
Datum: 12. května 2022, 9.00 hodin v sídle Asociace.

Účastníci: Z. Špaček – předseda VV ČAST,

N. Endal, P. Bohumský, J. Brothánek – místopředsedové VV, H. Houdková – asistentka VV,

Hosté: J. Juřena - předseda DR, J. Slunéčko - eSports a M. Kučera - předseda MK (od 9.00 do 10.00�

Program jednání:

1. Úvod, přivítání – Z. Špaček
2. Návrh programu zasedání VV ČAST a jeho schválení – Z. Špaček
3. Prezentace předsedy Mediální komise M. Kučery a zástupce eSports J. Slunéčka
4. Schválení zápisu VV ČAST č. 43 ze dne 14. 4. 2022 - Z. Špaček
5. Kontrola plnění usnesení z minulých zasedání VV ČAST – Z. Špaček
6. Rada krajů - J. Veselka

- Konference krajských svazů stolního tenisu
- Zpráva z konference KSST Vysočina
- Pozvánky na konference
- Žádost o mimořádné zakoupení pravidel a soutěžní řádu stolního tenisu

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

8. Řádná Konference ČAST 2022 – Z. Špaček
- Informace z Konference a úkoly z ní vyplývající

9. Ekonomická agenda – J. Brothánek
- Úkoly vyplývající z Konference ČAST
- Zpráva předsedy NSA pro sportovní svazy
- Stav dotačních programů na rok 2022
- Informace o stavu finančních prostředků

10. 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

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

- Hodnocení vrchního rozhodčího z MČR dospělých
- Hodnocení vrchního rozhodčího z MČR U15 Plzeň
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- Informace z MČR U19 Havířov
- Informace z MČR PARA TT1-TT11

c) Mistrovské soutěže dlouhodobé, ligové soutěže – P. Bohumský
- Návrh termínové listiny 2022/2023
- Rozpisy ligových soutěží na sezónu 2022/2023
- Hodnocení ligových soutěží

12. Odborné komise
a) Zprávy z jednotlivých odborných komisí –TMK, KR, STK, RIK, KVS, PARA, KM

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

a) Disciplinární řízení
b) Valná hromada APK
c) Žádosti klubů
d) Zasedání SCI
e) Mediální kauza obtěžování svěřenkyň trenérem - další postup ČAST
f) Gender Equality Commiee - nominace za ČAST
g) Zapůjčení sportovního povrchu pro WTT Youth German Open
h) Informace z pléna ČOV
i) Trenér roku - informace
j) Zasedání předsedů Národních sportovních svazů
k) Navýšení smluvních cen nájemného, ubytování a stravování - NTC

Havířov a HB Ostrov Havlíčkův Brod
14. Termíny dalších VV ČAST – Z. Špaček
15. Soubor usnesení vyplývajících ze zasedání VV dne 12. 5. 2022 – Z. Špaček
16. Závěr – Z. Špaček

Aktualizováno 22.5.2022 Stránka 2



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 Mediální komise M. Kučery a zástupce eSports J. Slunéčka

J. Slunéčko (zástupce eSports), který pro ČAST spravuje sociální sítě a vytvářel její nové
webové stránky, představil možnosti další spolupráce v oblastech jako je například: náborový
web, možnost zavedení webových stránek pro jednotlivé kluby v rámci ČAST, možnost zřízení
asociačního e-shopu s propagačními materiály, publikacemi (včetně Soutěžního řádu a Pravidel
ČAST�, pomůcek pro rozhodčí a dalších věcí, včetně zajištění skladových prostor i ekonomické
agendy tohoto e-shopu, mobilní aplikaci “Český stolní tenis”.

Předseda asociace upozornil pana Slunéčka, že cílem Asociace v posledním roce volebního
období VV je  stabilizoval činnost a VV již by neměl začínat nové, zejména větší, projekty.
VV se zdál určitě smysluplným projektem náborový web či mobilní aplikace.

