubytování, zajištění stravování, logistika a
harmonogram MČR. MČR se uskuteční v dlouhodobě plánovaném termínu 25.-27. 3. 2022.

- MČR mládeže 2022
Přítomní projednali návrhy Komise mládeže na pořadatele MČR mládeže v letošním roce.
VV konstatoval, že se o pořadatelství hlásí čím dál méně zájemců. V řádném termínu se
přihlásili pouze zájemci z Havířova a Plzně. Pořadatelé jsou na všechny kategorie
s výjimkou U17, kde jsou dva zájemci a dolaďují se podmínky pořádání. Vše bude
rozhodnuto nejpozději do konce února.

Usnesení:
USN589/III40/Bod10ab/26�01�2022
VV schvaluje pořadatelství Kontrolního turnaje U13 a mistrovství ČR mládeže takto:

10. 4. 2022 KT U13 Havlíčkův Brod
23.-24. 4. 2022 MČR U15 Plzeň
7.-8. 5. 2022 MČR U19 Havířov
14.-15. 5. 2022 MČR U13+U21 Havířov
18.-19. 6. 2022 MČR U15+U19 družstev Ostrava

b) Mistrovské soutěže ČAST dlouhodobé

Ligové soutěže
Místopředseda P. Bohumský konstatoval, že se ligové soutěže stále bez větších zásahů
v podobě odkladů utkání hrají.
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c) Hygienická opatření soutěží v ČR
VV diskutoval o možnostech a formách aktualizací pravidel pro konání soutěží ve stolním
tenise, týkajících se covidu-19. Upřesňující změny menšího rozsahu, které vycházejí
z opatření Vlády, lze doplňovat průběžně Ředitelem soutěží.

Usnesení:
USN590/III40/Bod10c/26�01�2022
VV rozhodl, že průběžné drobné změny Pravidel pro konání soutěží ve stolním tenise bude
vydávat Ředitel soutěží formou aktualizace tohoto dokumentu.
VV doporučuje všem KSST i RSS tyto změny respektovat také a zakomponovat do svých akcí,
které pořádají.

11. Odborné komise

a) Zprávy z odborných komisí

Trenérsko-metodická komise
Předseda ČAST Zbyněk Špaček informoval o zprávách od předsedkyně TMK Marty
Novotné.

TMK se připojila k výzvě ČTA ČOV na zapojení do vzdělávacího kurzu s tématem „Emoční
inteligence ve sportu“, který nabízí Academy of Leadership Sciences Switzerland. Výuka
se má uskutečnit částečně online a také prezenčně v ČR.
Do kurzu se přihlásili: Josef Plachý, Petr Nedoma, Martin Merker a Iveta Vacenovská.

Ve dnech 28.-29. 1. 2022 proběhne pod záštitou FTK UP Olomouc konference na téma
„Psychologie sportu v praxi“. Online formou se ji za zúčastní P. Krpec, prezenčně I.
Vacenovská a M. Novotná.

Zároveň se I. Vacenovská a M. Novotná zúčastní dne 28. 1. 2022 jednání na FTK k
vyhodnocení školení B licence 2021 a přípravě nového běhu.

V součinnosti s KM projednala TMK program a obsah semináře pro trenéry klubů, které
jsou zařazeny do projektů podpory talentované mládeže SpS a OTM, který se uskuteční
dne 5. 3. 2022 v Havířově.

Předseda Asociace Z. Špaček informoval přítomné  o stavu Studia trenérské A licence.
Studium ukončili prozatím D. Čechová, I. Vacenovská, M. Merker a D. Prokopcovovi byla
potvrzena licence na základě potvrzení UK Praha. Studium zatím nemá dokončeno P.
Nedoma, L. Harabaszová a  J. Mikeska.

Komise rozhodčích
VV vzal na vědomí zápisy z jednání KR, které se konaly formou videokonferencí.
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Komise mládeže
N. Endal informoval přítomné o jednání Komise mládeže, kde se odsouhlasilo konání a
pořadatelství bodovacích turnajů mládeže kategorie B (odděleně pro Čechy a
Moravu+Slezsko).

Komise mládeže uspořádala výzvu o pořadatelství turnajů pro divizi B BTM v termínu 5. –
6. 2. 2022 a odsouhlasila pořadatele pro Čechy – Praha Hamr všechny kategorie, Morava
a Slezsko – SKST Havířov, TTC Moravská Slavia Brno.

KM tímto děkuje všem zájemcům za jejich snahu a přihlášení se o pořadatelství.

VV projednal žádosti klubů MSK Břeclav a SK Frýdlant nad Ostravicí.

Usnesení:
USN591/III40/Bod11a/26�01�2022
VV rozhodl o dodatečném zařazení MSK Břeclav do programu OTM „B“ a zároveň také o
zařazení SK Frýdlant nad Ostravicí do programu SPS.

Registračně-informační komise
VV souhlasí se zapojením brigádníka do práce na vyčištění dat v Registru ČAST pro jejich
využití pro účely NSA. Zbývá vyřešit 900 položek.

