
Datum: 14. dubna 2022, 13.30 hodin online.

Datum a forma jednání byla po dohodě VV změněna oproti zápisu z minulého jednání, vzhledem
k žádosti z rodinných důvodů předsedy VV.

Účastníci: Z. Špaček – předseda VV ČAST,

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

H. Houdková – asistentka VV

Hosté: J. Veselka - předseda RK (od 13.30 do 15.00�, 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. 42 ze dne 17. 3. 2022 - Z. Špaček
4. Kontrola plnění usnesení z minulých zasedání VV ČAST – Z. Špaček
5. Rada krajů - J. Veselka

- Informace předsedy Rady krajů
- Informace ze zasedání Rady krajů

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

7. Řádná Konference ČAST 2022 – Z. Špaček
- Doporučení VV ke změnám v řádech a Stanovách Asociace
- Průběžné informace

8. Ekonomická agenda – J. Brothánek
- Dotace 2022 NSA
- Čerpání rozpočtu ČAST 2021, Rozpočet ČAST 2022
- 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

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

- MČR jednotlivců U17
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- MČR v para stolním tenise TT1-TT11
- Rozpis MČR mládeže U13-U21

c) Mistrovské soutěže dlouhodobé, ligové soutěže – P. Bohumský
11. Odborné komise

a) Zprávy z jednotlivých odborných komisí –TMK, KM, KR, MK, STK, RIK, KVS,
PARA

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

a) Disciplinární řízení
b) Žádost V. Poláková
c) Programová Konference ČOV - H. Houdková
d) Plénum ČOV - Z. Špaček
e) Různé

13. Termíny dalších VV ČAST – Z. Špaček
14. Soubor usnesení vyplývajících ze zasedání VV dne 14. 4. 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. 42 ze dne 17. 3. 2022.

Usnesení:
USN612/III43/Bod3/14�04�2022
VV ČAST jednomyslně schvaluje zápis č. 42 ze zasedání VV dne 17. 3. 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, kde byl prodloužen termín do 31. 5. 2022.

5. Rada krajů

- Informace předsedy Rady krajů
Na zasedání Rady krajů v Kutné Hoře, která se konala u příležitosti MČR dospělých, a to
dne 26.3., představil místopředseda VV pro ekonomiku J. Brothánek společně s
předsedou Rady krajů J. Veselkou, organizaci spolupořadatelství projektů mládeže pro
krajské svazy pro rok 2022. Tento projekt bude koncipován ve stejném formátu jako v
loňském roce i se stejnou částkou. Stále však nemá Asociace od NSA finanční alokaci pro
letošní rok, a tak i tato částka se může změnit, stejně tak, může Konference ČAST
zasáhnout do této částky změnou rozpočtu pro rok 2022. Předsedové krajských svazů
mají teď termín 30. 4. na zpracování svých projektů a zaslání na e-mailové adresy J.
Veselky a J. Brothánka. Předseda Rady krajů jednotlivé projekty zhodnotí, a zároveň
zpracuje do přehledné tabulky, předloží poté ke schválení VV ČAST.
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- Informace ze zasedání Rady krajů
VV vzal na vědomí zápis ze zasedání Rady krajů, který zpracoval a předložil J. Veselka.
Přítomní diskutovali ohledně různých návrhů a námětů ze strany zástupců krajských
svazů na této poradě. Zejména  se  diskutovalo o návrhu na delegaci rozhodčích ze
strany ČAST pro 3.ligu mužů, a zároveň jejich proplácení ze strany Asociace.. Stále zde
platí velmi rozdílné názory v pohledu na tento problém.
VV konstatoval, že v současné době není možné nominovat rozhodčí na 3. ligu, zejména
kvůli nedostatku aktivních kvalifikovaných rozhodčích, kteří mají být dle Soutěžního řádu
nominováni ČAST. Nezanedbatelným problémem je otázka financování činnosti
rozhodčích ve 3. lize z centrálního rozpočtu a není zřejmé, ze které položky rozpočtu by
se našly nutné finanční zdroje.
Velkou diskuzí se staly také nové webové stránky Asociace a její nová vizualizace.
Kompetentní členové KSST budou proškoleni tak, aby se více orientovali při vlastní
obsluze svých krajských webových stránek v rámci stránek Asociace.

