
Datum: 31. května 2022, 9.00 hodin online přes aplikaci Zoom.

Termín VV byl změněn z důvodu pracovního vytížení členů VV.

Účastníci: Z. Špaček – předseda VV ČAST,

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

Hosté: J. Veselka - předseda RK, 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. 44 ze dne 12. 5. 2022 - Z. Špaček
4. Kontrola plnění usnesení z minulých zasedání VV ČAST – Z. Špaček
5. Rada krajů - J. Veselka

- Informace předsedy Rady krajů
- Konference krajských svazů stolního tenisu, rozdělení účastí - Z.

Špaček
- Zpráva z konference Středočeského KSST

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

7. Ekonomická agenda – J. Brothánek
- Stav dotačních programů na rok 2022
- Úprava rozpočtu ČAST 2022 - J. Brothánek
- Smluvní dokumentace - RCM, SCM. SPS, OTM, KSST, RSST

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

- Návrh nominace na ME 2022
c) Reprezentace mládeže - N. Endal

- Návrh nominace na MEJ 2022
9. Agenda soutěží pořádaných ČAST

a) WTT Havířov, WTT Olomouc - N. Endal
b) Mistrovské soutěže jednorázové – N. Endal

- Hodnocení vrchního rozhodčího z MČR dospělých
- Hodnocení vrchního rozhodčího z MČR U13 & U21
- Informace z MČR U17 Vlašim
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- Dokumentace MČR družstev U15 & U19
- Olympijské naděje

c) Mistrovské soutěže dlouhodobé, ligové soutěže – P. Bohumský
- Hodnocení sezóny 2021/2022
- Následující sezóna 2022/23 - Informace
- Schválení rozpisu Extraligy mužů
- Návrhy na změny organizace MČR mládeže a zavedení

jednotného systému (rozdělení kompetencí a koordinace
činností)

10. Odborné komise
a) Zprávy z jednotlivých odborných komisí –TMK, KR, MK, STK, RIK, KVS,

PARA, KM
11. Různé, diskuze, informace členů VV ČAST

a) Valná hromada APK - N.Endal
b) Marketingové minimum - hodnocení a schválení odměn
c) ADV - Antidoping, aktuální informace - Z. Špaček
d) TT Marketing s.r.o. - rozhodnutí jediného akcionáře - Z. Špaček
e) Došlé žádosti od členů ČAST a klubů v rámci ČAST
f) Střešní slavnost ČPV
g) ČMKV
h) Schválení nominace do VV ČUS

12. Termíny dalších VV ČAST – Z. Špaček
13. Soubor usnesení vyplývajících ze zasedání VV dne 31. 5. 2022 – Z. Špaček
14. 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. 44 ze dne 12. 5. 2022.

Usnesení:
USN621/III45/Bod3/31�05�2022
VV ČAST jednomyslně schvaluje zápis č. 44 ze zasedání VV dne 12. 5. 2022 a všechna rozhodnutí
učiněná per rollam do termínu tohoto zasedání VV ČAST.

4. 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.

5. Rada krajů

- Informace předsedy Rady krajů
Předseda Rady krajů J. Veselka informoval přítomné o kontrole projektů podaných
jednotlivými krajskými svazy na spolufinancování aktivit při práci s mládeží v daném kraji.
Konstatoval, že všechny projekty jsou akceptovatelné a ještě jednou provede jejich
zpětnou kontrolu.
Z. Špaček přislíbil, že urychleně v řádu několika dní bude připravena smluvní
dokumentace, tak aby mohly jednotlivé KSST čerpat finanční prostředky. VV se shodl na
úpravě částky pro tyto KSST tj. zvýšení oproti návrhu předloženému delegátům
Konference ČAST, vzhledem ke schválené a přijaté částce z dotačního programu NSA
Podpora sportovních organizací svazového charakteru, na částku 170 000 Kč pro každý
KSST.

