
Datum: 17. března 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. Juřena - předseda 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. 41 ze dne 24. 2. 2022 - Z. Špaček
4. Kontrola plnění usnesení z minulých zasedání VV ČAST – Z. Špaček
5. Rada krajů - J. Veselka

- Informace předsedy Rady krajů
- Schůzka Rady krajů

6. Dozorčí rada – J. Juřena
- Informace předsedy Dozorčí rady

7. Řádná Konference ČAST 2022 – Z. Špaček
- Průběžné informace

8. Ekonomická agenda – J. Brothánek
- Dotace 2022 NSA
- Revize smluvní dokumentace mezi ČAST a SCM pro rok 2022

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

- Podpis smluv s reprezentačními trenéry mládeže
d) PARA reprezentace, rozhodnutí per rollam - J. Brothánek, Z. Špaček

10. Agenda soutěží pořádaných ČAST
a) WTT Havířov, WTT Olomouc
b) Mistrovské soutěže jednorázové – N. Endal

- MČR dospělých a mládeže
- MČR jednotlivců U17

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

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

a) Jednání s předsedou NSA – Z. Špaček
b) Žádost SK Frýdlant n. O. & KST Olomouc
c) Tabulka výchovného
d) Ukrajina - finanční výpomoc hráčům - NTC Havířov, HB Ostrov
e) Disciplinární řízení
f) Zápas veteránů ČR�Slovensko
g) Cena Jiřího Stanislava Gutha-Jarkovského
h) Konference ČOV

13. Termíny dalších VV ČAST – Z. Špaček
14. Soubor usnesení vyplývajících ze zasedání VV dne 17. 3. 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. 41 ze dne 25. 2. 2022.

Usnesení:
USN607/III42/Bod3/17�03�2022
VV ČAST jednomyslně schvaluje zápis č. 41 ze zasedání VV dne 25. 2. 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 566 Směrnice zápůjček vozového parku a
materiálu s termínem 31. 3. 2022.

5. Rada krajů

- Informace předsedy Rady krajů
Předseda Rady krajů J. Veselka  informoval přítomné o připravovaném jednání RK, která se
bude konat v rámci MČR dospělých v Kutné Hoře, dne 26. 3. 2022 od 10:30 hodin. Na
zaslanou pozvánku s programem pro předsedy KSST reagovalo kladně 7 předsedů.
Ostatní bude předseda RK kontaktovat. Na toto jednání požádala RK osobní účast
předsedkyně TMK M. Novotné a předsedkyně KM H. Valentové.

VV informoval předsedu Rady krajů, že počítá s podporou spoluúčasti na projektech KSST
jako v minulých letech v podobném rozsahu a v podobném obsahu smluvní
dokumentace. Definitivní rozhodnutí VV schválí ve chvíli, kdy NSA schválí finanční alokaci
pro náš sportovní svaz.

6. Dozorčí rada

Informace předsedy DR
Předseda Dozorčí rady J. Juřena informoval VV o připravovaném zasedání DR při MČR
dospělých v Kutné Hoře. Zasedání proběhne 26. 3. 2022 od 18:30 hodin. Ostatní témata
se objeví v dalších bodech tohoto zápisu, zejména v ekonomické agendě.
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7. Řádná Konference ČAST 2022
Předseda Asociace informoval přítomné o stavu příprav Řádné Konference ČAST pro rok 2022.
Harmonogram prací je plněn, ostatní členové VV se seznámili s návrhem pozvánky na
Konferenci a s Jednacím řádem, který bude zaslán delegátům 30 dní před jejím konáním dle
Stanov ČAST.

8. Ekonomická agenda

- Dotace 2022 NSA
VV projednal přípravu dokumentace pro žádosti o neinvestiční dotace NSA.

- Revize smluvní dokumentace mezi ČAST a SCM pro rok 2022
Revize byla provedena, nový text posuzuje právník ČAST

- Finanční výpomoc pro ČAST z  TTM

Usnesení:
USN608/III42/Bod8/17�03�2022
VV jednomyslně schválil rámec až do výše 3 mil Kč pro poskytnutí finanční výpomoci pro ČAST z
dceřiné společnosti za účelem překlenutí období do načerpání neinvestičních dotací z NSA.

