
Datum: 24. února 2022, 13.00 hodin v sídle Asociace.

Účastníci: Z. Špaček – předseda VV ČAST,

N. Endal, P. Bohumský, J. Brothánek – místopředsedové VV,

H. Houdková – asistentka VV

Hosté: J. Veselka - předseda RK, J. Němec - předseda PARA komise �13:00�14:00�, M.
Kučera - předseda MK�14:00�14:30�

Program jednání:

1. Úvod, přivítání – Z. Špaček
2. Návrh programu zasedání VV ČAST a jeho schválení – Z. Špaček
3. Prezentace předsedy PARA komise Jaroslava Němce �13:00 - 13:45�
4. Prezentace předsedy Mediální komise Martina Kučery �14:00�14:30�
5. Schválení zápisu VV ČAST č. 40 ze dne 26. 1. 2022 - Z. Špaček
6. Kontrola plnění usnesení z minulých zasedání VV ČAST – Z. Špaček
7. Rada krajů - J. Veselka, J. Brothánek

- Informace předsedy Rady krajů
8. Dozorčí rada

- Informace předsedy Dozorčí rady
9. Řádná Konference ČAST 2022 – Z. Špaček
10. Ekonomická agenda – J. Brothánek

- Příprava a odeslání vyúčtování dotačních výzev 2021
- Příprava rozpočtu 2022, informace z porady předsedů sport. svazů
- Návrh rozpočtu KVS - reprezentace dospělých a mládeže
- Revize smluvní dokumentace mezi ČAST a SCM pro rok 2022

11. Agenda reprezentace a talentované mládeže
a) Aktuální informace o akcích pořádaných ITTF a ETTU – N. Endal
b) Reprezentace dospělých – N.  Endal

- Superliga mužů a žen
c) Reprezentace mládeže - N. Endal

- Informace - Turnaje WTT
d) Výběrové řízení na reprezentační trenéry mládeže  - N.Endal

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

- Informace z příprav na MČR dospělých v Kutné Hoře – J. Brothánek
- MČR jednotlivců U17

b) Mistrovské soutěže dlouhodobé, ligové soutěže – P. Bohumský
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13. Odborné komise
a) Zprávy z jednotlivých odborných komisí –TMK, KM, KR, MK, STK, RIK, KVS,

PARA  –     členové VV
14. Různé, diskuze, informace členů VV ČAST

a) Nejlepší handicapovaný sportovec roku 2021 – Z. Špaček
b) Stolní tenista roku 2021
c) Pozvání na vyhlášení slovenské ankety Stolný tenista roku 2021
d) Disciplinární řízení, odvolání k VV, ostatní korespondence

s členy Asociace
e) Ročenka ČUS
f) Tabulka výchovného
g) Podpora sportovců z Ukrajiny

15. Termíny dalších VV ČAST – Z. Špaček
16. Soubor usnesení vyplývajících ze zasedání VV dne 24. 2. 2022 – Z. Špaček
17. 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. Prezentace předsedy PARA komise Jaroslava Němce

Předseda Asociace Z. Špaček pozval na zasedání VV ČAST předsedu nové odborné komise
Asociace, aby seznámil vedení VV se svými plány v řízení své komise. Celou problematiku
zdravotně postižených sportovců, kteří byli přijati pod ČAST, bude komunikovat přímo s
předsedou Asociace Z. Špačkem. V ekonomických otázkách potom s místopředsedou pro
ekonomiku J. Brothánkem. Po úvodním představení své činnosti v rámci komise naznačil i
současné problémy s financováním těchto sportovců, neboť dosud nebyly přiděleny žádné
finanční prostředky pro rok 2022 ze strany NSA. Jedná se především o start reprezentantů v
mezinárodních soutěžích či plánovaném MČR ZPS v květnu letošního roku.

