
Datum: 15. září  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 -připojen on-line, J. Juřena - předseda DK,

J. Hadrava - předseda PARA komise (od 13:00 do 13:30�

Program jednání:

1. Úvod, přivítání – Z. Špaček
2. Návrh programu zasedání VV ČAST a jeho schválení – Z. Špaček
3. Schválení zápisu VV ČAST č. 47 ze dne 12. 8. 2022 - Z. Špaček
4. Prezentace předsedy PARA komise – J. Hadrava
5. Kontrola plnění usnesení z minulých zasedání VV ČAST – Z. Špaček
6. Rada krajů - J. Veselka

- Informace předsedy Rady krajů
- Zpráva z konference KSST

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

8. Ekonomická agenda – J. Brothánek
- Stav dotačních programů 2022
- Průběžné čerpání rozpočtu ČAST 2022
- Trenéři a rozhodčí v rámci dotací NSA – Z.Špaček
- Projekty regionálních svazů stolního tenisu

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

- Hodnocení ME Mnichov 2022
- MS v Číně, rozhodnutí per rollam nominace

c) Reprezentace mládeže - N. Endal
- Reprezentační kádry 2022/2023 - per rollam
- TOP 10 mládeže - nominace

d)              Superliga 2022/2023 - N. Endal
e)              Reprezentace PARA – MS Granada – per rollam
f)               Rozdělení financí RCM a SCM na 2. pololetí roku 2022 viz google disk,

včetně podpisu smluv - N.Endal
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10. Agenda soutěží pořádaných ČAST.
a) WTT Olomouc 2022, hodnocení - N. Endal
b) WTT Olomouc 2023�2024, termíny, příprava - N.Endal
c) Mistrovské soutěže jednorázové – N. Endal

- Hodnocení vrchního rozhodčího z MČR U17
- Hodnocení vrchního rozhodčího z  MČR dospělých + úkoly z toho

vyplývající
d) Mistrovské soutěže dlouhodobé, ligové soutěže, Český pohár

– P. Bohumský + N. Endal
- Informace k dlouhodobým soutěžím na sezónu 2022/23
- Projekt Marketingové minimum
- Superfinále extraligy mužů
- Výklad pravidel Výkonným výborem - vozíčkáři - P. Bohumský

e) Nemistrovské soutěže - Český pohár
11. Odborné komise

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

12. Různé, diskuze, informace členů VV ČAST
a) Datové schránky – Z. Špaček
b) Letní olympiáda dětí a mládeže 2024 – rozhodnutí per rollam
c) Rozhodnutí Arbitrážní komise 01/2022 – informace – Z.Špaček
d) Joola sponzoring, informace – N. Endal
e) Disciplinární řízení
f) Workshop NSA - Svazy 2023 – Z. Špaček
g) Plnění Usnesení Konference ČAST 2022 – Z. Špaček
h) TT Marketing s.r.o.
i) smlouva s M. Božkem - DPP zpracování žebříčků mládeže a dospělých - Endal
j) fanshop - informace o spuštění - Endal
k) nabídka společnosti Gerford Ai na odkoupení práv na datové přenosy výsledků

z Extraligy mužů  - Endal
l) Dotisk soutěžního řádu a pravidel - N. Endal
m) ITTF Summit 4.-6. 12. 2022 - N. Endal
n) Kalendář 2023 - N.Endal
o) Oponentura CS MV 2. 11. 2022 - N. Endal
p) Další příspěvky členů VV – členové VV

13. Termíny dalších VV ČAST – Z. Špaček
14. Soubor usnesení vyplývajících ze zasedání VV dne 15.09. 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. 47 ze dne 12. 8. 2022.

Usnesení:
USN654/III48/Bod3/15�09�2022
VV ČAST jednomyslně schvaluje zápis VV ČAST č. 47 ze dne 12. 8. 2022 a všechna rozhodnutí
učiněná per rollam do termínu tohoto zasedání VV ČAST.