Předseda Mediální komise Martin Kučera připravil prezentační materiál pro oslovení
potenciálních partnerů asociace a předal návrhy změn k zapracování.

4. Schválení zápisu z minulého jednání VV ČAST

Z. Špaček projednal zápis VV ČAST č. 43 ze dne 14. 4. 2022.

Usnesení:
USN617/III44/Bod4/12�05�2022
VV ČAST jednomyslně schvaluje zápis č. 43 ze zasedání VV dne 14. 4. 2022 a všechna rozhodnutí
učiněná per rollam do termínu tohoto zasedání VV ČAST.

5. Kontrola plnění usnesení z minulých zasedání VV ČAST

Předseda VV informoval o trvání úkolu USN 566 Směrnice zápůjček vozového parku a
materiálu, kde je termín splnění do 31. 5. 2022.
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6. Rada krajů

Předseda Rady krajů J. Veselka se z jednání VV omluvil kvůli pracovním povinnostem.
Členové VV se seznámili se všemi projekty KSST, které byly zaslány k rukám předsedy
Rady krajů a místopředsedy VV ČAST pro ekonomiku. Všechny projekty byly formálně
schváleny a po obdržení rozhodnutí dotačního programu Podpora sportovních organizací
svazového charakteru  bude všem předsedům krajských svazů zaslána smlouva a
jednotlivé projekty budou moci být propláceny.

Konference krajských svazů stolního tenisu

- Zpráva z Konference KSST Vysočina
VV vzal na vědomí písemnou zprávu z této konference, kterou předložil předseda
Asociace Z. Špaček.
Konference Krajského svazu stolního tenisu Vysočina se konala dne 28. 4. 2022  v Jihlavě.
Za Výkonný výbor ČAST se jí osobně zúčastnil její předseda Z. Špaček.
Konference byla volební a bylo přítomno 29 delegátů z celkem 42 pozvaných, tudíž byla
tato konference usnášeníschopná. Zvolen byl  devítičlenný výkonný výbor krajského
svazu, předsedou byl opětovně zvolen její dosavadní předseda Miloslav Zadražil.
VV ČAST tímto nově zvolenému VV KSST gratuluje.
Díky dobrému hospodaření má stále VV k dispozici peníze na začátku roku na překlenutí
období kdy z Asociace není možné poslat na činnost žádné peníze. Díky tomu může i přes
tuto nepříjemnou skutečnost pokračovat v činnosti, zejména v práci s mládeží.

- Pozvánky na konference
VV ČAST obdržel pozvánku na volební konferenci Středočeského svazu stolního tenisu,
která se koná dne 26. 5. 2022 od 17.30 v Praze na Strahově.
Za VV ČAST se jí zúčastní jeho místopředseda P. Bohumský.

VV dále obdržel ústní pozvánku na konferenci Olomouckého Krajského svazu stolního
tenisu jejím předsedou J. Juřenou. Termín je stanoven na 14. 7. 2022 od 16.00 v
Postřelmově. Za VV ČAST se jí zúčastní 1. místopředseda ČAST N. Endal.

VV dále obdržel pozvánku na konferenci Pražského Krajského svazu stolního tenisu, a to
dne 15. 6. 2022 od 18.00. Tato konference bude také volební a proběhne v Praze na
Strahově. Za ČAST se jí zúčastní její předseda Z. Špaček.

VV obdržel ještě před uzávěrkou vydání tohoto zápisu pozvánku na konferenci
Jihomoravského Krajského svazu stolního tenisu, a to na stejný termín jako je konference
Pražského svazu stolního tenisu. Konkrétně na 15. 6. 2022 od 18.00. Za VV ČAST se jí
zúčastní 1. místopředseda N. Endal.
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VV tímto požádá všechny ostatní předsedy krajských svazů stolního tenisu aby nahlásili
předsedovi Asociace a předsedovi Rady krajů termíny svých krajských konferencí nebo
oznámili, že rozhodnutí o konání své krajské konference není ještě rozhodnuto.