4. Prezentace předsedy Mediální komise Martina Kučery

Předseda Mediální komise M. Kučera ve své pravidelné prezentaci pro VV seznámil přítomné
s výsledky své činnosti za uplynulé období. Prezentoval zejména významnou změnu identity
Asociace, zahrnující též změnu loga ČAST, vytvoření nových webových stránek. Dále
odprezentoval výsledná čísla dosahů kampaní Asociace, které probíhaly nejen na sociálních
sítích. Ukázal na grafech výrazný nárůst dotahu nejen uvnitř Asociace.  Představil též
rozšířené možnosti, kde všude je možné sledovat živě vysílaná utkání Extraligy mužů, včetně
sledování na webovém televizním sportovním kanálu  ČT - HBTV.
Na základě těchto pozitivních čísel a faktů se bude Mediální komise společně s vedením
Asociace snažit získat nové partnery pro Český stolní tenis.

5. Schválení zápisu z minulého jednání VV ČAST

Z. Špaček projednal zápis VV ČAST č. 40 ze dne 26. 1. 2022.

Usnesení:
USN593/III41/Bod3/24�02�2022
VV ČAST jednomyslně schvaluje zápis č. 40 ze zasedání VV dne 26. 1. 2022 a všechna rozhodnutí
učiněná per rollam do termínu tohoto zasedání VV ČAST.

6. 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 566 Směrnice zápůjček vozového parku a
materiálu s termínem 31. 3. 2022.
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7. Rada krajů

- Informace předsedy Rady krajů
Předseda Rady krajů informoval členy VV o nutnosti uspořádat ještě před řádnou
Konferencí ČAST Radu krajů. Přítomní se shodli na termínu 26. 3. 2022 od 10.30 v Kutné
Hoře při MČR dospělých, kde se předpokládá, že by předsedové KSST mohli být ve valné
většině osobně přítomni. Předseda rady krajů zašle jednotlivým krajským svazům
pozvánku, obsah ještě bude konzultovat s VV před jejím odesláním.

8. Dozorčí rada

Informace předsedy DR
Předseda DR J. Juřena se den před zasedáním VV omluvil, žádné informace k zasedání VV
neposlal.

9. Řádná Konference ČAST 2022

VV potvrdil definitivní termín Řádné Konference ČAST, a to na sobotu 30. 4. 2022 od 10.30 v
Praze.
Předseda Asociace předložil přítomným písemný harmonogram přípravy Řádné Konference
ČAST pro rok 2022, kterým se bude příprava Konference řídit.

10. Ekonomická agenda

- Příprava a odeslání vyúčtování dotačních výzev NSA 2021
Místopředseda pro ekonomiku J. Brothánek konstatoval, že dne 7. 2. 2022 bylo podáno
vyúčtování přijaté dotace od Národní sportovní agentury č.j. NSA-0060/2021/D z
programu PODPORA REPREZENTACE ZPS 2021 (termín byl 15. 2. 2022�.
Místopředseda pro ekonomiku J. Brothánek konstatoval, že dne 14. 2. 2022 bylo podáno
vyúčtování přijaté dotace od Národní sportovní agentury č.j. NSA069/2021/PSS21/02 z
programu Podpora sportovních svazů 2021 (termín byl 15. 2. 2022�.

Usnesení:
USN594/III41/Bod10a/24�02�2022
VV ČAST schvaluje vyúčtování neinvestičních dotací NSA čj.j NSA-0060/2021/D a
NSA/069/2021/PSS21/02 od poskytovatele - Národní sportovní agentury.

- Příprava rozpočtu 2022, informace z porady předsedů sport. svazů
Místopředseda pro ekonomiku J. Brothánek se zúčastnil dne 17. 2. 2022 porady předsedů
sportovních svazů. NSA má plán do konce února vypsat program podpora sportovních
svazů.

- Návrh rozpočtu KVS - reprezentace dospělých a mládeže
N. Endal předložil VV návrh plánovaného rozpočtu reprezentace mládež a dospělých na
rok 2022.
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- Revize smluvní dokumentace mezi ČAST a SCM pro rok 2022
VV opětovně projednal nutné změny v dokumentaci mezi ČAST a jednotlivými RCM a
SCM pro rok 2022 a pověřil svého předsedu Z. Špačka zpracováním změn této
dokumentace.