Mediální komise
Dne 27. ledna 2022 proběhne tisková konference se slavnostním odhalením nového loga
a nové vizuální identity ČAST, na které se pracovalo více než rok.
Ve stejný čas budou spuštěny nové webové stránky, včetně redesignu Stisu a Registru.

b) Disciplinární komise
P. Bohumský informoval o složení Disciplinární komise (P. Bohumský, J. Fausek a M.
Bajtler), která je zřízena pro řešení pochybení v utkání extraligy žen SKST Vlašim – TT
Moravský Krumlov.

c) Zřízení klasifikační komise, subkomise
VV diskutoval o zřízení klasifikační komise či subkomise, která by měla být podporou pro
sestavování nasazovacích žebříčků a základních žebříčků za jednotlivé sezony dospělých
a jejich metodiky.

12. Různé, diskuze, informace členů VV ČAST

a) Informace ze zasedání nominačního Pléna ČOV
Z. Špaček informoval přítomné o Plénu ČOV, jehož jediným bodem programu bylo
schválení nominace sportovců a doprovodu na ZOH 2022 v Pekingu. Hlasování se
konalo online. Hlasování se zúčastnil člen Pléna ČOV Z. Špaček. Nominace byla
schválena.
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b) Stolní tenista roku 2021
Pravidla této každoroční úspěšné ankety již byla vydána na webových stránkách
Asociace. Hlasovat lze v kategoriích: Stolní tenista roku, Talent roku, Trenér/ka roku a
Družstvo roku.
Slavnostní vyhlášení ankety proběhne při MČR dospělých v Kutné Hoře.

c) Superliga meetingy
Proběhly online dva mítinky obnovené Superligy. Na obnovení se shodlo vedení všech
šesti zakládajících zemí při ME v Kluži a na MS v Houstonu.
Ta proběhne turnajovým stylem, dvoustupňově, přičemž první stupeň se bude konat
v termínu 22.-23. 2. 2022 – týmy budou rozděleny do skupin po 3�4 účastnících.
Z nichž do finálového druhého KO stupně postoupí první dva nejlepší z každé skupiny.
Termín pro toto finále je stanoven na 15.-16. 3. 2022.
ČAST přihlásí do Superligy 2 reprezentační týmy U23 mužů a žen. Možnost účasti
byla oznámena i dalším klubům Extraligy mužů a žen.
ČAST se rovněž přihlásí jako jeden z pořadatelů v NTC Havířov.
Termín přihlášek 10. 2. 2022.

d) Tisková konference ČAST
Dne 27. 1. 2022 v 10.00 hodin proběhne v Praze tisková konference k představení nové
identity České asociace stolního tenisu s heslem: „Nová identita. Stejný cíl.
Vyhrávat!“.

e) Výročí 100 let organizovaného stolního tenisu v ČR
Proběhla opětovná diskuze ohledně přípravy na toto výročí. Jednalo se i o odkoupení
práv na knihu 90 let stolního tenisu, autora V. Slobodziana.  J. Brothánek prověří
možnosti financování odkupu z dotačních programů NSA a z vlastních zdrojů ČAST
nebo TTM.

f) Žádost o záštitu Czech U11, U13, U15 Olomouc
VV projednal žádost V. Ratajského o udělení záštity na každoročně konaný tradiční
mládežnický turnaj Czech U11 & U13 & U15 Open v Olomouci, ve dnech 28. 7.-30.7.2022.

Usnesení:
USN592/III40/Bod12f/26�01�2022
VV schvaluje udělení záštity pro turnaj Czech U11 & U13 & U15 Open v Olomouci, konaný ve
dnech 28.7.-30.7.2022.
Z� Z. Špaček
T� 30. 1. 2022

13. Termín dalšího VV ČAST

Termín příštího zasedání VV je stanoven z minulého zasedání na 24. 2. 2022 od 13.00 v sídle
Asociace, další se bude konat 17. 3. 2022, také od 13.00 v sídle Asociace.
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14. Soubor Usnesení vyplývající z tohoto zasedání VV dne 26. 1. 2022

VV schválil všechna Usnesení vyplývající z tohoto zasedání VV ČAST.

Seznam Usnesení s úkoly, termíny, odpovědnými osobami z tohoto zasedání:

USN 553 Reakce na kontrolu TT Marketing s.r.o. J. Brothánek, Z. Špaček 31. 1. 2022

USN 566 Směrnice zápůjček vozové parku a materiálu J. Brothánek 15. 2. 2022

USN 592 Záštita Czech Open Olomouc - mládež Z. Špaček 30.1.2022

15. Závěr

Předseda ČAST poděkoval všem účastníkům řádného zasedání VV ČAST a zasedání ukončil.

Jednání bylo ukončeno ve 13.00 hodin.

Zapsala: H. Houdková

Schválili: J. Brothánek, N. Endal, P. Bohumský, Z. Špaček
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