- Konference krajských svazů stolního tenisu, rozdělení účasti
Předseda Asociace informoval přítomné, že proběhly zatím dvě Konference krajskýćh
svazů stolního tenisu, a to KSST Vysočina a Středočeského KSST. Obě byly volební. Ve
SKKST byl zvolen staronovým předsedou Tomáš Nekola. VV přeje novému VV hodně
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pracovních úspěchů v jeho novém funkčním období. Této konference se za VV ČAST
zúčastnil P. Bohumský.

Předseda dále informoval, že rozeslal všem ostatním předsedům žádost o nahlášení
svých KSST. Ti tak učinili a členové VV se domluvili, jak si rozdělí účast na těchto krajských
Konferencí.

● Krajská konference Libereckého KSST - 14.6.2022, Liberec,za VV ČAST J. Brothánek
● Krajská konference Pražského SST - 15.6.2022, Praha,  za VV ČAST Z. Špaček
● Krajská konference Jihomoravského KSST - 15.6.2022, Silůvky, za VV ČAST N. Endal
● Krajská konference Karlovarského KSST - 16.6.2022, Luby, za VV ČAST J. Brothánek
● Krajská konference Královéhradeckého KSST - 18.6.2022, Hradec Králové, za VV ČAST

P. Bohumský
● Krajská konference Ústeckého KSST - 21.6.2022, Litoměřice, za VV ČAST Z. Špaček
● Krajská konference Moravskoslezského KSST - 25.6.2022, Ostrava, za VV ČAST N.

Endal
● Krajská konference Olomouckého KSST - 14.7.2022, Postřelmov, za VV ČAST N. Endal
● Krajská konference Jihočeského KSST - 22.9.2022, České Budějovice, za VV ČAST Z.

Špaček
● Krajská konference Pardubického KSST - pravděpodobně ještě v červnu.
● Krajská konference Zlínského KSST - pravděpodobně na začátku nové sezony, v září.
● Krajská konference Plzeňského  KSST - pravděpodobně na začátku nové sezony.

- Zpráva z Konference Středočeského KSST
Konference se konala 26.5. v konferenční místnosti ČUS na Strahově od 17:30 do 21:25.
Konference byla volební a byl zvolen nový výkonný výbor. Výkonný výbor bude nově
osmičlenný, stanovy přesný počet členů neurčují. Konference nejprve odhlasovala volbu
celé navržené kandidátky en bloc, a ta potom získala dvoutřetinovou většinu hlasů
rekordního počtu přítomných delegátů.
Ostatní obsah konference splňoval všechny náležitosti, rozpočet KSST byl loni výrazně
přebytkový, vzhledem k vratce evidenčních poplatků.
Tradičně se na konferenci tohoto KSST do hloubky diskutovala problematika sportovní
přípravy, závodění a výsledků mládeže. Nové vedení kraje zdůrazňuje stálou podporu
mládeži, zdá se, že však jinou formou než tomu bylo dosud, s větším důrazem na
výkonnostní sport a podporu činnosti mládeže v oddílech.
Byly oceněny týmy, které se umístily v krajských mistrovských a nemistrovských
soutěžích, a úspěšná mládež, a byl vyzdvižen pořadatelský úspěch při mistrovství ČR
dospělých v Kutné Hoře.
Delegáty na příští konferenci ČAST byli zvoleni Tomáš Nekola a Tomáš Pachman.
Kontrolní komise KSST neshledala v činnosti a hospodaření spolku žádné závady.
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6. Dozorčí rada

- Informace místopředsedy DR
Místopředseda DR Z. Jirásek neměl žádné další informace ohledně činnosti DR a návrhy
ze strany DR pro VV ČAST, kromě těch, které se probíraly na tomto VV v rámci dalších
jednotlivých bodů tohoto zasedání.

7. Ekonomická agenda

- Stav dotačních programů na rok 2022
VV konstatoval, že dne 17. 5. 2022 bylo přijato rozhodnutí o poskytnutí dotace na základě
výzvy 18/2021 NSA Podpora sportovních organizací svazového charakteru. VV dále
konstatoval, že částka dle rozhodnutí byla přijata dne 23. 5. 2022.