Usnesení:
USN595/III41/Bod10b/24�02�2022
VV pověřil svého předsedu zpracováním změn dokumentace mezi ČAST a RCM, SCM.
T� 15.3.2022
Z� Z. Špaček

11. Agenda reprezentace, talentované mládeže

a) Aktuální informace o akcích pořádaných ITTF �WTT� a ETTU
Nikolas Endal informoval přítomné ohledně kalendáře obou střešních organizací pro rok
2022. Stále nejsou určené termíny pro MS družstev dospělých v Číně ani pro ME U21. Obě
akce byly z důvodu covidu odloženy.
Pozn.: 25. 2. 2022 přišla od vedení ITTF zpráva, že termín MS družstev Chengdu byl
stanoven na 30. 9. - 9. 10. 2022.

b) Reprezentace dospělých
Nikolas Endal informoval o plánovaných startech v únoru a březnu 2022.

- Superliga mužů a žen
N. Endal seznámil přítomné se spuštěním Superligy mužů a žen, dlouholeté
mezinárodní soutěže, se zaměřením především na reprezentační týmy do 23 let.
Soutěž se rozběhla a obě naše reprezentační družstva vyhrála základní skupiny a
postoupila do finálové části.

c) Reprezentace mládeže

- Informace - Turnaje WTT
Nikolas Endal informoval o plánovaných startech v únoru a březnu 2022.

d) Výběrové řízení na reprezentační trenéry mládeže
Dne 22. 2. 2022 proběhly pohovory s uchazeči přihlášenými do výběrového řízení.
VV rozhodl na základě návrhu výběrové komise ve složení Marta Novotná, Pavel Krpec,
Josef Plachý (pouze mužská část) a Petr Nedoma (pouze ženská část) následovně:

Usnesení:
USN596/III41/Bod11da/24�02�2022

Kadetky:
VV jmenoval Tomáše Vrňáka trenérem kadetek pro následující období 2 let.

Juniorky:
VV jmenoval Jaroslava Mikesku trenérem juniorek pro následující období 1 roku s možností
prodloužení o další rok.
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Usnesení:
USN597/III41/Bod11db/24�02�2022
VV zrušil VŘ na reprezentační trenéry v kategoriích juniorů a kadetů, jelikož přihlášení uchazeči
nesplnili všechny podmínky výběrového řízení. VV rozhodl, že nebude opakovat VŘ na
reprezentační trenéry v kategoriích juniorů a kadetů, ale osloví případné kandidáty napřímo.
T� 15.3.2022
Z� P. Krepec (informaci předá N. Endal)

12. Agenda soutěží pořádaných ČAST

a) Mistrovské soutěže ČAST jednorázové

- Informace z příprav na MČR dospělých 2022 v Kutné Hoře
M. Henžel rozeslal poslední aktualizovaný návrh Rozpisu tohoto MČR dospělých, včetně
časového plánu.

Usnesení:
USN598/III41/Bod12/24�02�2022
VV schvaluje Rozpis MČR dospělých pro rok 2022 dle zaslaného návrhu od M. Henžela a pověřil jej
zveřejněním tohoto rozpisu.
T� 4. 3. 2022
Z� M. Henžel (informaci předá P. Bohumský)

- MČR jednotlivců U17
N. Endal informoval přítomné o problému s pořadatelstvím MČR U17. Komise mládeže
hledá pořadatele, jediným možným východiskem je uspořádání tohoto MČR v Havířově,
což z hlediska rozložení pořadatelství po celé republice není úplně vhodné. Pokud do
příštího zasedání VV se nepodaří nalézt jiného pořadatele, bude se toto MČR konat v
Havířově.

b) Mistrovské soutěže ČAST dlouhodobé
VV vzal na vědomí zprávu ŘS ohledně vydaných nových hygienických podmínek, platných
od 1. 3. 2022. VV konstatoval, že epidemie koronaviru oslabuje a všechny soutěže se
mohou bez větších problémů v současné době hrát bez jakýchkoliv významných
omezení.