4. Prezentace předsedy PARA komise

Nový předseda PARA komise ČAST Jaroslav Hadrava představil přítomným představy o
fungování této komise. Poukázal zejména na možnosti zlepšení v této oblasti. Předseda
asociace přislíbil na počátku působení v jeho funkci intenzivnější pomoc, vzhledem k tomu
že má tuto oblast za VV ve své gesci.
VV ČAST přeje novému předsedovi této komise hodně úspěchů v jeho práci.

5. Kontrola plnění usnesení z minulých zasedání VV ČAST

Všechny úkoly, které měly plnění do termínu tohoto zasedání, byly splněny. Ostatní mají
pozdější termín plnění.

6. Rada krajů

- Informace předsedy Rady krajů
Předseda Rady krajů J. Veselka, který byl na tomto jednání připojen on-line, se během
tohoto zasedání informoval ohledně termínu vyúčtování jednotlivých KSST za 1. pololetí
roku 2022, a to k datu 31. 8. 2022. Bohužel řada KSST tento termín  nedodržela, i když je to
jasně popsáno ve smluvní dokumentaci.
VV bude tyto prohřešky řešit na svém příštím zasedání.
Předseda Rady krajů byl též požádán o sdělení informace všem krajským svazů ohledně
povinnosti zřízení datové schránky pro všechny zapsané spolky od 1. 1. 2023 s tím, že tyto
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informace by měly být předávány dál prostřednictvím těchto krajských svazů až k
jednotlivým klubům a regionálním svazům stolního tenisu.

- Konference krajských svazů stolního tenisu
Předseda Asociace informoval přítomné o již  proběhlé konferenci Zlínského krajského
svazu stolního tenisu.

Zpráva z Konference Zlínského KSST, konané dne 5. 9. 2022
Konference Zlínského krajského svazu stolního tenisu se také zúčastnil za VV ČAST N.
Endal. Bylo přítomno 26 ze 42 delegátů.

Rozpočet za sezónu 2021/2022 - Příjmy:  225.070,-Kč (z toho 170 tis. dotace ČAST�
- Výdaje: 461.868,-Kč

Rozpočet pro sezónu 2022/2023 - Příjmy   500.000,-Kč (z toho 170 tis. dotace ČAST�
- Výdaje   500.000,-Kč

Aktuální zůstatek na účtu 667 tis. Kč.

V letošním roce se budou konat ještě poslední dvě konference KSST, a to Jihočeského
KSST dne 22. 9. 2022 v Českých Budějovicích - této konference se osobně zúčastní
předseda asociace Z. Špaček. Poslední konferencí bude KSST Plzeňského kraje dne 18.
10. 2022, které se zúčastní také předseda asociace.

7. Dozorčí rada

- Informace předsedy DR
Předseda DR J. Juřena krátce informoval o činnosti Dozorčí rady, a to jak v ČAST, tak i v
dceřiné společnosti TT Marketing s.r.o, kde je také předsedou DR této společnosti.

8. Ekonomická agenda

- Stav dotačních programů
Zásadní problém je agenda dotací NSA na podporu zdravotně postižených sportovců
�ZPS�. O dotacích od NSA dosud nebylo rozhodnuto, ČAST (i ostatní žadatelé) obdržela
30. 8. 2022 tabulku s rozdělením dotací na reprezentaci ZPS, kterou ale NSA sama kvůli
„administrativní chybě“ 1. 9. 2022 stornovala. Další postup ohledně dotace na ZPS repre
bude projednáván se všemi žadateli na schůzce na NSA 19. 9. 2022 (schůzka byla svolána
15. 9. 2022 pozdě odpoledne). VV omezil počet členů doprovodu a trenérů na  MS PARA ve
Španělsku na nezbytné minimum.
Ohledně žádosti na další dotaci pro ZPS na Celoroční činnost sportovního svazu v oblasti
Parasportu žádný posun směrem k Rozhodnutí NSA o přidělení dotace nenastal, probíhá
komunikace s úředníky nad podklady, které jsou součástí žádosti.

