
Datum: 12. srpna  2022, 10.00 hodin online přes aplikaci Zoom.

Účastníci: Z. Špaček – předseda VV ČAST,

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

Hosté: J. Veselka - předseda RK (do 11:30�

Program jednání:

1. Úvod, přivítání – Z. Špaček
2. Návrh programu zasedání VV ČAST a jeho schválení – Z. Špaček
3. Schválení zápisu VV ČAST č. 45 ze dne 31. 5. 2022 - Z. Špaček

Schválení zápisu VV ČAST č. 46 (vždy rozhodnutím per rollam) ze dne 12. 7. 2022
4. Kontrola plnění usnesení z minulých zasedání VV ČAST – Z. Špaček
5. Rada krajů - J. Veselka

- Informace předsedy Rady krajů
- Zprávy z konferencí KSST

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

7. Ekonomická agenda – J. Brothánek
- Stav dotačních programů
- Čerpání rozpočtu za 1.pololetí 2022
- Žebříčkové umístění mládeže - schválení podpory
- Aktivní mládež - nedodržení podmínek

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

- ME Mnichov 2022
- Hodnocení EUG Lodž, kritéria nominace

c) Reprezentace mládeže - N. Endal
- Hodnocení Europe U13 Challenge
- Stížnost nominace náhradníka  na MEJ
- Hodnocení  MEJ 2022 - viz google disk

d) Superliga 2022/2023 - N. Endal
e) Nominace na ME U21 - viz email P. Krpec
f) Seznamy hráčů RCM a SCM pro sezonu 2022/2023 - viz email P. Krpec
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9. Agenda soutěží pořádaných ČAST
a) WTT Olomouc - N. Endal
b) Mistrovské soutěže jednorázové – N. Endal

- Hodnocení vrchního rozhodčího  z MČR U17
- Hodnocení vrchního rozhodčího z  MČR družstev U15 & U19
- Hodnocení vrchního rozhodčího z  MČR dospělých + úkoly z

toho vyplývající
c) Mistrovské soutěže dlouhodobé, ligové soutěže – P. Bohumský + N. Endal

- Návrhy na změny organizace MČR mládeže a zavedení
jednotného systému (rozdělení kompetencí a koordinace
činností)

- Informace k dlouhodobým soutěžím na sezónu 2022/2023
d) Pořadatelství MČR mužů a žen - N. Endal
e) Pořadatelství MČR mládeže
f)   BT mládeže

10. Termínová listina - schválení
11. TT Marketing
12. Odborné komise

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

b) Trenérské zabezpečení HBO - Z. Špaček
c) Nominace PARA sportovců na MS

13. Různé, diskuze, informace členů VV ČAST
a) Žádosti členů ČAST �TJ Frenštát pod Radhoštěm, V. Poláková, etc.)
b) Pozvánka na sportovně-byznysovou konferenci
c) Informace z valné hromady ČUS - Z. Špaček
d) Školení řidičů - Z. Špaček
e) Disciplinární řízení - SKST Cheb, Moravský Krumlov
f) Náborový web - N. Endal
g) E-shop - prodej merchandisingu Český stolní tenis - N.Endal
h) Výročí firmy Joola - N. Endal, Z. Špaček
i) Rada sportovců ČPV
j) Datové schránky
k) ČMKV
l) Antidoping

14. Termíny dalších VV ČAST – Z. Špaček
15. Soubor usnesení vyplývajících ze zasedání VV dne 12.08. 2022 – Z. Špaček
16. 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. 45 ze dne 31. 5. 2022 a také zápis VV ČAST č. 46 (vždy
rozhodnutí per rollam) ze dne 12. 7. 2022.

Usnesení:
USN637/III47/Bod3/12�08�2022
VV ČAST jednomyslně schvaluje zápis VV ČAST č. 45 ze dne 31. 5. 2022 a také zápis VV ČAST
č. 46 (vždy rozhodnutí per rollam) ze dne 12. 7. 2022  a všechna rozhodnutí učiněná per rollam
do termínu tohoto zasedání VV ČAST.

4. Kontrola plnění usnesení z minulých zasedání VV ČAST

Místopředseda VV J. Brothánek požádal o prodloužení úkolu USN 566 Směrnice zápůjček
vozového parku a materiálu, a to do 30. 9. 2022.

5. Rada krajů

- Informace předsedy Rady krajů
Předseda Rady krajů J. Veselka, který byl připojen online,  informoval přítomné o běžné
činnosti v rámci Rady krajů.