13. Odborné komise

a) Zprávy z odborných komisí

Trenérsko metodická komise
Marta Novotná informovala písemně předsedu Asociace Z. Špačka o činnosti Trenérsko
metodické komise.

Dne 28.1.2022 proběhla v dopoledních hodinách na FTK UP Olomouc pracovní schůzka s
proděkanem univerzity panem Hápem za účasti Ivety Vacenovské a Marty Novotné. Bylo
provedeno zhodnocení ukončeného běhu studia B licence, včetně návrhu na některé
změny v učebních osnovách a přístupu ke studiu ze strany FTK. Na obou stranách je
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zájem ve spolupráci pokračovat, případně ji dále rozšířit i na další oblasti (A licence). Byla
také diskutována možnost vlastní akreditace pro ČAST u MŠMT.

Ve dnech 28.-29. 1. 2022 se předsedkyně TMK zúčastnila s dalšími zájemci z řad ČAST
konference Psychologie sportu v praxi. Z konference byly pořízeny videozáznamy, které
jsme zveřejnili na metodickém webu. Z jednání vyplynulo několik závěrů, na které by měla
TMK reagovat doplněním učebních osnov pro trenéry a aktualizací Etického kodexu
trenéra.

Dne 7. 2. 2022 se uskutečnila videokonference za účasti Michala Ježdíka (člena VV ČOV a
vedoucího trenérsko-metodického úseku basketbalové federace), Zbyňka Špačka, Ivety
Vacenovské a Marty Novotné. Byly projednávány záležitosti k podání žádosti o akreditaci
ČAST pro vzdělávání trenérů. Všemi zúčastněnými bylo doporučeno, aby si ČAST žádost
u MŠMT podala. Na tuto schůzku pak navazovala další videokonference dne 9. 2., už bez
Michala Ježdíka, kde byl projednán konkrétní postup pro podání žádosti.

Komise rozhodčích
VV vzal na vědomí zápis z videokonference Komise rozhodčích, konané dne 8. 2. 2022.

Mediální komise
Informace z mediální komise proběhly v rámci prezentace jejího předsedy M. Kučery jako
samostatný bod (č. 4� tohoto jednání VV ČAST.

Sportovně-technická komise
VV vzal na vědomí zápis ze schůze STK, která se konala dne 18. 2. 2022.

Registračně-informační komise
Miroslav Henžel informoval o činnosti Registračně-informační komise formou pravidelné
zprávy.

Dne 28. 2. 2022 proběhne online schůzka družstev Extraligy žen a vybraných
prvoligových družstev ohledně termínu play-o a baráže o extraligu.

Usnesení:
USN599/III41/Bod13aa/24�02�2022
VV schválil výklad Soutěžního řádu čl. 330.26:
Hráči, mimořádně zařazení na soupisku 1. ligy dle čl. 330.26 SŘ, se nemohou zúčastnit kvalifikace
(baráže) o Extraligu mužů.
Z� M. Henžel (zveřejnění, informaci předá P. Bohumský)
T� 2. 3. 2022
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Komise vrcholového sportu
VV projednal na návrh Komise vrcholového sportu a 1. místopředsedy ČAST N. Endala
rozpočet reprezentace mládeže a dospělých pro rok 2022, který je v současné době
snížen o 10 %, kvůli avizovanému snížení dotačních programů Národní sportovní
agentury.

Usnesení:
USN600/III41/Bod13ab/24�02�2022
VV schvaluje návrh rozpočtu reprezentace dospělých a mládeže pro rok 2022, na základě
předložené struktury.