Dále předseda pro ekonomiku navrhl provedení rozpočtových opatření:
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● V kapitole Czech Open Olomouc 2022 �WTT Feeder) zvýšit příjmy i výdaje o 500 000 Kč
oproti rozpočtu, schválenému Konferencí ČAST, z důvodu přijetí mimořádné individuální
dotace od Olomouckého kraje.

● V kapitole WTT Youth Contender Havířov zvýšit příjmy i výdaje o 751 173 Kč oproti
rozpočtu, schválenému Konferencí ČAST, z důvodu přijetí dotace od NSA.

Návrh provedení rozpočtových opatření byl zaslán Dozorčí radě ČAST 7. 9. 2022. Dozorčí
rada ČAST, zastoupená předsedou, vyslovila s provedením opatření souhlas.

Usnesení:
USN655/III48/Bod8a/15�09�2022
VV ČAST jednomyslně schvaluje provedení rozpočtových opatření:

● V kapitole Czech Open Olomouc 2022 �WTT Feeder) zvýšit příjmy i výdaje o 500 000 Kč
oproti rozpočtu, schválenému Konferencí ČAST, z důvodu přijetí mimořádné individuální
dotace od Olomouckého kraje.

● V kapitole WTT Youth Contender Havířov zvýšit příjmy i výdaje o 751 173 Kč oproti
rozpočtu, schválenému Konferencí ČAST, z důvodu přijetí dotace od NSA.

T� 20.9.2022
Z� J. Brothánek

- Průběžné čerpání rozpočtu
VV i DR předložil místopředseda pro ekonomiku dne 7. 9. 2022 průběžné čerpání rozpočtu
ČAST za období leden - srpen 2022. Pro provozní oblast, repre i talent bylo konstatováno,
že se  podařilo  rozběhnout v prvním pololetí roku čerpání pro OTM, SpS i KSST, což v
loňském roce nebylo možné. Řada klubů i krajských svazů svoji částku již zcela nebo z
podstatné části vyčerpala. Během září 2022 bude vypořádána agenda za žebříčkové
umístění mládeže. Je třeba rozběhnout agendu čerpání pro RSST.

VV se dohodl, aby předsedové jednotlivých odborných komisí sledovali čerpání svého
rozpočtu tak, aby se nestalo, že jej překročí. Proto VV žádá všechny předsedy těchto
komisí aby si vyžádali u paní I. Navrátilové na sekretariátu ČAST výsledovku průběžného
čerpání a své výdaje si překontrolovali. Přítomní se shodli, že za čerpání rozpočtu
odborných komisí jsou plně zodpovědní jejich předsedové (tak, jak to bylo prezentováno i
na Konferenci ČAST z úst Dozorčí rady).

Aktualizováno 21.09.2022 Stránka 5



- Projekty regionálních svazů stolního tenisu
VV se seznámil s žádostmi regionálních svazů stolního tenisu ohledně požadavků a
částečné spolufinancování činnosti dětí a  mládeže v rámci regionu.

Usnesení:
USN656/III48/Bod8b/15�09�2022
VV jednomyslně schválil tyto projekty RSST�
RSST Semily, Šumperk, Jeseník, Nymburk,Přerov, Bruntál, Vsetín, Plzeň-město, Praha-západ a
dále  projekty RSST Středočeského KSST bez právní osobnosti - Kolín, Mělník, Mladá Boleslav,
Praha-východ, Příbram.
Úkol: Brothánek připraví a rozešle smluvní dokumentaci pro RSST.
T� 30.9.2022
Z� J. Brothánek

9. Agenda reprezentace, talentované mládeže

a) Aktuální informace o akcích pořádaných ITTF �WTT� a ETTU
N. Endal informoval přítomné o účasti naší reprezentace na akcích pořádaných ITTF
�WTT� a ETTU.
Hlavní a nejdůležitější informací byla zpráva o plánovaném vydání termínové listiny WTT
na rok 2022 ke konci měsíce září.

b) Reprezentace dospělých

- Hodnocení ME Mnichov 2022
VV konstatuje, že výsledky naší reprezentace zaostaly za očekáváním. Podrobné
hodnocení jednotlivých hráčů a hráček bylo VV zasláno, a ten si je podrobně
prostudoval. Hodnocením ME se podrobně zabývala i Komise vrcholového sportu na
svém minulém zasedání a vyslovila podobný názor jako VV.