Usnesení :
USN622/III45/Bod7a/31�05�2022
VV rozhodl o vrácení finanční výpomoci dceřiné společnosti
Z : J.Brothánek
T : 3.6.2022

U dotačního programu NSA PARA sport reprezentace ZPS 2022 byla dokončena kontrola
formálních náležitostí a očekává se vydání rozhodnutí.

U programů Významné sportovní akce 2022 a parasport činnost spolku s
celorepublikovou působností nedošlo k žádnému posunu v administraci.

- Úprava rozpočtu ČAST 2022
Na základě vydání rozhodnutí Podpora sportovních organizací svazového charakteru VV
přistoupil k provedení rozpočtového opatření v kapitolách provoz, reprezentace a talent.
Rozpočtové opatření VV projednal s DR.

Usnesení :
USN623/III45/Bod7b/31�05�2022

VV schvaluje rozpočtové opatření a postupuje změněný Rozpočet ČAST pro rok 2022 Dozorčí
radě.
Z : J. Brothánek
T : 6.6.2022
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- Smluvní dokumentace RCM, SCM, SPS, OTM, KSST, RSST

Usnesení :
USN624/III45/Bod7c/31�05�2022
Z. Špaček a J. Brothánek dokončí a rozešlou smluvní dokumentaci pro spolufinancování činnosti
RCM, SCM, SPS, OTM, KSST a RSST.
Z : Z. Špaček, J. Brothánek �SPS, OTM, KSST a RSST�, Nikolas Endal �RCM, SCM�
T : 15.6.2022 (v případě, že oslovené spolky zašlou do 12.6.2022 na výzvu VV ČAST své nacionále
v souladu se spolkovým rejstříkem).

8. Agenda reprezentace, talentované mládeže

a) Aktuální informace o akcích pořádaných ITTF �WTT� a ETTU
První místopředseda N. Endal informoval o nejbližších akcích pořádaných světovou a
evropskou federací mimo území ČR, kterých se zúčastní naše dospělá a mládežnická
reprezentace. Jedná se o turnaje ve Slovinsku a Chorvatsku, ME v Mnichově (srpen), ME
juniorů v Srbsku.

WTT vydala konečně oficiální prospectus na velký světový turnaj Budapest Smash v
Maďarsku, který se koná v termínu od 11. do 24. července.

b) Reprezentace dospělých

- Návrh nominace na ME 2022
VV ČAST se podrobně zabýval nominací na Mistrovství Evropy dospělých v
Mnichově v termínu 13.8.-21.8.2022. Pro Českou republiku byly na základě
výkonnosti a umístění na žebříčku stanovené tyto kvóty: 5 mužů a 4 ženy.

Usnesení :
USN625/III45/Bod8a/31�05�2022
VV na základě návrhu reprezentačních trenérů P. Nedomy a J. Plachého, a na základě
schválení  Komisí vrcholového sportu schvaluje VV tuto nominaci těchto hráčů a hráček na ME
dospělých v Mnichově:

Muži
L. Jančařík, P. Širuček, T. Polanský, J. Martinko a D. Reitšpies.

Ženy
H. Matelová, K. Tomanovská, Z. Blašková, M. Ševčíková.
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VV pověřuje P. Krpce, předsedu KVS, aby zajistil zveřejnění této informace na webových
stránkách Asociace s jejím odůvodněním.
Z� P. Krpec (informaci předá N. Endal)
T� 6.6.2022

c) Reprezentace mládeže

- Návrh nominace na MEJ 2022
VV se podrobně seznámil s nominací na mistrovství Evropy juniorů v termínu
6. - 15. 7. 2022 v Bělehradě. Tento návrh předložili jednotlivý trenéři juniorské a
kadetské reprezentace a návrh schválila na svém posledním zasedání KVS.