Všechna smluvní dokumentace o spolupráci činnosti mládeže KSST pro rok 2022 je
podepsána a některé KSST dle vyjádření místopředsedy pro ekonomiku J. Brothánka
začínají průběžně tuto činnost vyúčtovávat.

- Konference krajských svazů stolního tenisu
Předseda Asociace informoval přítomné o již  proběhlých konferencích krajských svazů
stolního tenisu.
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- Zpráva z Konference Libereckého KSST, konané dne 14.6.2022
Této konference se zúčastnil místopředseda ČAST pro ekonomiku J. Brothánek.
Konference byla již od začátku usnášeníschopná, bylo přítomno 26 ze 41 pozvaných
delegátů.
Probírala se běžná agenda. Plánovaný rozpočet - příjmy 460 tis. Kč, výdaje 574 tis. Kč -
schodek 114 tis. Kč bude pokryt z minulých přebytků, které vznikly hlavně v roce 2020 díky
omezení sportovní činnosti kvůli covidu.
Příští rok bude konference Libereckého KSST volební.

- Zpráva z Konference Jihomoravského KSST, konané dne 15.6.2022
Konference Jihomoravského KSST se zúčastnil 1. místopředseda ČAST N. Endal.
Zúčastnilo se 98 % pozvaných delegátů, účast byla povinná pod hrozbou finanční
pokuty.
Zůstatek na účtu k 14.6.2022 byl 724 tis. Kč. Po covidu se zvýšila členská základna o
rekordních 290 členů.

- Zpráva z Konference Pražského svazu stolního tenisu, konané dne 15.6.2022
Konference Pražského svazu stolního tenisu byla volební a za ČAST se jí zúčastnil
předseda VV ČAST Z. Špaček. Kandidoval pouze současný tým, který byl opětovně  zvolen
(M. Vojáček - předseda; L. Kotlorz, O. Kaucká, M. Bajtler - členové). VV ČAST všem nově
zvoleným členům gratuluje a přeje jim v dalším volebním období mnoho úspěchů ve své
činnosti.
Pražský svaz stolního tenisu pořádá mnoho bodovacích turnajů mládeže, které jsou
otevřené pro další zájemce i z jiných krajů, což hráči a hráčky velmi využívají.
Díky dotaci Hl. města Prahy byly v roce 2021 náklady 2 048 424  Kč a výnovy 2 095 085.
Návrh rozpočtu pro rok 2022 je 1 380 300 Kč.

- Zpráva z Konference Karlovarského KSST, konané dne 16.6.2022
Této konference se za VV ČAST zúčastnil místopředseda J. Brothánek, konference byla
usnášeníschopná (celkem 26 přítomných delegátů z 29 pozvaných).
Krajský rozpočet 2021 - příjmy 356 tis. Kč, výdaje 326 tis. Kč.
Řešila se běžná agenda, debatovalo se zejména o systému soutěží dospělých.

- Zpráva z Konference Královéhradeckého KSST, konané dne 17.6.2022
Na konferenci Královéhradeckého krajského svazu stolního tenisu byl za VV ČAST
přítomen místopředseda P. Bohumský. Celkem bylo pozváno 28 delegátů, zúčastnilo se 17
- konference byla usnášeníschopná.
Rozpočet 2021 - příjmy 619 tis. Kč, výdaje 491 tis. Kč. Přebytek vyrovnal ztrátu z
předcházejícího roku. Návrh rozpočtu na rok 2022 - příjmy = výdaje 634 tis. Kč.
Konala se doplňující volba na pozici hospodáře, po odstoupení stávajícího Petra Šulce. Ze
dvou kandidátů byl zvolen pan Jiří Machula.
Debatovalo se zejména o možnostech tvorby nového krajského webu a o systému tvorby
žebříčku.
Delegáti pochválili ČAST za propagaci, zejména za ping-pong.tv.
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Na příští konferenci bude neúčast delegátů pokutována.

- Zpráva z Konference Ústeckého KSST, konané dne 21.6.2022
Konference krajského svazu stolního tenisu Ústeckého kraje byla výrazně
usnášeníschopná, za VV ČAST se jí zúčastnil předseda Z. Špaček.
Rozpočet KSST od 6/2021 do 5/2022 - příjmy 838 tis. Kč, výdaje 730 tis. Kč.
Rozpočet KSST od 6/2022 do 5/2023 - příjmy 638 tis. Kč, výdaje 569 tis. Kč.
V rozpočtu si KSST nechává rezervu na případné dodatečné náklady.
Při projevu předsedy KSST mluvil V. Zajíček zejména o výsledcích krajských soutěží,
srovnání počtu členů (hlavně mládeže a klubů) a o úspěších KST Apollo Ústí nad Labem.