- MS v Číně, rozhodnutí per rollam nominace
VV dne 28. 8. 2022 změnil rozhodnutím per rollam nominaci na MS v čínském Chengdu,
vzhledem k absenci některých klíčových reprezentantů. V ženské reprezentaci
nahradila M. Ševčíková Z. Blaškovou.
Nová mužská nominace na MS� Polanský Tomáš, Valenta Jan, Koldas Tomáš.

c) Reprezentace mládeže
Mládežnická reprezentace se zúčastnila na začátku září turnajů v Chorvatsku a
Slovinsku.

- Reprezentační kádry mládeže 2022/2023
VV ČAST obdržel od Komise vrcholového sportu návrh nominace reprezentačních kádrů
mládeže na sezónu 2022/2023.
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Usnesení:
USN657/III48/Bod9ca/15�09�2022
VV schválil dne 28. 8. 2022 reprezentační kádry mládeže na sezónu 2022/2023, na  základě
návrhu Komise vrcholového sportu.

KADETKY
A tým B tým
V. Poláková T. Kovaříčková
H. Kodetová S. Holubová
A. Holejšovská
Trenér: Tomáš Vrňák

KADETI
A tým B tým
J. Šklada J. Grabovský
J. Kabelka K. Jedlička
M. Slaný M. Kolečkář
Trenér: Martin Merker

JUNIORKY
A tým B tým
H. Sommerová T. Bártová

N. Hanáková
A. Sazimová
M. Pařízková

Trenér: Jaroslav Mikeska

JUNIOŘI
Š. Bělík
O. Květon
V. Kadlec
M. Šíp
Š. Brhel
Trenér: Karel Karásek
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- TOP 10 mládeže - nominace
Vedení ČAST obdrželo od ETTU nominaci na turnaj TOP 10 kategorií U15 a U19.

Usnesení:
USN658/III48/Bod9cb/15�09�2022
VV schválil  nominaci na turnaj TOP 10 kategorie U15 a U19 ve francouzském městě Tours. ČR
budou reprezentovat tito hráči, dle nominace ETTU podle aktuálního evropského žebříčku.

U19 U15
A.Štalzer J. Morávek
Š. Bělík

d) Superliga 2022/2023
Nikolas Endal informoval o letošním ročníku Superligy. Celkem se jí zúčastní 9 družstev
mužů a 7 družstev žen (muži systém 3 skupiny po 3, ženy dvě skupiny - jedna 4 a druhá 3
členná).
Česká asociace stolního tenisu přihlásila družstva U23 mužů i žen.
Hrát se bude opět dvoustupňovým systémem. 1.stupeň ve skupinách a pak play-o.
Jedna ze skupin mužů  se bude pořádat v NTC Havířov. O termínech budou jednotlivá
družstva komunikovat v průběhu října.

e) Reprezentace PARA - MS Granada - per rollam
VV ČAST obdržel návrh nominace od PARA sekce ITTF na Mistrovství světa tělesně
postižených sportovců ve španělské Granadě.

Usnesení:
USN659/III48/Bod9e/15�09�2022
VV schvaluje rozhodnutím per rollam ze dne 6. 9. 2022 účast tělesně postižených sportovců na
mistrovství světa v Granadě, ve dnech 06.-11. 11.  2022, kteří byli nominováni ITTF PARA divizí.