Usnesení :
USN626/III45/Bod8b/31�05�2022
V na základě návrhu reprezentačních trenérů mládeže K. Karáska (chlapci U19�, J. Mikesky
(dívky U19�, B. Vožického (chlapci U15� a T. Vrňáka (dívky U15�  a na základě schválení
komisí Vrcholového sportu schvaluje VV tuto nominaci těchto hráčů a hráček na MEJ v
srbském Bělehradě:

Chlapci U19
Š. Bělík, A. Štalzer, O. Květon, R. Morávek, V. Kadlec
náhradníci: Š. Brhel

Dívky U19
K. Hrabicová, A. Klempererová, H. Sommerová, J. Vašendová, L. Záděrová (pouze na
soutěž jednotlivců, pokud bude zdravotně v pořádku)

Chlapci U15
J. Morávek, J. Škalda, D. Sochor
náhradník: M. Vaigl

Dívky U15
V. Poláková, H. Kodetová, V. Šichanová
náhradnice: A. Holejšovská

VV pověřuje P. Krpce, předsedu KVS, aby zajistil zveřejnění této informace na webových
stránkách Asociace s jejím odůvodněním.
Z� P. Krpec (informaci předá N. Endal)
T� 6.6.2022
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9. Agenda soutěží pořádaných ČAST

a) WTT Youth Contender Havířov, WTT Feeder Olomouc
N. Endal informoval přítomné o stavu příprav, zejména na blížící se WTT Youth Contender
v Havířově v termínu 6. 6.-12. 6. 2022.
Při tomto turnaji budeme muset dodržovat velice přísná hygienická opatření, jako je
nošení roušek či testování na přítomnost koronaviru Covid-19.

Přípravy na WTT Feeder Olomouc ve dnech 23. 8.-28. 8. 2022 jsou v běhu a zatím nejsou
žádné problémy.

b) Mistrovské soutěže ČAST jednorázové

- Hodnocení vrchního rozhodčího z MČR dospělých
Zpráva vrchního rozhodčího dosud ani nebyla VV ani KR zaslána. KR bude urgovat.

- Hodnocení vrchního rozhodčího z MČR jednotlivců U13 & U21
VV se seznámil s hodnocením vrchní rozhodčí L. Karasové z MČR jednotlivců U13 &
U21.
Mistrovství proběhlo bez jakýchkoliv problémů, jako obvykle na vysoké úrovni.

- Informace z MČR U17 Vlašim
Z. Špaček, předseda ČAST, informoval přítomné o tomto mistrovství ČR. Ten toto
MČR hodnotil z hlediska pořadatelů na vysoké úrovni. Jediným drobným
nedostatkem je nedostatečný rozměr haly pro počet stolů pro tato MČR.

- Dokumentace MČR družstev U15 & U19

Usnesení :
USN627/III45/Bod9b/31�05�2022
VV schválil propozice na MČR družstev U15 & U19, které se bude konat ve dnech
18. - 19. 6 2022 v Ostravě.

- Olympijské naděje
Z. Špaček seznámil přítomné s dopisem od ČOV, v  kterém se konstatuje, že v
letošním roce nebude žádná finanční podpora ze strany ČOV pro turnaj
Olympijských nadějí, každoroční turnaj reprezentačních týmu zemí V4 kategorie
chlapců a dívek ročníku 2009 a mladších. VV se domnívá, že i přesto tento turnaj
Asociace uspořádá, za podmínky, že nebude tento turnaj v červených číslech.
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c) Mistrovské soutěže ČAST dlouhodobé, ligové soutěže

- Hodnocení sezóny 2021/2022
VV se seznámil s hodnocením extraligy mužů, vypracovaným ředitelem soutěží.
Hodnocení ostatních ligových soutěží bylo již provedeno a VV se s ním již seznámil.

- Následující sezóna 2022/2023 - Informace
P. Bohumský seznámil přítomné s termíny administrace následující sezóny, probíhá
příprava pro spuštění příštího ročníku ligových soutěží.