6. Dozorčí rada

Informace místopředsedy DR
Výkonný výbor vzal na vědomí zápis z jednání Dozorčí rady, která se konala dne 26. 3.
2022. Zápis je umístěn na webových stránkách Asociace.

VV též na webových stránkách zveřejnil své stanovisko ke zprávě Dozorčí rady ČAST o
kontrole hospodaření TT Marketing s.r.o.

Další společné jednání Dozorčí rady a  Výkonného výboru proběhne dne 20. 4. 2022 od
11.00 hodin v sídle Asociace. Pro ty, kteří se nemohou zúčastnit prezenčně, budel
připraven odkaz na Zoom. Hlavním tématem tohoto jednání bude plnění rozpočtu ČAST
za rok 2021 a návrh rozpočtu ČAST na rok 2022.

7. Řádná Konference ČAST 2022

- Doporučení VV ke změnám v řádech a Stanovách Asociace
VV projednal tři návrhy na změny soutěžního řádu, které přišly v průběhu soutěží. A dále
dalších osm návrhů, které došly po zveřejnění výzvy na webových stránkách Asociace k
jejich podávání.
Všechny návrhy i s komentáři a vyjádřením VV budou rozeslány nahlášeným delegátům.
Po Konferenci  budou zveřejněny i na webových stránkách i pro ostatní členy ČAST.

Návrhy ke Stanovám ČAST pro tento rok nejsou, proto tento bod bude z programu řádné
Konference ČAST vynechán.
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- Průběžné informace
Příprava Řádné Konference ČAST pro rok 2022 pokračuje podle plánu. Byl vytvořen
konečný seznam účastníků a proběhla formální úprava zpráv odborných komisí. Byla
zpracována i zpráva Dozorčí rady a Arbitrážní komise. Materiály budou nahlášeným
účastníkům Konference rozeslány v co nejkratší době.

8. Ekonomická agenda

- Dotace 2022 NSA
Místopředseda pro ekonomiku J. Brothánek informoval, že spolu s předsedou ČAST
odeslali v termínu na NSA všechny žádosti o dotaci a související povinné podklady pro
programy Podpora sportovních organizací svazového charakteru 2022 a Významné
sportovní akce 2022 (žádosti zaslány na obě mezinárodní akce pořádané ČAST v
Olomouci i Havířově).
J. Brothánek konstatoval, že množství povinné agendy k žádostem řádově přibylo,
dokládají se skutečnosti a údaje zaslané poskytovateli již v minulosti nebo skutečnosti,
které si poskytovatel může zjistit sám z jiných veřejných registrů.

- Čerpání rozpočtu 2021, Rozpočet ČAST 2022
Čerpání rozpočtu 2021 bude schodkové, s výší schodku do 1 mil. Kč. Důvodem schodku je
především zvýšení výdajů v oblasti  aktivit v souvislosti s přechodem na novou identitu
ČAST.
Rozpočet ČAST pro rok 2022 bude navržen jako vyrovnaný, s předpokladem snížení
základních neinvestičních dotací NSA průměrně o 10 % oproti roku 2021 a s příslušnou
úpravou výdajových položek.

- Revize smluvní dokumentace mezi ČAST a SCM pro rok 2022
Revize byla provedena, nový text posoudil právník ČAST. VV ČAST čeká se smluvní
dokumentací až bude jasné, s jakým rozpočtem bude pracovat.

9. Agenda reprezentace, talentované mládeže

Nikolas Endal, 1. místopředseda ČAST, konstatoval, že se reprezentace účastní všech
plánovaných akcí.

a) Aktuální informace o akcích pořádaných ITTF �WTT� a ETTU
Turnaje probíhají dle termínových listin ITTF, WTT i ETTU beze změn.
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b) Reprezentace dospělých
Ve dnech 27.-28. 5. 2022 proběhne v Havlíčkově Brodě Kontrolní turnaj vybraných hráčů
reprezentace mužů. Vítěz tohoto turnaje si automaticky zajistí účast na srpnové ME
jednotlivců 2022 v Mnichově.

Nominováni jsou:
1. Širuček Pavel
2. Jančařík Lubomír
3. Polanský Tomáš
4. Martinko Jiří
5. Reitšpies David
6. Tregler Tomáš
7. Vráblík Jiří
8. Gavlas Antonín
9. Martinko Tomáš
10. Konečný Tomáš
11. Kleprlík Jakub
12. Bělík Šimon

Ženy kontrolní turnaj nebudou hrát. Přímou nominaci na ME si zajistila na návrh
reprezentačního trenéra žen vítězka dvouhry žen z mistrovství republiky dospělých v
Kutné Hoře. Tato informace byla součástí propozic na MČR dospělých. Podmínkou je
zúčastnit se i přípravy na toto ME.

c) Reprezentace mládeže
Mládežnická reprezentace se zatím účastní všech turnajů dle plánovaného kalendáře.