V tomto složení:
Hráči
Jiří Suchánek – kategorie T1-T5 (vozíčkáři)
Petr Svatoš – kategorie T1-T5 (vozíčkáři)
Nela Kemliková – kategorie T6-T10 (stojící)
Tibor Chmela – kategorie T6�10 (stojící)
Denisa Macurová – kategorie T11 (mentálně postižení)

Fyzioterapeutka: Suchánková
Trenéři: Macurová, Jašek
Doprovod: Kemlink
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f) Rozdělení financí RCM a SCM na 2. pololetí roku 2022
První místopředseda N. Endal předložil přítomným  návrh na rozdělení financí pro RCM a
SCM na 2. pololetí roku 2022.

Usnesení:
USN660/III48/Bod9f/15�09�2022
VV schvaluje rozdělení financí a smluvní dokumentaci pro 2. pololetí 2022
Dotace pro SCM Ostrava zůstala pro 2.pololetí roku 2022 stejná jako v 1.pololetí.
VV rozhodl s předstihem o snížení dotace pro SCM Ostrava o 50 tis Kč a to od 1.1.2023 ,  a to z
důvodu výrazného snížení počtu hráčů a hráček zařazených dle kritérií do SCM, kteří mají statut
reprezentanta. Pominul tak důvod pro výjimku, díky které měl navýšenou dotaci oproti ostatním
SCM.

10. Agenda soutěží pořádaných ČAST

a) WTT Feeder Olomouc 2022
Přítomní konstatovali, že letošní ročník turnaje WTT Feeder Olomouc 2022 proběhl opět
bez větších problémů i přes počáteční obavy ohledně výše dotačních prostředků a počtu
účastníků (termín konání těsně po ME v Mnichově). Opět s kladným hospodářským
výsledkem.
VV děkuje všem, kteří se na uspořádání této vydařené akce podíleli.

b) WTT Olomouc 2023�2024 - termíny, příprava
Nikolas Endal informoval přítomné o probíhajících diskuzích nad dalšími ročníky turnaje
WTT Olomouc. Byl potvrzen termín pro rok 2023, a to tradičně na konci srpna ve dnech
22. 8.-27. 8. 2023.
Dále informoval o jednáních s manažery WTT o snaze přesouvat turnaje do hlavních
měst. Pro ČAST je přesunutí tohoto turnaje z Olomouce do Prahy nereálné, zejména  z
finančních důvodů, kdy jen nájem obdobné sportovní haly je mnohonásobně vyšší a
podpora města menší, spíše nulová.

c) Mistrovské soutěže ČAST jednorázové

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

- Hodnocení vrchního rozhodčího z MČR dospělých + úkoly z toho vyplývající
VV bere na vědomí velmi opožděně dodanou zprávu vrchního rozhodčího z MČR
dospělých. S některými částmi této zprávy VV nesouhlasí, s ostatními doporučeními se
bude nadále zabývat - jedná se především o jednoznačné vyčlenění kompetencí pro
pořadatele mistrovství, competition manažera jmenovaného ČAST a vrchního
rozhodčího MČR. Stejně tak bude řešena úloha a kompetence mediální komise.
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d) Mistrovské soutěže ČAST dlouhodobé, ligové soutěže

- Informace k dlouhodobým soutěžím na sezónu 2022/2023
P.  Bohumský informoval o tom, že sezóna 2022/2023 je připravena. STK řešila
odhlášení týmu TTC Karlovarsko z 2. ligy mužů, skupiny A. Tomuto týmu byla udělena
finanční pokuta za odhlášení po rozlosování soutěže.

- Projekt - Marketingové minimum
Projekt Marketingové minimum u extraligových týmů mužů okomentoval Nikolas Endal.
Tento projekt bude znovu realizován a detailní podmínky řeší zástupci klubů společně
s Mediální komisí ČAST.