- Žádost o mimořádné zakoupení pravidel a soutěžního řádu stolního tenisu
I přes výzvu na schůzce Rady krajů, konané při příležitosti MČR dospělých v Kutné Hoře,
Asociace zaznamenala pouze jednu žádost o zaslání této brožury.

VV rozhodl, že nebude dělat dotisk (vzhledem k této situaci) a že ze své rezervy pošle
dotyčnému regionálnímu svazu stolního tenisu 10 ks výtisků.

7. Dozorčí rada

Informace předsedy DR
Předseda Dozorčí rady J. Juřena neměl do tohoto bodu žádnou zvláštní připomínku.
Konstatoval, že všechny případné návrhy či informace podá v rámci ostatních bodů
tohoto zasedání, zejména potom k ekonomické agendě.

8. Řádná Konference ČAST 2022

- Informace z Konference a úkoly z ní vyplývající
VV se ještě v krátkosti vrátil k již proběhlé řádné Konferenci ČAST, která se konala v Praze
dne 30. 4. 2022 v sídle Asociace. Na této Konferenci byla zvolena nová Arbitrážní komise
ve složení: předseda - P. Šilhán a členové - L. Ivanová, I. Dospíšil, J. Olbricht a J. Glogar.
VV přeje všem nově zvoleným členům Arbitrážní komise hodně štěstí ve své práci, kterou
je tento nezávislý orgán ČAST.

Celá dokumentace z řádné Konference ČAST byla nahrána na webové stránky ČAST. Je
tedy nyní všem k dispozici.

VV se seznámil s úkoly, které vyplývají pro VV z Usnesení této Konference, zejména v
ekonomické oblasti. Jeden z úkolů vyplývající z Usnesení bylo i zaslání tabulky odměn za
žebříčkové umístění mládeže pro jednotlivé kluby stolního tenisu. Tento úkol byl také již
splněn a všichni přítomní účastníci Konference tabulky obdrželi.

Na základě doporučení DR ČAST VV projednal a schválil některé změny ve 100 % dceřiné
společnosti TT Marketing s.r.o.
V první fázi bude provedena změna zakladatelské listiny, s tím, že bude ustanoven
kontrolní orgán, tj. tříčlenná Dozorčí rada.
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9. Ekonomická agenda

- Úkoly vyplývající z Konference ČAST
VV se opětovně seznámil s úkoly vyplývající z Usnesení Řádné Konference ČAST v oblasti
ekonomiky a pověřil jejího místopředsedu pro ekonomiku aby tyto body z Usnesení byly
plněny a aby o jejich plněním byla informována Dozorčí rada ČAST.

- Zpráva předsedy NSA pro sportovní svazy
Předseda Asociace informoval přítomné ohledně dopisu zaslaného předsedou NSA
Filipem Neuserem, kde veškeré sportovní svazy a jednotlivé kluby/tělovýchovné jednoty
ubezpečil, že dělá všechno pro to, aby všechny dotační programy byly co nejrychleji
schváleny a peníze zaslány.

- Stav dotačních programů na rok 2022
Místopředseda pro ekonomiku J. Brothánek informoval přítomné, že ČAST obdržela dne 9.
5. 2022 od NSA doporučení na úpravu žádosti o dotaci z programu Podpora sportovních
organizací svazového charakteru 2022. Součástí doporučení je i výpočet výše dotací pro
jednotlivé oblasti podpory (provoz, talent, reprezentace). Úprava žádosti se týká pouze
změny rozpočtu na částky dle navržené výše podpory. Úprava rozpočtu byla provedena a
odeslána NSA dne 10. 5. 2022.

U dvou žádostí na podporu významných sportovních akcí stolního tenisu v roce 2022 byla
ukončena kontrola formální náležitostí. ČAST čeká na další krok ze strany NSA.

Ostatní programy, zejména pro ZPS (reprezentace a provoz ZPS� jsou stále v běhu, i když
termín podání žádostí o tyto dotace byl ukončen již v březnu resp. dubnu 2022.