PARA komise
Informace z PARA komise proběhly v rámci prezentace jejího předsedy J. Němce jako
samostatný bod (č. 3� tohoto jednání VV ČAST. V rámci diskuse proběhla debata nad
plánem a finančním zabezpečením mezinárodních startů členů reprezentace ZPS v
nejbližším období (Španělsko, Egypt) a v jarních měsících (Slovinsko, Francie), dále nad
financováním společného MČR tělesně postižených (Ostrava, 6.-8. 2022� a byly
rozděleny úkoly pro přípravu podkladů pro žádost o dotaci z programu NSA Parasport
reprezentace 2022 - Výzva 4/2022 a revize smluvní dokumentace s reprezentanty ZPS.

14. Různé, diskuze, informace členů VV ČAST

a) Nejlepší handicapovaný sportovec roku 2021
Předseda Asociace informoval o vyhlášení nejlepšího handicapovaného sportovce
2021. PARA komise navrhla nominovat do této ankety tyto sportovce: Jiří Suchánek,
Petr Svatoš v kategorii nejlepší handicapovaný sportovec roku 2021. Jako objev roku
nominovala komise Nelu Kemplinkovou.

b) Stolní tenista roku 2021
Na webových stránkách Asociace proběhla každoroční anketa Stolní tenista roku
2021. Hlasování se zúčastnilo z celkových 43 oslovený 33 lidí.
Vyhlášení proběhne v sobotu 26. 3. 2021 při MČR dospělých v Kutné Hoře.

c) Pozvání na vyhlášení slovenské ankety Stolný tenista roku 2021
Předseda Asociace Zbyněk Špaček dostal pozvání na vyhlášení slovenské ankety
Stolný tenista roku 2021, která se bude konat dne 1.března 2022 v Národním
stolnětenisovém centru v Bratislavě. Toto slavnostní vyhlášení bude možné sledovat i
online.

d) Disciplinární řízení, odvolání k VV, ostatní korespondence s členy Asociace

- Disciplinární řízení
Komise RIK navrhuje disciplinární řízení ve věci Ing. Lubomíra Salavce, který měl v Registru
ČAST založené dvě registrace a byl tak současně aktivním hráčem dvou oddílů. Zároveň
navrhuje zahájit disciplinární řízení s hráčem D. Štěpánkem, který měl nevhodné
poznámky k rozhodčímu při utkání Extraligy mužů �SKST PLUS Hodonín vs. SF SKK El Niňo
Praha) dne 17. 2. 2022.
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Usnesení:
USN601/III41/Bod14da/24�02�2022
VV rozhodl o zřízení disciplinární komise na návrh předsedy RIKu ve věci dvojí registrace hráče L.
Salavce.
VV pověřil Z. Špačka sestavením disciplinární komise v této věci. Předsedou komise bude M.
Henžel, další členové - Z. Špaček, J. Brothánek
Z� M. Henžel (informaci předá Z. Špaček)
T� 3. 3. 2022

Usnesení:
USN602/III41/Bod14db/24�02�2022
VV rozhodl o zřízení disciplinární komise na návrh předsedy RIKu ve věci nevhodného chování D.
Štěpánka k rozhodčímu utkání Extraligy mužů.
VV pověřil Z. Špačka sestavením disciplinární komise v této věci. Předsedou komise bude T. Malík,
další členové - M. Henžel, J. Veselka
Z� T. Malík (informaci předá Z. Špaček)
T� 3. 3. 2022

- Odvolání proti pokutám za nesplnění podmínek účastníka soutěže (rozhodčí)
Proti uloženým pokutám se odvolaly oddíly:

● TJ Lomnice
● Sokol Roztoky u Prahy
● AST Kamenický Šenov

Usnesení:
USN603/III41/Bod14dc/24�02�2022
VV s ohledem na mimořádnou situaci způsobenou pandemií rozhodl snížit pokutu na 50 %.
Z� P. Bohumský (písemné vyjádření k odvolání)
Z� M. Henžel (administrace pokut)
T� 2. 3. 2022

- Vašendová
VV se seznámil s žádostí otce juniorské reprezentantky Jany Vašendové ohledně jejího
přestupu z TJ Ostrava. VV požádal ředitele soutěží M. Henžela aby se pokusil dohodnout
mezi oběma stranami smírné řešení. ŘS následně informoval VV ČAST, že se obě strany
(jak vedení TJ Ostrava tak otec Jany Vašendové) dospěli ke smírnému řešení. Vašendovi
zaplatili určenou částku TJ Ostrava za výchovné a TJ Ostrava následně podepsala
přestupní lístek hráčky Jany Vašendové do MH Ostrava.

e) Ročenka ČUS
VV se seznámil s požadavkem vedení ČUS na sestavení části ročenky ČUS 2021 za
sekci stolní tenis. Tuto ročenku vydává ČUS pravidelně každým rokem.