- Zpráva z Konference Moravskoslezského KSST, konané dne 25.6.2022
N. Endal navštívil za VV ČAST konferenci Moravskoslezského krajského svazu stolního
tenisu, kde bylo přítomno 21 z celkově pozvaných 36 delegátů.
Příjmy a výdaje za sezónu 2021/2022 : 486 tis. Kč / 552 tis. Kč. Zůstatek na účtu ke dni
31.5.2022 byl 621 tis. Kč.
Na následující konferenci byla schválena pokuta 1 000 Kč za neúčast delegáta.

- Zpráva z Konference Olomouckého KSST, konané dne 14.7.2022
Konference Olomouckého krajského svazu stolního tenisu se také zúčastnil za VV ČAST
N. Endal. Bylo přítomno 19 z 25  delegátů.
Čerpání rozpočtu za rok 2021 - příjmy 391 tis. Kč, výdaje 404 tis. Kč.
Návrh rozpočtu na rok 2022 - příjmy 519 tis. Kč, výdaje 540 tis. Kč.

Předseda asociace dále informoval o nahlášené konferenci Jihočeského KSST, která se
bude  konat 22. 9. 2022 v Českých Budějovicích. Za VV se jí zúčastní předseda ČAST
Zbyněk Špaček.
Dále byla nahlášena konference Zlínského KSST, která proběhne 5. 9.2022 ve Zlíně. Za VV
ČAST se jí zúčastní Nikolas Endal.

6. Dozorčí rada

- Informace předsedy DR
Předseda DR J. Juřena se před konáním jednání VV ze zasedání omluvil.

7. Ekonomická agenda

- Stav dotačních programů
Vzhledem k tomu, že nebyla vyčerpána alokace Výzvy NSA pro podporu Významných
sportovních akcí, rozhodla NSA na základě bodu 12.6. písm. c) Výzvy o snížení minimální
hodnoty dostatečného bodového hodnocení podaných žádostí. Díky tomu ČAST získá od
NSA podporu pro obě VSA, které v roce 2022 organizuje, �WTT Youth Contender Havířov,
WTT Feeder Olomouc).
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Rovněž ČAST získá individuální dotaci od Olomouckého kraje na podporu organizace
akce WTT Feeder Olomouc 2022.
Ze strany NSA stále není rozhodnuto o poskytnutí dotací na podporu reprezentace ZPS a
provozní oblasti ZPS. Vzhledem k pokročilému období roku 2022 VV ČAST konstatoval
nemožnost smysluplného plánování jakýchkoliv aktivit a rozvoje této oblasti sportu.
Nepředvídatelnost financování způsobuje rovněž potíže při administrativním i servisním
zabezpečení ZPS.

- Čerpání rozpočtu za 1.pololetí 2022
J. Brothánek předložil VV ČAST průběžné čerpání rozpočtu ČAST v provozní oblasti za
období 1�7/2022. Díky neomezení sportovní činnosti v letošním roce čerpání rozpočtu
probíhá vyšším tempem, než loni.

- Žebříčkové umístění mládeže
Komise mládeže předložila VV návrh na finanční odměny jednotlivým klubům za
žebříčkové umístění mládeže za sezónu 2021/2022 dle rozpočtu pro rok 2022,
schváleného Konferencí ČAST.

Usnesení:
USN638/III47/Bod7a/12�08�2022
VV ČAST jednomyslně schvaluje financování klubům za žebříčkové umístění mládeže v celkové
výši 750 tis. Kč.
Z� J. Brothánek a H. Valentová
T� 15.9.2022

- Aktivní mládež - nedodržení podmínek
VV se seznámil s nedodržením podmínek soutěžního řádu ohledně aktivní mládeže.

Usnesení:
USN639/III47/Bod7b/12�08�2022
VV ČAST jednomyslně schvaluje penalizaci jednotlivých klubů za nedodržení podmínek
soutěžního řádu v oblasti aktivní mládeže dle výpočtu Komise mládeže.
Z� J. Brothánek a H. Valentová
T� 15.9.2022

8. Agenda reprezentace, talentované mládeže

a) Aktuální informace o akcích pořádaných ITTF �WTT� a ETTU
N. Endal informoval přítomné o jednotlivých akcích pořádaných WTT a ETTU v
následujícím období, zejména z pohledu účasti našich hráčů a hráček.
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b) Reprezentace dospělých

- ME Mnichov 2022
Přítomní byli seznámeni s účastí našich sportovců na ME 2022 v Mnichově, které je
součástí dalších osmi ME. Součástí tohoto ME bude i prezenční kongres ETTU, a to dne
20. 8. 2022, kterého se za ČAST zúčastní její předseda Z. Špaček a první místopředseda
N. Endal.