- Superfinále extraligy mužů
Nikolas Endal informoval, že APK schválilo na videokonferenci se zástupci
extraligových týmů dne 14. 9. 2022 ukončení letošního ročníku Extraligy mužů
2022/2023 takzvaným Superfinále dne 5. 5. 2023 (místo finálové série pouze jedno
finálové utkání).

Usnesení:
USN661/III48/Bod10da/15�09�2022
VV rozhodl o uhrazení pronájmu sportovní haly na Superfinále extraligy mužů, které se bude
konat dne 5. 5. 2023 v areálu Podvinného mlýnu v Praze.

- Výklad pravidel Výkonným výborem – vozíčkáři
VV na základě požadavku P. Halase o výkladu článku SŘ 461.03-Hostování vozíčkářů a
článku 452.04 se jednomyslně usnesl na následujícím usnesení.

Usnesení:
USN662/III48/Bod10db/15�09�2022
VV ČAST schvaluje jednomyslně výklad SŘ článku 461.03-Hostování vozíčkářů a 452.04

Výklad k čl.  461.03

Hráči hrající na vozíčku (vozíčkáři) mohou startovat v soutěžích družstev v mateřském
oddíle a současně hostovat v družstvu jiného oddílu. Hostování vozíčkářů může být
schváleno jen do vyšší soutěže, než je v základu družstva v mateřském oddílu, současně
nesmí být porušena další ustanovení tohoto řádu a rozpisu soutěže (hráč na max. třech
soupiskách).

Poznámky:

1. Toto hostování se podává prostřednictvím Registru ČAST jako „Hostování vozíčkářů“.

2. Pro hráče hrající na vozíčku neplatí ustanovení čl. 461.07.

Aktualizováno 21.09.2022 Stránka 10



Výklad k čl. 452.04 – schváleno VV ČAST dne 15.9.2022

Hráč – hostující vozíčkář se na soupisky řadí dle pořadí žebříčku. Hráč – vozíčkář, může být
uveden v základu družstva mateřského oddílu a současně v základu hostujícího oddílu.

Z� M. Henžel (zveřejnění výkladu, informaci předá P. Bohumský)
T� 20.9.2022

e) Nemistrovské soutěže - Český pohár
Petr Bohumský seznámil přítomné s pořadateli skupin Českého poháru, VV tuto informaci
bere na vědomí. Pořadatel na finálové utkání prozatím není určen.

Usnesení:
USN663/III48/Bod10e/15�09�2022
VV ČAST pověřil místopředsedu pro ekonomiku J. Brothánka o vypsání výběrového řízení na
pořadatelství finále Českého poháru, které se bude konat dne 18. 12. 2022.
T� 30.9.2022
Z� J. Brothánek

11. Odborné komise ČAST

a) Zprávy z odborných komisí

Trenérsko metodická komise
VV se seznámil se zápisem ze setkání TMK ČAST se zástupci TMK krajských svazů
stolního tenisu, a to dne 27. 8. 2022 během turnaje WTT Feeder v Olomouci. Ze 14 ti
KSST se zúčastnilo této schůzky 10 z nich. Během tohoto setkání proběhla plodná
diskuze, zejména návrhy na změny v systému školení a udělování C a D trenérských
licencí a nových certifikátů trenéra. Proběhl výklad a diskuze ke Směrnici ČAST č.
2/2022 Podmínky pro udělování a prodlužování trenérských licencí  a podmínky
kvalifikace trenérů v družstvech soutěží ČAST daných soutěžním řádem.
Přítomní byli informování vedením TMK ČAST o průběhu akreditace ČAST u MŠMT,
žádost o akreditaci bude podána v nejbližších dnech a vedení TMK doufá, že bude do
konce letošního roku schválená.