- Informace o stavu finančních prostředků
Česká asociace stolního tenisu stále ještě má k dispozici díky odpovědnému
hospodaření v minulých letech finanční prostředky na omezené čerpání v roce 2022,
zejména díky prostředkům vázaných v dceřiné společnosti TT Marketing, a to na rozdíl od
většiny jiných sportovních svazů

VV stále nemůže začít proplácet finanční prostředky zejména pro spolufinancování
projektů KSST, RSST ani  spolufinancování  činnosti RCM, SCM, SPS a OTM. Hlavní
prioritou je zajištění proplácení mandatorních výdajů jako je základní činnost sportovního
svazu a zejména výplaty trenérů a proplácení již podepsaných dlouhodobých smluv.
Jakmile přijme Asociace rozhodnutí od NSA, tato činnost bude urychleně spuštěna.
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10. Agenda reprezentace, talentované mládeže

a) Aktuální informace o akcích pořádaných ITTF �WTT� a ETTU
Turnaje probíhají dle termínových listin ITTF, WTT i ETTU beze změn, problémem zůstává
fakt, jak se již zmiňujeme na jiném místě tohoto zápisu, že turnaje pořádané světovou
federací ITTF a její dceřinou společností WTT jsou nedostatečně plánované v časovém
předstihu.Tím značně komplikují život především Evropské asociaci stolního tenisu
�ETTU� a národním federacím stolního tenisu v plánování svých akcí. Příkladem může být
plánovaný turnaj Smash v Budapešti. Čili turnaj nejvyšší kategorie v Maďarsku, který by
se měl konat za necelé dva měsíce a není zatím v kalendáři světové federace. Otázkou
dále zůstává, zda přesunuté MS družstev v čínském městě Chengdu v termínu konec září
a začátek října letošního roku se s ohledem na epidemiologickou situaci v Číně bude
vůbec konat.

b) Reprezentace dospělých
VV se seznámil se stanoviskem Mediální komise ohledně aktivit reprezentanta P. Širučka
na sociálních sítích. VV se znepokojením sledoval tuto komunikaci, která vrhá negativní
světlo na činnost a mediální obraz českého stolního tenisu.
První místopředseda Asociace informoval přítomné, že se uskutečnila online konference
za přítomnosti předsedy a  1. místopředsedy ČAST, předsedy Komise vrcholového sportu
a reprezentačního trenéra J. Plachého. Výsledkem tohoto jednání je dohoda, že P. Širuček
zanechá těchto aktivit na sociálních sítích a ubezpečil všechny, že chce nadále
reprezentovat Českou republiku.

N. Endal dále informoval o zrušení vyhlášeného kontrolního turnaje mužů, kde se z
pozvaných 12ti hráčů omluvilo 7 hráčů. Na tento kontrolní turnaj byli pozváni hráči, kteří v
současné době nejsou v reprezentaci a trenér reprezentace mužů jim chtěl dát
příležitost aby prokázali svojí výkonnost. Navíc vítěz tohoto KT měl jisté místo v na
srpnovém ME v Mnichově.

VV se dále seznámil s novým, aktuálním, světovým žebříčkem, který používá novou
zásadně rozdílnou metodiku. Naše reprezentantka H. Matelová v novém světovém
žebříčku zaujala 18. pozici, což je její nejvyšší umístění v celé její kariéře.

VV dále řešil opakující se pozdní fakturace některých reprezentantů, zejména na přelomu
roku. Tyto částky poté nejdou dát do dotačních programů za příslušný rok. VV již tyto
pozdní fakturace nebude přijímat a proplácet.
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c) Reprezentace mládeže
VV konstatoval, že vzhledem k intenzivní účasti naší mládežnické reprezentace na
světových turnajích okruhu WTT Youth Series dosahují tyto hráčky a hráči významných
pozic na světovém žebříčku. Jsme jeden z mála států, který takto významně start
mládežnické reprezentace podporuje a zároveň podporuje i účast samoplátců.

11. Agenda soutěží pořádaných ČAST

a) WTT Havířov, WTT Olomouc
První místopředseda Asociace N. Endal informoval o přípravách světových turnajů
pořádaných ČAST na území České republiky.