- MS družstev Chengdu 2022, nominace
VV se zabýval podrobně situací okolo MS družstev a eventuální účasti našich družstev
mužů a žen. Podmínky účasti na MS jsou velmi přísné z hlediska zabezpečení
pandemických opatření a rovněž  ekonomicky mimořádně náročné. Do Číny v
současnosti nelétají žádné komerční lety a proto Čína nabídla charterový let pro
všechny účastníky, a to z Dubaje a Singapuru za 2 500 USD. Největším problémem ale
zůstává obrovské riziko karantény v případě, kdy bude muset některý z členů výpravy
zůstat v Číně na základě pozitivních testů na Covid či na nemoc opičích neštovic. Návrat
je v tomto případě logisticky velmi složitý a ekonomicky náročný. VV se shodl, že tuto
problematiku bude intenzivně řešit předseda a místopředseda Asociace s ostatními EU
státy při ME v Mnichově, s tím, že určitě bude chtít garanci pořádající země v případě
jakýchkoliv problémů.
Z prvních ohlasů většina EU států z těchto důvodů se odmítá MS družstev v Chengdu
zúčastnit.
VV ČAST si uvědomuje, že pro asociaci je tato sportovní akce má nejvyšší prioritu.
V případě účasti na tomto MS VV provedl nominaci. Vzhledem k nekonání kongresu ITTF
v rámci tohoto MS a vzhledem k finančním nákladům se nikdo z vedení ČAST tohoto MS
nezúčastní.

Usnesení:
USN640/III47/Bod8b/12�08�2022
VV ČAST jednomyslně schválil nominaci na MS v Chengdu, na základě návrhu komise
Vrcholového sportu, ve složení:

Trenéři: P. Nedoma, J. Plachý

Muži: L. Jančařík, T. Polanský, P. Širuček a J. Martinko
Ženy: H. Matelová, K. Tomanovská a Z. Blašková

- Hodnocení European Universities Games Lodž, kritéria nominace
VV výbor ČAST se seznámil s hodnocením z tohoto univerzitního mistrovství Evropy v
polské Lodži, které napsala účastnice tohoto mistrovství Z. Blašková. Tyto hry byly pro
českou reprezentaci velice úspěšné, vzhledem k tomu, že ženské družstvo zvítězilo a
mužská část získala v družstvech třetí místo. Další medaili získal deblový pár Z. Blašková
s G. Štěpánovou, a to stříbrnou medaili.
VV všem účastníkům gratuluje za vzornou reprezentaci českého stolního tenisu.
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Jediným nepříjemným okamžikem je fakt, že vedení univerzitního sportu vůbec o
případné účasti naší reprezentace při těchto hrách vedení asociace vůbec předem
neinformovala. Příště se může stát, že vznikne kolize a naše hráčky a hráči nebudou
moci reprezentovat univerzitní sport, který se stává tak úspěšným.

c) Reprezentace mládeže

- Hodnocení Europe U13 Challenge
VV vzal na vědomí účast našich hráček a hráčů na Europe U13 Challenge, konané ve
dnech 16. 6.-19. 6. 2022 v černohorské Podgorici jako “ME kategorie U13”. Hodnocení
předložili vedoucí výpravy a zároveň trenéři (M. Merker - chlapci, M. Linert - dívky). ME
bylo pro českou výpravu velice úspěšné, smíšené družstvo zvítězilo a stalo se tak
“mistry Evropy v kategorii U13”.
VV všem zlatým medailistům gratuluje, stejně tak trenérům.

- Stížnost nominace náhradníka na MEJ
VV se seznámil se situací okolo náhlé změny nominace v kadetské reprezentaci chlapců
na MEJ v srbském Bělehradu v červenci. Důvody změny VV vzal na vědomí a změnu
respektuje.

- Hodnocení MEJ 2022
VV se podrobně seznámil s hodnoceními jednotlivých reprezentačních trenérů (K.
Karásek - junioři, J. Mikeska - juniorky, B. Vožický a M. Merker - kadeti, T. Vrňák -
kadetky).
VV konstatuje, že pro českou výpravu bylo MEJ úspěšné, zejména v získání zlaté
medaile ve čtyřhře juniorek, díky L. Záděrové a dále k získání bronzové medaile V.
Polákové v kategorii kadetek.
VV dále považuje za úspěšné vystoupení našich kadetů a juniorek v soutěži družstev,
kde získali pátá místa. Naopak částečné zklamání proběhlo u soutěže družstev juniorů,
kde bylo daleko vyšší očekávání na jejich umístění.
VV oběma medailistkám, včetně jejich trenérům gratuluje a za vzornou
reprezentaci jim děkuje.