- Schválení rozpisu extraligy mužů
Na zasedání VH APK dne 25.5.2022 byl schválen všemi členy tohoto spolku rozpis
soutěže extraligy mužů pro následující sezónu 2022/2023.

Usnesení :
USN628/III45/Bod9c/31�05�2022:
VV ČAST na základě schválení VH APK schvaluje rozpis extraligy mužů na sezonu
2022/2023 a pověřuje ŘS M. Henžela zveřejněním tohoto rozpisu na webových stránkách
Asociace a v Infu ŘS.
Z� M. Henžel (informaci předá N. Endal)
T� 8.6.2022

- Návrh na změny organizace MČR mládeže a zavedení jednotného systému
(rozdělení kompetencí a koordinace činností)
VV se seznámil s dohodou mezi KM a KVS o rozdělení kompetencí při pořádání
mládežnických MČR pro rok 2023.
MČR U13 a MČR U15 bude nadále v gesci Komise mládeže. Systém bude totožný se
stávajícím.
MČR U17 &  MČR U19 přechází do gesce Komise vrcholového sportu. S tím, že pro
tyto turnaje bude vynechána soutěž útěchy. Pak je pro tyto MČR možné hrát na
méně stolech a využít tímto i jiné sportovní haly s menší prostorovou kapacitou.

10. Odborné komise ČAST

a) Zprávy z odborných komisí

Komise vrcholového sportu
N. Endal seznámil přítomné s obsahem zasedání této komise dne 30. 5. 2022 v Havířově.
Hlavním tématem byly nominace na ME a MEJ.

Trenérsko metodická komise
Z. Špaček informoval členy VV o návrhu změn v rozpočtu TMK. Osobně se zúčastní
každoroční prezenčního zasedání této komise, která se bude konat 3. 6. 2022 v sídle
Asociace.
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Komise rozhodčích
P. Bohumský seznámil přítomné s aktuální činností této komise.
ME dospělých se zúčastní K. Vašinová a R. Klecker. Ten byl nominován i na závěrečné
zápasy tohoto mistrovství.
R. Klecker v poslední době vedl jako lektor mnoho školení a doškolení rozhodčích,
všech licencí. VV mu za tuto práci děkuje.

Mediální komise
VV vzal na vědomí zprávu N. Endala o činnosti Mediální komise.

Sportovně-technická komise
P. Bohumský prezentoval činnost této komise. Zejména v oblasti přípravy ligových soutěží
pro následující sezónu, a také přípravou druhého stupně Českého poháru na rok 2022.

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

PARA komise
Z. Špaček společně s J. Brothánkem informovali o činnosti této komise. Bohužel stále je v
nedohlednu podpora reprezentace a provozu ZPS ze strany Národní sportovní agentury.

11. Různé, diskuze, informace členů VV ČAST

a) Valná hromada APK
N. Endal informoval přítomné o obsahu zasedání VH APK, konané dne 25. 5. 2022 v
sídle Asociace. Hlavním tématem bylo schválení rozpisu Extraligy mužů pro
následující sezónu 2022/2023. VV souhlasí s opětovným vydáním brožury. Jako
každoročně bude požádán M. Bajtler administrací této publikace.

b) Marketingové minimum - hodnocení a schválení odměn
Členové Mediální komise M. Kučera a L. Fo se zúčastnili valné hromady APK, kde
prezentovali výsledky aktivit jednotlivých klubů extraligy mužů za skončenou sezónu
2021/2022.
Navrhli též rozdělení finančních prostředků za tyto aktivity, zejména prezentaci
stolního tenisu při těchto zápasech, aktivit na sociálních sítích atd. Finančně se na
odměnách jednou třetinou podílel svaz, třetinou APK a třetinou jednotlivé kluby
extraligy. Extraligové kluby se dohodly, že by v této aktivitě chtěly i v následujícím
ročníku pokračovat.