Turnaj WTT Youth Contender v Havířově je kompletně připraven, po uzávěrce přihlášek by
se mělo celkově zúčastnit 406 osob z 29 zemí. Z toho je 183 chlapců a 131 děvčat, ostatní
tvoří doprovod, společně s rozhodčími a pořadateli se celé akce zúčastní více jak 500
účastníků.
Problémem zůstává nárůst cen dodavatelů služeb stravování, ubytování, doprava apod.
Naštěstí se podařilo získat navýšení dotací a společně s navýšením počtem účastníků
turnaj nebude ekonomicky ztrátový.
WTT navíc stále trvá na zajištění testování a dodržování přísných hygienických
pravidlech, včetně nošení roušek, což také zvyšuje náklady turnaje.

b) Mistrovské soutěže ČAST jednorázové

- Hodnocení vrchního rozhodčího z MČR dospělých
VV konstatuje, že stále nemá hodnocení vrchního rozhodčího z MČR dospělých,
konaného v březnu letošního roku v Kutné Hoře.

- Hodnocení vrchního rozhodčího z MČR jednotlivců U15
VV se seznámil s písemným hodnocením L. Kotlorze. Hlavním tématem vyhodnocení bylo
značně poškozené vybavení ČAST, zejména počítadla a síťky. VV vyřeší se sponzorem
asociace společností JOOLA.

- Informace z MČR jednotlivců U19
První místopředseda N. Endal podal informaci přítomným z tohoto MČR, které proběhlo v
naprostém pořádku.

- Informace z MČR PARA TT1-TT11
Toto mistrovství se konalo ve dnech 6.5.-7.5. 2022 ve sportovní hale TJ Ostrava. Toto MČR
spolupořádal klub SKV Ostrava, jako již tradičně. Poprvé se konalo pro tělesně postižené
sportovce TT1-TT11 čili vozíčkářů, stojících i mentálně postižených. Pro příští rok uvažuje
Asociace, že na tomto MČR se bude významně podílet jako spolupořadatel, vzhledem k
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tomu, že všechny tyto tři skupiny zdravotně postižených sportovců již kompletně spadají
pod ČAST.
VV tímto chce poděkovat sportovnímu klubu SVK Ostrava za vzorné uspořádání tohoto
mistrovství.

c) Mistrovské soutěže ČAST dlouhodobé, ligové soutěže

- Návrh termínové listiny 2022/2023
Ředitel soutěží M. Henžel předložil VV návrh termínové listiny na následující
sezonu 2022/2023. VV konstatuje, že vedení světové federace i její dceřiná
společnost WTT dodává velice pozdě termíny jednotlivých světových turnajů
mládeže i dospělých, a proto se může stát, že i v této termínové listině dojde k
určitým změnám.

Usnesení:
USN618/III44/Bod11ca/12�05�2022
VV schválil návrh termínové listiny 2022/2023, a to do konce letošního roku tj. 31. 12. 2022 s tím,
že pokud ITTF či WTT, respektive ETTU upraví své termínové listiny, bude muset vedení ČAST na
tyto změny také reagovat úpravou termínové listiny.
VV pověřil ředitele soutěží vydáním termínové listiny na webových stránkách Asociace a v
příštím infu ředitele soutěží.
Z� M. Henžel (informace podá P. Bohumský)
T� 20. 5. 2022

- Rozpisy ligových soutěží na sezonu 2022/2023
VV se seznámil s rozpisy ligových soutěží, tj. extraligy žen a 1.-3.ligy mužů a 1.-2.
ligy žen na návrh ředitele soutěží. Rozpis extraligy žen byl projednán na schůzi
vedoucích klubů extraligy žen, dne 30. 4. 2022 (po Řádné Konferenci ČAST�.
Podoba tohoto rozpisu byla extraligovými týmy schválena. Rozpis extraligy mužů
bude konzultován na valné hromadě APK, která se bude konat dne 26. 5. 2022 v
Praze a následně rozhodnutím per rollam ji VV ČAST schválí.