Usnesení:
USN641/III47/Bod8c/12�08�2022
VV se rozhodl finančně odměnit oba dva trenéry našich medailistek, a to J. Mikesku a T. Vrňáka.
Z� N. Endal a J. Brothánek
T� 15.9.2022
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d) Superliga 2022/2023
N. Endal seznámil přítomné se schůzkou účastníků Superligy mužů a žen pro následující
ročník 2022/2023, která se konala v Bratislavě 4.7.2022. Za ČAST se jí zúčastnil předseda
KVS P. Krpec.
Účastníci tohoto zasedání se dohodli, že projekt bude pokračovat, a to obdobným
systém jako v ročníku předcházejícím, tj. ve dvou termínech a skupinově. Dále se shodli
na tom, že je možné přihlásit nejen reprezentační týmy do 23 let, jednotlivé kluby, ale i
týmy reprezentující jednotlivá tréninková střediska.

e) Nominace na ME U21
ETTU provádí nominaci účasti na tomto mistrovství pouze na základě světového
žebříčku. Na základě tohoto nominačního kritéria vedení asociace nechce bránit účasti
reprezentantům, kteří mají právo se tohoto ME účastnit. I když i někteří další hráči by si
účast zasloužili, hlavně ve věku od 19ti do 21 let, pro které je především toto ME určeno,
nesplňují kritéria na základě světového žebříčku. Proto se v této nominaci objevují hlavně
juniorky a junioři.

Usnesení:
USN642/III47/Bod8e/12�08�2022
Na základě návrhu komise vrcholového sportu VV ČAST  jednomyslně schvaluje rozhodnutím
per rollam ze dne 8.8.2022 nominace  na ME kategorie U21, které proběhne ve dnech
14�18.9.2022 v rumunské Kluži. Ve složení:

Muži U21:
1. Štalzer Adam
2. Bělík Šimon
3. Valenta Jan
4. Morávek Radim

Ženy U21:
1. Blašková Zdena
2. Záděrová Linda
3. Vašendová Jana
4. Klempererová Anna

Trenéři: Plachý, Nedoma a Štrbíková
Masér: Aleš Říkovský

f) Seznam hráčů RCM a SCM pro sezónu 2022/2023
Na základě schválení komise vrcholového sportu se VV seznámil s navrhovaným
seznamem hráčů RCM a SCM pro následující sezónu 2022/2023. Předseda asociace
upozornil, že jednotlivé návrhy zaslané z jednotlivých středisek vrcholového sportu
nejsou jednotné, nemají stejnou vypovídací hodnotu, a proto navrhuje pro další období
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stanovit jednotný formulář na podávání přihlášek jednotlivých členů středisek
vrcholového sportu.

Usnesení:
USN643/III47/Bod8f/12�08�2022
VV ČAST jednomyslně schvaluje seznam hráčů a hráček RCM, SCM na základě schválení komisí
vrcholového sportu na následující sezónu 2022/2023.
Z� N. Endal a P. Krpec
T� 31.8.2022

9. Agenda soutěží pořádaných ČAST

a) WTT Feeder Olomouc
N. Endal jako ředitel tohoto významného světového turnaje dospělých seznámil přítomné
s aktuálním stavem příprav tohoto turnaje. VV je potěšen velkou účastí zahraniční hráček
a hráčů, zejména těch mimoevropských. Turnaje se zúčastní 40 zemí.

b) Mistrovské soutěže ČAST jednorázové

- Hodnocení vrchního rozhodčího z MČR U17
VV dosud neobdržel zprávu vrchního rozhodčího z MČR U17.

- Hodnocení vrchního rozhodčího z MČR družstev U15&U19
VV vzal na vědomí hodnocení vrchní rozhodčí z MČR družstev U15 a U19.

- Hodnocení vrchního rozhodčího z MČR dospělých
Předseda asociace upozornil přítomné na fakt, že dosud nebylo provedeno písemné
hodnocení J. Fauska jako vrchního rozhodčího z tohoto MČR dospělých. Na tuto
skutečnost byl upozorněn i předseda komise rozhodčích T. Malík.
VV očekává, že v nejbližší době toto hodnocení od vrchního rozhodčího dostane.

Předseda asociace konstatoval skutečnost, že pokud se objeví v hodnoceních VR z
jednotlivých MČR nějaké nedostatky, návrhy či doporučení měl by se tím VV zabývat
tak, aby toto hodnocení mělo význam a zejména mělo zpětnou vazbu.