Aktualizováno 9.6.2022 Stránka 10



c) ADV - Antidoping, aktuální informace
Dne 17. 5. 2022 Národní sportovní agentura s Antidopingovým výborem ČR
uspořádala konferenci k tématu novinek ze strany světové antidopingové agentury
WADA.

Hlavní témata, která na konferenci zazněla:
1� Vznik nové instituce tzv. Národní rozhodčí soud pro sport, který bude fungovat
mimo ADV (bude dvoukomorový). Nezávislost řízení budou rozhodovat rozhodci, vždy
budou jmenování tři - jeden svazem, jeden sportovcem a jeden předsedou ADV.
2� Pozitivní dopingový nález už nebude řešit disciplinární komise svazu, ale rozhodčí
soud. ADV bude v roli žalobce.
3� ADV žádá aby sportovní svaz jmenoval “styčného důstojníka” pro komunikaci s
jejich výborem.
4� Plánují se větší kontroly pobytu sportovců, s tím je spojena povinnost sportovce
včas informovat ADV, kde se nachází.
5� Bude se testovat mnohem více i mimo soutěže, tedy i na tréninku a soustředěních.
6� Školení v oblasti antidopingu bude prováděno lektory ADV, a to zdarma, na
požádání svazu.

Tímto opatřením se bude chránit sportovní svaz, vzhledem k tomu, že se jednotliví
sportovci často vymlouvají, že nebyli poučeni.

VV navrhuje pro funkci “styčného důstojníka” pro komunikaci s ADV P. Krpce.

d) TT Marketing s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka
Z. Špaček informoval přítomné ohledně změn zakladatelské listiny této společnosti a
zároveň o zřízení Dozorčí rady TT Marketingu. Valná hromada této společnosti tj.
rozhodnutí jediného společníka (tj. Česká asociace stolního tenisu) proběhne dne 21.
6. 2022 v Praze za přítomnosti notáře a zároveň i za přítomnosti předsedy ČAST.

e) Došlé žádosti od členů ČAST a klubů v rámci ČAST
VV ČAST opakovaně projednal došlé žádosti ze strany členů ČAST a vzhledem k
přijatým finančním prostředků ze strany NSA pro hlavní dotační program Podpora
sportovních organizací svazového charakteru, se rozhodl některé z nich podpořit.

Usnesení:
USN629/III45/Bod11e/31�05�2022:
VV schvaluje finanční podporu na tradiční Memoriál M. Hrachového (konaný v srpnu). Dále na
mezinárodní turnaj kategorie U11 & U13 v Olomouci. Dále na projekt nového střediska
talentované mládeže pro okres Břeclav.
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f) Střešní slavnost ČPV
Z. Špaček se osobně zúčastní střešní slavnosti pořádané Českým paralympijským
výborem 8. 6. 2022 v budově jejich nového sídla. Na této slavnosti bude mimo jiné
zvolena i rada sportovců ČPV.

g) ČMKV
Českomoravský klub veteránů slaví v tomto roce 40 let své činnosti a při této
příležitosti uspořádá tradiční mezinárodní utkání mezi českými a slovenskými
veterány. VV finančně podpoří toto výročí i utkání.

h) Schválení nominace do VV ČUS

Usnesení:
USN629/III45/Bod11h/31�05�2022:
VV schválil dodatečnou nominaci P. Fauska (předseda FAČR� do VV ČUS. Tuto nominaci bude
projednávat Valná hromada ČUS dne 22. 6. 2022 v Nymburce.

12. Termín dalšího VV ČAST

Příští termín VV ČAST bude stanoven během WTT Youth Contenderu v Havířově.

13. Soubor Usnesení vyplývající z tohoto zasedání VV dne 31. 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 Trvá

USN 622 Vrácení výpomoci J. Brothánek 3.6.2022

USN 623 Rozpočtové opatření J. Brothánek 6.6.2022

USN 626                ME, MEJ zveřejnění P.Krpec 6.6.2022

USN 628                APK, rozpis M. Henžel 8.6.2022
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14. 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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