9. Agenda reprezentace, talentované mládeže

a) Aktuální informace o akcích pořádaných ITTF �WTT� a ETTU
Členové VV konstatovali, že stále k dnešnímu datu nevydala WTT kalendář světových
turnajů na 2. polovinu roku 2022, čímž se ČAST  komplikuje příprava a vydání termínové
listiny ČAST na 2. polovinu roku 2022.

b) Reprezentace dospělých
N. Endal informoval přítomné, že ETTU vyhlásila nový termín pro ME U21, a to
14.-18.9.2022. Dále informoval že v průběhu března 2022 se reprezentace dospělých
účastní turnaju WTT v Ománu, Singapuru a Kataru.

c) Reprezentace mládeže

- Podpis smluv s reprezentačními trenéry mládeže
Nikolas Endal připravil k podpisu smluvní dokumentaci se třemi novými
reprezentačními trenéry mládeže (M. Merker, T. Vrňák a J. Mikeska). Tato
dokumentace bude doplněna ještě upraveným etickým kodexem trenéra, který
připravila předsedkyně TMK M. Novotná. Trenér reprezentace juniorů bude ještě
řešen při MČR dospělých.
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d) PARA reprezentace, rozhodnutí per rollam

Usnesení:
USN609/III42/Bod9c/17�03�2022
VV rozhodnutím per rollam ze dne 25. 2. 2022 jednomyslně schválil na návrh předsedy PARA
komise J. Němce reprezentační kádry tělesně postižených sportovců na rok 2022 pro potřeby
NSA a pro žádosti dotačního programu Reprezentace ZPS, a to ve složení:

Repre A� Svatoš Petr, Suchánek Jiří

Repre B� Chmela Tibor, Michal Jan, Půlpán David, Špalek Vít, Karabec Ivan, Horut Daniel,
Lambert Zbyněk, Jelínek Kristian, Macurová Denisa, Feixová Jana, Richter Pavel, Žák Jiří,
Nacházel Filip, Zvolánek Martin

Repre C� Hnízdo Petr, Vitvar Ondřej, Schauer Lukáš, Pokuta Jan, Mentznerová Beáta,
Habětínková Spoměnka

10. Agenda soutěží pořádaných ČAST

a) WTT Havířov, WTT Olomouc
Nikolas Endal informoval přítomné, ohledně stavu příprav obou významných světových
sportovních akcí pořádaných Asociací na území ČR v roce 2022, a to WTT Youth
Contender v Havířově a WTT Feeder Czech Open v Olomouci.
Smlouva na mládežnický turnaj je již s WTT podepsána.
Smlouva na turnaj v Olomouci je v závěrečné přípravě k podpisu.
Dále informoval o podpoře obou turnajů ze strany kraje (Moravskoslezský, Olomoucký), a
zároveň i o podpoře jednotlivých měst (Havířov, Olomouc).
NSA vyhlásila též na významné sportovní akce 2022 dotační program, ale s podstatně
poníženou alokací oproti roku 2021. Přesto vedení Asociace věří, že obě akce by mohla
NSA též finančně podpořit.

b) Mistrovské soutěže ČAST jednorázové

- MČR dospělých a mládeže
MČR dospělých v Kutné Hoře zajišťuje tým pod vedením J. Brothánka a M. Weiningerové,
akce je připravena.

- MČR jednotlivců U17
Komise mládeže i přes opakovaný požadavek VV nebyla schopna zajistit žádného
pořadatele MČR U17. V tuto chvíli je jediná varianta i další MČR uspořádat v NTC Havířov.
VV doufá, že do budoucna se najdou noví zájemci o uspořádání MČR a vyzývá KM k
aktivnějšímu přístupu v oblasti řešení jednotlivých pořadatelů.

c) Mistrovské soutěže ČAST dlouhodobé
VV vzal na vědomí výjimku udělenou ředitelem soutěží na prodloužení platnosti míčků
Xushaofa sports pro 3 družstva do konce soutěže (jde o jeden termín, 2 utkání).
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VV vzal na vědomí změnu termínu kvalifikace o extraligu žen na nový termín 9.-10.4.2022
z důvodu zajištění hrací místnosti.

11. Odborné komise

a) Zprávy z odborných komisí

Trenérsko metodická komise
Předseda ČAST předal přítomným informace o činnosti TMK.