Usnesení:
USN619/III44/Bod11cb/12�05�2022
VV schvaluje rozpis extraligy žen pro sezónu 2022/2023, dále schvaluje rozpisy pro 1.-3. ligu
mužů a 1.-2. ligu žen pro sezónu 2022/2023.
VV pověřil ředitele soutěží vydáním těchto rozpisů na stránkách ČAST a zároveň v nejbližším
infu ředitele.
Z� M. Henžel (informace podá P. Bohumský)
T� 20.5.2022
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- Hodnocení ligových soutěží
VV se podrobně seznámil s hodnocením ligových soutěží, které poslali řediteli
soutěže zástupci jednotlivých klubů, kteří se zúčastnili ligových soutěží v ročníku
2021/2022.

12. Odborné komise ČAST

a) Zprávy z odborných komisí

Komise vrcholového sportu
VV vzal na vědomí zápis ze zasedání KVS ze dne 11.4.2022 a podrobně se seznámil s jeho
obsahem.

Trenérsko metodická komise
Předseda Asociace informoval přítomné o zprávě předsedkyně TMK M. Novotné z
průběhu doškolení všech licencí. Dále informoval o úspěšném dokončení trenérské
licence A Petra Nedomy. VV mu tímto gratuluje a přeje mu v jeho trenérské práci mnoho
dalších úspěchů.

Komise rozhodčích
P. Bohumský, jež má komisi rozhodčích ve své gesci, informoval o aktuální činnosti této
komise. Informoval též o stavu a frekvenci školení licence A i B a jednotlivých doškoleních.
Tato frekvence je velice intenzivní a VV tímto chtěl poděkovat zejména R. Kleckerovi a K.
Duškové. VV schválil doplnění této komise o dalšího člena, jímž se stal V. Gromnica. VV mu
přeje hodně elánu do této nové funkce.

Sportovně-technická komise
VV vzal na vědomí zápis ze zasedání STK ze dne 6. 5. 2022 a podrobně se seznámil s jeho
obsahem. Na této schůzi se řešila především příprava na nadcházející sezonu 2022/2023.

Registračně-informační komise
VV vzal na vědomí informaci o novinkách v rozvoji informačních systémů.

PARA komise
Předseda Z. Špaček společně s místopředsedou pro ekonomiku J. Brothánkem pravidelně
komunikují s předsedou PARA komise J. Němcem ohledně této nově vzniklé komise v
rámci ČAST.
Sportovci se pravidelně účastní plánovaných turnajů dle kalendáře PARA ITTF, i když stále
není jasné financování ze strany NSA.
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13. Různé, diskuze, informace členů VV ČAST

a) Disciplinární řízení
Disciplinární řízení v případu zápasu extraligy žen SKST Vlašim TTC Moravský Krumlov
proběhne po dokončení finále extraligy a řízení bude ukončeno do 30. 6. 2022.

b) Valná hromada APK
Valná hromada APK proběhne dne 26 .5. 2022 v Praze v sídle Asociace. Této valné
hromady se zúčastní předseda Asociace Z. Špaček  a 1. místopředseda Asociace N.
Endal

c) Žádosti klubů
SK Frýdlant n. O.,  KST Olomouc ,  KST FOSFA LVA (Lednicko-valtický areál)
Všechny žádosti zmiňovaných klubů budou projednány na příštím zasedání VV, pokud
bude vydáno pravomocné rozhodnutí NSA z dotace Provoz sportovních organizací
svazového charakteru.

d) Zasedání SCI
Předseda Asociace Z. Špaček informoval o zasedání české sekce Swaythling Clubu
International, konané dne 21.4.2022 v Praze.
Cenu SCI za rok 2021 obdržel Milan Orlowski.
Celkem pět letošních jubilantů obdrželo věcné dárky, a to Eliška Krejčová-Furstová,
Jitka Nyklová-Karlíková, Josef  Dvořáček, Milan Orlowski, Pavel Špaček.