- Návrh na změny organizace MČR mládeže a zavedení jednotného systému
(rozdělení kompetencí a koordinace činností)
VV se podrobně zabýval návrhem KVS na zrušení MČR kategorie U17 (není ani v
oficiálním kalendáři ETTU a ITTF� a dále na návrhu komise mládeže na zachování
tohoto MČR. Po dlouhé a intenzivní diskuzi ohledně tohoto nesouladu mezi KVS a KM
se VV rozhodl pro zachování bodovacích turnajů mládeže U17 a zrušením MČR U17.
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Usnesení:
USN644/III47/Bod9b/12�08�2022
VV ČAST jednomyslně rozhodl o zrušení MČR kategorie U17 od roku 2023 a zachování
celostátních bodovacích turnajů mládeže v kategorii U17.
Z� N. Endal (informaci předá předsedům odborných komisí KVS a KM�
T� 22.8.2022

c) Mistrovské soutěže ČAST dlouhodobé, ligové soutěže

- Informace k dlouhodobým soutěžím na sezónu 2022/2023
P. Bohumský informoval přítomné o průběhu příprav k dlouhodobým soutěžím na
sezónu 2022/2023.

d) Pořadatelství MČR mužů a žen
VV diskutoval o pořadatelství MČR mužů a žen pro rok 2023, vzhledem k střídání místa
konání mezi oblastí Čech a Moravy, rozhodl o místě konání v moravské části ČR.

Usnesení:
USN645/III47/Bod9d/12�08�2022
VV ČAST rozhodl jednomyslně přidělit pořadatelství MČR mužů a žen kategorie dospělých pro
rok 2023 do Havířova.

e) Pořadatelství MČR mládeže
VV vypíše výběrové řízení na pořadatelství všech MČR mládeže ihned ve chvíli, kdy ITT
respektive ETTU dokončí kalendář světových a evropských turnajů, zejména pro kategorii
mládeže.
VV tímto vyzývá komisi mládeže aby již teď připravila návrh tohoto výběrového řízení.

f)  BT mládeže
VV projednal návrh rozpisů celorepublikových bodovacích turnajů mládeže pro sezónu
2022/2023.

Usnesení:
USN646/III47/Bod9f/12�08�2022
VV ČAST jednomyslně schvaluje per rollam ke dni 23.7.2022  rozpis  celorepublikových
bodovacích turnajů mládeže pro následující sezónu, tj. pro sezonu 2022/2023.
Z� H. Valentová (informaci předá N. Endal)
T� 1.8.2022
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10. Termínová listina

Usnesení:
USN647/III47/Bod10/12�08�2022
VV rozhodnutím per rollam ze dne 3.8.2022 schválil termínovou listinu jarní části sezóny
2022/2023 s výjimkou termínu extraligy žen a extraligy mužů, kdy VV čeká na doplnění
termínové listiny ze strany ITTF a ETTU (zejména v oblasti evropských pohárových soutěží).
Z� M. Henžel (informaci předá Z. Špaček)
T� 1.8.2022

11. TT Marketing

Předseda asociace informoval o schůzce mezi jednateli 100% dceřiné společnosti ČAST s
nově vzniklou dozorčí radou této společnosti. Schůzky se zúčastnil za DR J. Juřena
(předseda DR� a Z. Jirásek a oba dva jednatelé TT Marketing, s.r.o. Z. Špaček a J. Brothánek.
Obě strany se dohodly na systému spolupráce a zejména kontroly hospodaření, prvním
krokem je kontrola hospodaření za loňský rok, tj. rok 2021. Podrobná kontrola za roky
2016�2020 již proběhla DR ČAST a na základě požadavku Konference ČAST již na jaře v roce
2022.

12. Odborné komise ČAST

a) Zprávy z odborných komisí

Trenérsko metodická komise
VV vzal na vědomí zprávu předsedkyně TMK M. Novotné za odbobí druhé čtvrtletí roku
2022. Dále vzal na vědomí zápis z jednání TMK konané v Praze dne 3.6.2022. Předseda
asociace Z. Špaček dále informoval přítomné ohledně probíhající akreditace licence
ČAST u ministerstva školství, tělovýchovy a mládeže. Dále informoval ohledně
závěrečných zkoušek trenérské  licence A, které se budou konat v září v Havlíčkově
Brodě a nového kurzu licence B, který začne v září 2022. Do tohoto nového kurzu se
přihlásilo rekordních 32 trenérů, což je velice potěšující zpráva.Aby nebyla nucena
odmítnout některé z žadatelů, rozhodla se komise rozdělit kurz na dvě části, zejména
dle motivace jednotlivých účastníků na následující období.