Dne 5.3. 2022 se uskutečnil v Havířově seminář trenérů oddílů talentované mládeže
/SpS,OTM/, který pořádala KM v součinnosti s TMK, zúčastnilo se 25 trenérů, přednášky
Iveta Vacenovská a Marta Novotná. S trenéry byla dohodnuta spolupráce při praktické
výuce trenérů C licence. Zároveň se zde uskutečnily opravné zkoušky trenérů B licence,
oba trenéři při nich uspěli. Patrik Klos- 2, Filip Veselý-3. Zkušební komise: Iveta
Vacenovská, Marta Novotná, Kamil Koutný.

V sobotu dne 2.4.2022 se uskuteční v Praze v sídle Asocice doškolení trenérů všech
licencí. Přednášející - M. Orlowski, I. Vacenovská, M. Novotná. Přihlášky probíhají
prostřednictvím registru.

VV diskutoval o předložené úpravě Etického kodexu trenéra, který M. Novotná doplnila o
bod č. 9. Pravidla etického chování trenéra vzhledem k sexuálnímu obtěžování.

Usnesení:
USN610/III42/Bod11a/17�03�2022
VV schvaluje doplněný Etický kodex trenéra o bod č. 9. Pravidla etického chování trenéra
vzhledem k sexuálnímu obtěžování.

Komise mládeže
VV vyzývá KM k aktivnějšímu přístupu v oblasti řešení pořadatelství akcí mládeže.

Komise rozhodčích
VV vzal na vědomí informaci o průběžných jednáních komise rozhodčích přostřednictvím
videokonferencí.

Mediální komise
Mediální komise zajistila dle požadavků spolupořadatele propagaci MČR v Kutné Hoře,
jako například: grafiku MČR, plakáty, videopozvánky.
Ze sobotního a nedělního programu bude stream ze všech stolů a z finálových utkání i TV
přenos na Arena Sport.

Sportovně-technická komise
VV vzal na vědomí zápis ze schůze STK, která se konala dne 18. 2. 2022.
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Registračně-informační komise
Miroslav Henžel informoval o činnosti Registračně-informační komise formou pravidelné
zprávy.

PARA komise
Výkonný výbor diskutoval o předložených rozpočtech (původní varianta a varianta
levnější) na MČR tělesně postižených sportovců, které se má konat v termínu
5.5.-8.5.2022 v Ostravě, poprvé jako společné MČR vozíčkářů a stojících.

12. Různé, diskuze, informace členů VV ČAST

a) Jednání s předsedou NSA
Předseda Asociace informoval přítomné o jednání mezi ním a předsedou NSA Filipem
Neusserem, které inicioval sám předseda NSA. V rozhovoru potvrdil pan Neusser výši
přidělení peněz pro hlavní dotační program sportovním svazům, kde je alokace
ponížena přibližně o 8 %. Dále chtěl vědět, jaké finanční prostředky jsou pro ČAST
nejdůležitější a jaké významné sportovní akce bude ČAST v letošním roce pořádat.
Zároveň jakou finanční podporu bychom si na tyto akce představovali. Společně
rozebírali i čerpání rozpočtu za rok 2021. Předseda Asociace připomenul předsedovi
NSA značné nedostatky v rejstříku sportu, kdy ČAST musí ručně opravovat a
doplňovat členskou základnu či trenérský registr.
Předseda NSA přislíbil, že agentura začne posílat peníze sportovním svazům 14 dní po
termínu uzávěrky pro zaslání podkladů k dotaci (Podpora sportovních organizací
svazového charakteru 2022�. Zatím však nikdy  NSA bohužel nedodržela žádný
přislíbený termín.

b) Žádost SK Frýdlant n. O. & KST Olomouc
VV obdržel dvě žádosti ohledně spoluúčasti na podporu tradičního mezinárodního
turnaje ve Frýdlantě nad Ostravicí (Memoriál Milana Hrachového), a dále na
spoluúčast při plánovaném čtvrtém ročníku letního kempu TT International Camp a
následně navazujícího mezinárodního turnaje Czech U11 U13 U15 Open v Olomouci.