10. Agenda soutěží pořádaných ČAST

a) WTT Havířov, WTT Olomouc
Nikolas Endal dále informoval o problematice a snížení dotací, zejména na WTT Olomouc.
Město Olomouc i Olomoucký kraj  výrazně snížily částku přislíbené dotace. Pro Asociaci
bude rozhodující případný příspěvek od NSA. Naopak na mládežnický WTT v Havířově
(červen 2022� se podařilo získat dotaci od města a kraje v uspokojivé výši.
Nicméně přípravy na oba turnaje stále probíhají. Hledají se úspory v nákladech a podařilo
se s WTT, vzhledem k nárůstu nákladů energií, stravování a dalších, dohodnout navýšení
částky hospitality, kterou si hradí hráči.
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b) Mistrovské soutěže ČAST jednorázové

- MČR jednotlivců U17
VV konstatoval, že se podařilo zajistit pořadatele na MČR mládeže kategorie U17.
Mistrovství uspořádá klub SKST Vlašim, v avizovaném termínu 28.5�29. 5. 2022.

- MČR v PARA stolním tenise TT1-TT11
Komise PARA společně se zástupci Sportovní klubu vozíčkářů Ostrava předložili ke
schválení Rozpis na toto společné mistrovství tělesně postižených sportovců tříd TT1 až
TT11.
Mistrovství se bude konat ve dnech 6.5.-7.5. 2022 ve sportovní hale TJ Ostrava.

Usnesení:
USN613/III43/Bod10ba/14�04�2022
VV schválil per rollam ke dni 30. 3. 2022 rozpis na MČR v PARA stolním tenise TT1-TT11.
Propozice jsou již zveřejněné na webových stránkách Asociace.

- Rozpis MČR mládeže U13-U21

Usnesení:
USN614/III43/Bod10bb/14�04�2022
VV schválil per rollam ke dni 11. 4. 2022 rozpis na MČR kategorie U15, které se koná v Plzni ve
dnech 23.4.-24.4. 2022 a kategorie U19 konané ve dnech 7.5.-8.5. 2022 v Havířově.

VV si prohlédl předložené návrhy rozpisů na MČR jednotlivců U13+U21 a U17, MČR družstev U15 a
U19, které předložila Komise mládeže.

Usnesení:
USN615/III43/Bod10bc/14�04�2022
VV schvaluje rozpisy na MČR jednotlivců v kategoriích U13+21, U17 a MČR družstev U15, U19.

c) Mistrovské soutěže ČAST dlouhodobé, ligové soutěže
Dlouhodobé soutěže probíhají podle plánu, bez jakýchkoliv omezení. V současné době již
probíhají zápasy play-o v extralize žen a mužů, baráže a zápasy o udržení.
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11. Odborné komise

a) Zprávy z odborných komisí

Komise vrcholového sportu
Výkonný výbor vzal na vědomí informace N. Endala ze schůzky KVS, která proběhla v
Havířově dne 11. 4. 2022.

Usnesení:
USN616/III43/Bod11a/14�04�2022
VV jmenoval na post reprezentačního trenéra juniorů Karla Karáska.

KVS navrhuje, aby tréninkový deník Yarmill byl povinný alespoň pro  reprezentanty. Řada
hráčů, hráček a trenérů se stále s touto formou podpory tréninků neztotožnila.

VV konstatoval, že neúčast T. Polanského na vyhlašování dvouhry mužů při MČR je
hrubým porušením chování reprezentanta ČR. Není to dobrý příklad pro další, zejména
mladší hráče.

Trenérsko metodická komise
Předsedkyně Trenérsko metodické komise M. Novotná zaslala VV ČAST pravidelnou
zprávu o zabezpečení činností této komise za první čtvrtletí roku 2022.
Výkonný výbor se s její zprávou seznámil. Zpráva obsahovala zejména informace z oblasti
vzdělávání trenérů všech licencí, a to i z doškolené. Dále o metodické zabezpečení oblasti
vrcholového sportu a reprezentace.