Usnesení:
USN604/III41/Bod14e/24�02�2022
VV pověřil zpracováním části zabývající se stolním tenisem v roce 2021 J. Odstrčilíka.
Z� J. Odstrčilík (informaci předá Z. Špaček)
T� 15.3.2022
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f) Tabulka výchovného
Předseda Asociace Z. Špaček přednesl návrh na úpravu tabulky výchovného ČAST,
kterou VV schvaluje a vydává vždy k 31. 3. daného roku. Předseda konstatoval, že tato
tabulka se neupravovala po dlouhá léta a navrhl zvýšení částek výchovného o 10 % se
zaokrouhlením na tisíce korun nahoru. Dále vznesl myšlenku na úpravu výchovného v
případě, že se hráč či hráčka připravují dlouhodobě mimo svůj mateřský oddíl v
podstatné části sportovní sezóny. Navrhl ustanovit pracovní skupinu, která by
případnou úpravu tabulky výchovného zpracovala a navrhla VV ČAST  ke schválení.

Usnesení:
USN605/III41/Bod14f/24�02�2022
VV pověřuje Z. Špačka ustanovením pracovní skupiny, který navrhne případnou úpravu tabulky
výchovného.
Z� Z. Špaček
T� 15. 3. 2022

g) Podpora sportovců z Ukrajiny
VV se též zabýval situací na Ukrajině a rozhodl se podpořit ukrajinské stolní tenisty.

Usnesení:
USN606/III41/Bod14g/24�02�2022
VV jednomyslně schválil zaslání oficiálního dopisu vedení ukrajinskému svazu stolního tenisu.
V něm vedení Asociace nabídne stolním tenistům Ukrajiny možnost využít Národní tréninkové
centrum v  Havířově, včetně ubytování a stravování, tak, aby měli možnost pokračovat ve své
sportovní činnosti v době války na území Ukrajiny, pokud o to ukrajinská strana požádá.
T� 27. 2. 2022
Z� J. Brothánek, Z. Špaček

15. Termín dalšího VV ČAST

Termín příštího zasedání VV je stanoven z minulého zasedání na 17. 3. 2022, od 13.00 v sídle
Asociace. Další termín zasedání je stanoven na  13. 4. 2022.

16. Soubor Usnesení vyplývající z tohoto zasedání VV dne 24. 2. 2022

VV schválil všechna Usnesení vyplývající z tohoto zasedání VV ČAST.

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

USN 566 Směrnice zápůjček vozové parku a materiálu J. Brothánek 31. 3. 2022

USN 597 Oslovení repre. trenérů juniorů a kadetů P. Krpec 15.3.2022

USN 598 Rozpis MČR M. Henžel 4. 3. 2022

USN 599 Výklad SŘ čl. 330.26 M. Henžel 2. 3. 2022
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USN 601 DŘ - dvojí registrace M. Henžel 3. 3. 2022

USN 602 DŘ - nevhodné chování k rozhodčímu T. Malík 3. 3. 2022

USN 603 Snížení pokut M. Henžel 2. 3. 2022

USN 604 Ročenka ČUS J. Odstrčilík 15. 3.2022

USN 605 Úprava tabulky výchovného Z. Špaček 15. 3.2022

USN 606 Pomoc Ukrajinskému svazu J. Brothánek, Z. Špaček 27. 2.2022

17. Závěr

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

Jednání bylo ukončeno v 16.45 hodin.

Zapsala: H. Houdková

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