Komise rozhodčích
P. Bohumský informoval o činnosti komise rozhodčích. Ta pracuje v současné době
zejména na delegaci rozhodčích na následující sezónu, přípravě WTT Feeder Olomouc
a nadcházejících školeních rozhodčích.
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Mediální komise
N. Endal informoval o činnosti této komise, nejdůležitější činnosti jsou popsány v
dalších bodech tohoto zápisu.

Sportovně-technická komise
VV vzal na vědomí zápis ze schůze STK konané dne 21.6.2022 a 15.7.2022.
P. Bohumský předložil návrh na rozšíření komise o dva nové členy.

Usnesení:
USN648/III47/Bod12aa/12�08�2022
VV ČAST jednomyslně schvaluje rozšíření komise o dva nové členy Josef Grill a Juraj Spevák.
Z� V. Drozda (informaci předá P. Bohumský)
T� 22.8.2022

Usnesení:
USN649/III47/Bod12ab/12�08�2022
VV ČAST jednomyslně schvaluje na základě doporučení STK sestupy a postupy v ligových
soutěžích pro následující sezónu 2022/2023.
Z� M. Henžel (informaci předá P. Bohumský)
T� 22.8.2022

Usnesení:
USN650/III47/Bod12ac/12�08�2022
VV ČAST jednomyslně schvaluje finanční příspěvek organizátorům skupin ČP.
Z� V. Drozda (informaci předá P. Bohumský)
T� 22.8.2022

Registračně-informační komise
P. Bohumský informoval přítomné ohledně činnosti této komise.

Komise vrcholového sportu
Veškerá rozhodnutí a činnost KVS je popsána v ostatních bodech tohoto zápisu.
Prezenční zasedání této komise bude probíhat před zahájením WTT Feeder Olomouc,
a to v pondělí 22.8.2022.

PARA komise
Z. Špaček informoval o nedobré finanční situaci ohledně ZPS sportovců, do této doby
tyto sportovci neobdrželi od NSA žádné přislíbené finanční prostředky a ČAST musí
částečně sanovat tento problém. Situaci zejména předseda asociace intenzivně řeší.
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Z Špaček dále informoval, že stávající předseda této odborné komise požádal o
ukončení činnosti v této funkci k 31.8.2022.
Předseda asociace oslovil Jaroslava Hadravu, aby do konce roku tuto odbornou komisi
vedl. Jednání intenzivně probíhají, J. Hadrava předběžně s touto pozicí souhlasil.

Komise mládeže
VV vzal na vědomí zápis ze schůze komise mládeže 21.6.2022 a 19.7.2022. Důležitá
rozhodnutí jsou popsána v rámci celého tohoto zápisu z VV.

b) Trenérské zabezpečení HBO

Usnesení:
USN651/III47/Bod12b/12�08�2022
VV rozhodl  o prodloužení trenérských smluv na zabezpečení provozu HBO, a to do konce
letošního roku, tj. 31.12.2022. VV pověřuje N. Endala vypsáním výběrového řízení na pozice
trenérského zabezpečení tohoto projektu.
Z� N. Endal
T� 31.10.2022

c) Nominace PARA sportovců na MS
Předseda asociace informoval přítomné ohledně problematiky nominace na MS para
sportovců, konané v listopadu ve španělské Granadě. V nominaci jsou čtyři sportovci
potvrzení světovou organizací a další tři sportovci jsou na čekací listině.

13. Různé, diskuze, informace členů VV ČAST

a) Žádosti členů ČAST

- TJ Frenštát pod Radhoštěm

Usnesení:
USN652/III47/Bod13aa/12�08�2022
VV projednal žádost TJ Frenštátu pod Radhoštěm a schválil tomuto klubu podporu ve výši 20
000 tis. Kč pokud prokáží, že mají v registru 25 mládežníků, které uvádějí ve své žádosti.
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- V. Poláková
VV se dále zabýval dopisem maminky od kadetské reprezentantky V. Polákové.
Předseda asociace připraví a zašle oficiální dopis rodičům reprezentantky.