Komise rozhodčích
P. Bohumský informoval o aktuální činnosti komise a obsahu poslední schůze dne 12. 4
.2022.

Sportovně-technická komise
Výkonný výbor vzal na vědomí zápis ze schůze STK dne 1. 4. 2022.

Ředitel soutěží M. Henžel rozeslal ligovým družstvům dotazník Hodnocení ligových
soutěží 2021/2022. Hodnocení je nutné odeslat nejpozději do 19. 4. 2022.

Dále ŘS pozval členy VV na online setkání s agenturou eSports ohledně webových
stránek, je naplánována na 19. 4. 2022 od 18.00 hodin.
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Registračně-informační komise
Výkonný výbor vzal na vědomí pravidelnou zprávu předsedy komise o její činnosti,
zejména v oblasti rozvoje informačních systému a digitalizace.

PARA komise
Předseda PARA komise J. Němec pravidelně komunikuje s předsedou Asociace Z.
Špačkem i s místopředsedou ČAST pro ekonomiku J. Brothánkem.  Sportovci se
pravidelně účastní plánovaných turnajů dle kalendáře.
Bohužel i přes včasné podání dotace na podporu PARA reprezentace zatím NSA žádosti
nevyhodnotila.
Předseda ČAST na NSA poslal dotaz kdy se začne dotace vyplácet, odpovědí bylo, že
stále probíhá administrace žádostí a není tak možné říct, kdy se finance začnou
přerozdělovat.

12. Různé, diskuze, informace členů VV ČAST

a) Disciplinární řízení
Petr Bohumský, předseda disciplinární komise ve věci neoprávněného startu v
extralize žen, informoval o průběhu přípravy tohoto řízení.

b) Žádost V. Poláková
Předseda Asociace Z. Špaček informoval přítomné o žádosti na podporu V. Polákové.
VV konstatoval, že přímá finanční podpora hráčky není možná. Může však využít
možností Národního tréninkového centra v Havířově, kde o ni bude kompletně
postaráno (tréninky, studium, ubytování, stravování).

c) Programová konference ČOV
Programové konference ČOV se dne 13. 4. 2022 zúčastnila za ČAST asistentka VV
Helena Houdková.
Na této schůzi informoval ČOV o svých aktivitách a požádal jednotlivé sportovní
svazy o vyplnění dotazníku “spokojenosti”. Zajímavá byla možnost finanční podpory
svazům, které se zapojily do pomoci ukrajinským uprchlíkům. ČOV bude zjišťovat jaké
svazy pomáhají, poté bude dále informovat, jaké jsou možnosti.
Informovali také o nejednotném vystupování českých sportovců nejen na
zahraničních akcích. Některé sporty začali používat název Czechia, někteří používají
stále originální Czech republic. Tomuto tématu se bude věnovat schůze ČOV konaná
dne 28. 4. 2022.

d) Plénum ČOV
Na den 10. 5. 2022 je naplánované Plénum Českého olympijského výboru, za ČAST se
ho zúčastní její předseda Zbyněk Špaček.
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e) Různé
- SUPERLIGA

VV se seznámil s výsledky ukončeného ročníku superligy žen, V této soutěži se
dává příležitost také hráčům a hráčkám reprezentace U23. Letošní ročník vyhrálo
české družstvo TT Moravský Krumlov, česká reprezentace U23 obsadila 4. místo.
VV vítěznému družstvu gratuluje.
Finálový turnaj mužské kategorie proběhne ve dnech 19.4.-20.4. 2022  v Bratislavě.

- Žádost ČMKV
Předseda Českomoravského klubu veteránů J. Juřena zaslal předsedovi ČAST
žádost o finanční podporu na akci mezinárodní utkání Česko-Slovensko, konaný
dne 11. 6. 2022 v Hluku při 40. výročí založení klubu ČMKV.
VV bude po předsedovi ČMKV požadovat rozpočet na tuto akci a konkrétní
informace, na co by finance z ČAST měly přispět.

13. Termín dalšího VV ČAST

Termín příštího zasedání VV je stanoven z minulého zasedání na 12. 5. 2022, od 09:00 v sídle
Asociace. Další termín zasedání VV je stanoven na  9. 6. 2022 od 9:00 v Havířově.

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. 5. 2022

15. Závěr

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

Jednání bylo ukončeno v 17.15 hodin.

Zapsala: H. Houdková

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