e) Mediální kauza obtěžování svěřenkyň trenérem - další postup ze strany ČAST
VV jednomyslně schválil text dopisu, který bude v nejbližších dnech zaslán vedení
Seznam zpráv. Vzhledem k neobjektivnosti vydaných článků na adresu vedení
Asociace.

f) Gender Equality Commiee - nominace za ČAST
VV na  základě požadavku vedení ETTU doporučil do Gender Equality Commiee
Evropské asociace stolního tenisu slečnu H. Houdkovou.

g) Zapůjčení sportovního povrchu pro WTT Youth German Open

Usnesení:
USN620/III44/Bod13f/12�05�2022
VV ČAST schválil zapůjčení sportovního povrchu pro WTT Youth German Open za úplatu.
T� 20.5.2022
Z� N. Endal
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h) Informace z pléna ČOV
Předseda Asociace informoval přítomné o průběhu zasedání pléna Českého
olympijského výboru, konaného dne 10. 5. 2022 v prostorách České Národní banky,
kterého se osobně jako jeho člen zúčastnil.
Delegáti pléna schválili hlavní priority ČOV na současný olympijský cyklus. Dále
schválili zajištění účasti a podporu přípravy na OH, ZOH a další olympijské akce,
olympijské festivaly, ODM, mezinárodní aktivity, digitální komunikace, trenérská
odbornost, projekt udržitelnosti ČOV, podpora sportovního prostředí (centrální
pojištění, OSA, Intergram atd.)

i) Trenér roku - informace
Předseda Asociace informoval přítomné o vyhlášení ankety Trenér roku 2021, kterou
každoročně pořádá trenérská akademie ČOV. Z. Špaček se tohoto vyhlášení v
Dejvické divadle dne 8.5.2022 osobně zúčastnil. VV nominoval do této ankety J.
Plachého. Vítězem ankety individuálních sportů se stal P. Lacina (trenér L. Krpálka) a
vítězem trenéra roku v kolektivním sportu je trenér basketbalistů R. Ginzburg.

j) Zasedání předsedů Národních sportovních svazů
Předseda Asociace informoval přítomné o termínu zasedání předsedů Národních
sportovních svazů, dne 8. 6. 2022 v sídle ČUS.
VV se pokusí zajistit na toto zasedání svého zástupce neboť bude 8. 6. 2022 vrcholit
první část světového turnaje WTT Youth Contender v Havířově.
Toto zasedání předchází valné hromadě ČUSu v Nymburce, konané dne 22. 6. 2022,
které se zúčastní předseda Asociace osobně.

i)     Navýšení smluvních cen nájemného, ubytování a stravování - NTC Havířov a HB
Ostrov Havlíčkův Brod
VV mimořádně schválil navýšení cen na základě vývoje cen v letošním roce, pro
stravování, pronájmu hal a ubytování v centrech stolního tenisu, kde se konají
pravidelně akce reprezentace mládeže, dospělých a většina akcí  NTC Havířov a HB
Ostrov Havlíčkův Brod. Asociace ma vyjednány v těchto centrech výhodné
individuální podmínky a proto musela reagovat na zvýšení cen jejich dodavatelů.
Nové ceny jsou u stravování jeden chod á 180 Kč, ubytování 600 Kč včetně snídaně  a
cena nájemného v NTC 330,-Kč/hodinu.

Aktualizováno 22.5.2022 Stránka 12



14. Termín dalšího VV ČAST

Příští termín VV ČAST byl stanoven na 31. května od 9 hodin formou videokonference.

15. Soubor Usnesení vyplývající z tohoto zasedání VV dne 12. 5. 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

USN 618 Termínová listina 2022/2023 M. Henžel 20.5.2022

USN 619 Rozpisy soutěží M. Henžel 20.5.2022

USN 620 Zapůjčení sportovního povrchu N. Endal 20.5.2022

16. Závěr

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

Jednání bylo ukončeno v 13.30 hodin.

Zapsal: Z. Špaček

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