Usnesení:
USN653/III47/Bod13ab/12�08�2022
Předseda ČAST Z. Špaček připraví a zašle oficiální dopis rodičům reprezentantky V. Polákové
T� 1.9.2022
Z� Z. Špaček

b) Pozvánka na sportovně-byznysovou konferenci
VV byl informován o pozvánce na tuto konferenci, konanou dne 4.10.2022 v Praze v O2
aréně, která je zaměřena na to, jak budovat, měřit, prezentovat a prodávat český
sport.
Případné přihlášky bude VV řešit na příštím zasedání VV.

c) Informace z valné hromady ČUS
Předseda asociace podrobně písemně informoval ostatní členy VV z valné hromady
ČUS, konané dne 22.6.2022 v Nymburce, které se osobně zúčastnil.

d) Školení řidičů
V současné době probíhá školení všech řidičů, kteří používají služební vozy ČAST a
její dceřiné společnosti. Předseda asociace důrazně upozornil, že nelze použít tyto
vozy řidiči, kteří nebudou proškoleni a neprokáží se tímto dokumentem.

e) Disciplinární řízení - SKST Cheb, Moravský Krumlov
Obě tyto disciplinární řízení probíhají, VV očekává konečné rozhodnutí.

f) Náborový web ČAST
N. Endal podrobně informoval o projektu náborového webu. Proběhlo výběrové řízení,
eSports je vítězná firma, která začala intenzivně na tomto webu pracovat.

g) E-shop - prodej merchandisingu Český stolní tenis
N. Endal seznámil přítomné s projektem tohoto e-shopu. Měl by být spuštěn v září
letošního roku.Vybudování e-shopu a jeho provoz bude plně hradit  TT Marketing.
VV bude sledovat rentabilitu a rozhodne co s tím dál.

h) Spolupráce s firmou Joola
Předseda asociace s prvním místopředsedou se zúčastní během ME v Mnichově
jednání s ředitelem firmy Joola pro Evropu ohledně případného prodloužení
spolupráce s touto firmou, vzhledem k tomu, že za rok končí platnost stávající
smlouvy.
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i) Rada sportovců ČPV
Reprezentant ZPS J. Suchánek byl jmenován do Rady sportovců ČPV. VV ČAST mu
tímto gratuluje a přeje mu hodně úspěchů v této prestižní funkci.

j) Datové schránky
Předseda asociace informoval přítomné, že od 1.1.2023 má každý zapsaný spolek
povinnost zřízení svých datových schránek, pokud tak neučiní, nebudou kluby či
krajské a regionální svazy mít možnost přijímat žádné dotační prostředky. Podrobně
se touto problematikou bude VV zabývat na svém dalším zasedání.

l) ČMKV
Tato organizace, která je nedílnou součástí ČAST v letošním roce slaví kulaté
narozeniny. Během turnaje v Praze 3.9.2022 proběhne slavnostní oslava tohoto
jubilea. Bude vydán i historický almanach, předseda asociace přislíbil při tomto aktu
svoji osobní účast.

m)   ADV
Předseda asociace informoval přítomné ohledně nových pravidel řešení přestupků ze
stran sportovců tj. dopingu. Antidopingové přestupky již nebude v následujícím
období řešit disciplinární komise jednotlivých sportovních svazů ale speciální národní
rozhodčí soud pro sport (a to na základě rozhodnutí světové antidopingové agentury
�WADA�). Tento národní rozhodčí soud bude tedy rozhodovat veškeré dopingové
spory v rámci ČR. V tomto duchu vydává ADV ČR po odsouhlasení ze strany WADA s
účinností od 1.9.2022 novelizovanou směrnici.

14. Termín dalšího VV ČAST

Termín příštího zasedání VV je stanoven na  15.9.2022 od 13.00  hodin, v sídle asociace.
Následující zasedání pak na 6.10.2022 od 14.00 hodin.

15. Soubor Usnesení vyplývající z tohoto zasedání VV dne 12. 8. 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 30.9.2022

USN 638 Žebříčkové umístění mládeže J. Brothánek 15.9.2022

USN 639 Aktivní mládež - penalizace klubů J. Brothánek 15.9.2022
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USN 641 Odměny pro trenéry N. Endal 15.9.2022

USN 643 Seznam hráčů a hráček RCM, SCM N. Endal 31.8.2022

USN 644 Zrušení MČR U17 N. Endal 22.8.2022

USN 646 Rozpis BT mládeže ČR H. Valentová 1.8.2022

USN 647 Termínová listina M. Henžel 1.8.2022

USN 648 Členi STK V. Drozda 22.8.2022

USN 649 Sestupy/postupy v ligových soutěžích 2022/23 M. Henžel 22.8.2022

USN 650 Pořadatelé skupin ČP V. Drozda 22.8.2022

USN 651 Trenérské zabezpečení HBO N. Endal 31.10.2022

USN 653 Odpověď V. Poláková Z. Špaček 1.9.2022

16. Závěr

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

Jednání bylo ukončeno v 13.00 hodin.

Zapsal: Z. Špaček

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