Výkonný výbor obě žádosti eviduje a případné přidělení finanční podpory rozhodne
až v době, kdy bude jasné jakou dotační částku NSA přidělí ČAST pro rok 2022.

c) Tabulka výchovného
Vzhledem k tomu, že ČAST nestihla vydat k 1.3.2022 aktualizovanou tabulku
výchovného pro následující sezónu, tyto hodnoty zůstávají stejné, s tím, že na
sezónu 2023/24 bude zvyšovat o plánovaných 10 %. Výsledné částky budou
zaokrouhleny na tisíce Kč nahoru.
VV se dále seznámil s návrhem předsedy Asociace Z. Špačka na úpravu výchovného
pro hráče/hráčky, které se dlouhodobě nepřipravují v mateřském oddílu. Po široké
diskuzi tuto úpravu VV zašle k projednání jako úpravu Soutěžního řádu k rukám
předsedy STK V. Drozdy.
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d) Ukrajina - finanční pomoc hráčům
VV děkuje všem, kteří pomohli v tíživé situaci ukrajinským hráčů a poskytli jim
možnost tréninku. V současnosti víme o hráčích, kteří trénují v  NTC Havířov a  v HB
Ostrov.
VV vyzývá další kluby, které poskytly pomoc dalším hráčům, aby kontaktovaly
e-mailem asistentku VV slečnu Helenu Houdkovou s požadavky na eventuální
materiální, nebo další výpomoc a VV se těmito požadavky bude průběžně zabývat na
svých zasedáních.

e) Disciplinární řízení

- Dvojí registrace - L. Salavec

VV změnil rozhodnutím per rollam dne 15.3.2022 složení disciplinární komise ve věci
dvojí registrace hráče Salavce. Důvodem bylo možné odvolání účastníků řízení k
vyšší instanci �VV ČAST�. Nové složení: předseda DK – Z. Špaček, M. Henžel a Z.
Kaplanová.
Disciplinární komise si vyžádala podklady od obou klubů za které jmenovaný hráč
nastoupil TTC Žehuň  a TTC Slovan Pardubice. Seznámila se s rozhodnutím
Registrační komise k této věci. Disciplinární komise bude chtít vyjádření i od
jmenovaného hráče.
DK se spojí prostřednictvím videokonference dne 21.3.2022.

Usnesení:
USN611/III42/Bod12e/17�03�2022
VV schválil změnu složení disciplinární komise, týkající se dvojí registrace hráče Salavce. Nové
složení je: předseda DK – Z. Špaček, M. Henžel a Z. Kaplanová.

- Nevhodné chování - D. Štěpánek

VV se seznámil s rozhodnutím disciplinární komise ve složení T. Malík, M. Henžel a J.
Veselka ohledně nevhodného chování hráče D. Štěpánka k rozhodčímu při utkání
extraligy mužů mezi SKST Hodonín SF SKK El Niňo Praha, hraného dne 17.2.2022.
Výsledek a rozhodnutí vzal VV na vědomí.

- Start L. Harabaschové v extralize žen �SKST Vlašim - TT Moravský Krumlov)

Předseda této Disciplinární komise P. Bohumský informoval přítomné o stavu a
přípravě tohoto řízení, které proběhne v nejkratší možné době.

f) Zápas veteránů Česko-Slovensko 11. 6. 2022
Předseda ČMKV požádal vedení ČAST o spoluúčast na tradičním mezinárodním utkání
všech kategorií veteránů �ČR�Slovensko), a to dne 11. 6. 2022 v Hluku.
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g) Cena Jiřího Stanislava Gutha-Jarkovského
VV se po diskuzi rozhodl nominovat na tuto cenu za nejhodnotnější výkon uplynulého
roku snowboardistku Evu Samkovou.

h) Konference ČOV
VV obdržel pozvánku na zasedání Konference ČOV, která se bude konat dne 13.4.2022
od 10.00 hodin v kongresové části O2 universum v Praze. Této konference se za ČAST
zúčastní její předseda Zbyněk Špaček.

13. Termín dalšího VV ČAST

Termín příštího zasedání VV je stanoven z minulého zasedání na 13. 4. 2022, od 13:00 v sídle
Asociace. Další termín zasedání VV je stanoven na  12.5. 2022 od 9:00 v sídle Asociace.

14. Soubor Usnesení vyplývající z tohoto zasedání VV dne 17. 3. 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 vozového parku a materiálu J. Brothánek          31. 3. 2022

15. 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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