Předseda ČAST, který má tuto TMK v gesci, za VV seznámil přítomné s problémem, že
někteří trenéři v rámci asociace nejsou zaregistrování v žádném klubu nebo nemají
zaplacené evidenční poplatky. Tudíž jsou vyřazeni z evidence u NSA a asociace je
finančně krácena z hlavního dotačního programu. Stejný problém je i u rozhodčích.
Všichni trenéři (rozhodčí), kteří byli vyřazeni ze seznamu pro NSA, by měli být
upozorněni aby se buď registrovali u nějakého klubu nebo požádali o individuální
členství a zaplatili evidenční poplatek v rámci asociace. Těchto trenérů (rozhodčích) je
značné množství.
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Komise rozhodčích
VV se seznámil se zápisem z jednání Komise rozhodčích ČAST ze dne 30. 8. 2022, které
probíhalo formou videokonference. Hlavními tématy byly delegace vrchních
rozhodčích k dlouhodobým soutěžím, hodnocení mezinárodních akcí z pohledu
rozhodčích �WTT Youth Contender v Havířově, Europhe Trohpy Grand Final v Havířově,
ITTF PTT Czech Open v Ostravě a WTT Feeder v Olomouci) a delegace rozhodčích na
Champions League group a Českého poháru.
Dále se zabývala školeními a semináři rozhodčích všech licencí v období září až
prosinec 2022.

Předseda ČAST obdržel též nomanici členky této komise, Kláry Duškové, jako
kandidátky pro třetí běh projektu Advance Referee Project  Předseda komise
rozhodčích ITTF Werner Thury požádal ČAST o schválení této nominace.

Mediální komise
N. Endal informoval o činnosti Mediální komise, která zejména pracovala na přípravě
nového běhu marketingového minima pro extraligové kluby.

Sportovně-technická komise
VV ČAST vzal na vědomí oba zápisy ze schůzí STK, a to zde dne 15. 8. 2022 a z 11. 9.
2022. Hlavním tématem byla příprava nových ligových soutěží a ročníku 2022/2023 a
druhého stupně Českého poháru 2022. Během listopadu bude zaslán dotazník ke
změnám ligových soutěží žen a mužů (mimo extraligy) tak, aby výsledek mohl být
použit pro případné návrhy změn řádů na Konferenci ČAST 2023. V rámci VV ČAST
proběhla diskuze též o odměnách komisařů v ligových soutěžích, Které STK navrhla
navýšit o 50 %.

Usnesení:
USN664/III48/Bod11a/15�09�2022
VV jednomyslně schválil směrnici ČAST č. 3/2022 Podmínky činnosti komisařů.
Z� P. Bohumský
T� 30.9.2022

Registračně-informační komise
P. Bohumský předal informaci od M. Henžela o činnosti programátorů. Jejich práce se
týká hlavně změn díky úpravě rozpisu BT mládeže a také drobných úprav pro Český
pohár.
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Komise vrcholového sportu
VV ČAST se seznámil se zápisem z jednání KVS, ze dne 22. 8. 2022 během konání WTT
turnaje v Olomouci. Součástí tohoto jednání bylo i hodnocení ME dospělých v
Mnichově a ME juniorů v Bělehradě, včetně návrhů reprezentačních kádrů mládeže na
sezónu 2022/2023. Tyto důležité body jsou popsány i v jiných částech tohoto zápisu z
jednání VV ČAST.

PARA komise
Představení nového předsedy PARA komise bylo zmíněno již v úvodu tohoto zápisu,
stejně jako následná nominace sportovců na MS tělesně postižených v Granadě.

Usnesení:
USN665/III48/Bod11b/15�09�2022
VV ČAST rozhodnutím per rollam ze dne 25. 8. 2022 jednomyslně jmenuje nového předsedu
PARA komise ČAST, který je zároveň gestorem pro Národní sportovní agenturu, a to Jaroslava
Hadravu. Smluvní dokumentace je podepsána do 31. 12. 2022.

Komise mládeže
VV ČAST vzal na vědomí zápis z jednání Komise mládeže, konané 18. 8. 2022. Komise
diskutovala na téma redukovaných žebříčků mládeže a metodiku schválila. Projednala
též odměny za umístění na žebříčku, které rozeslala jednotlivým oddílům s výzvou k
fakturaci.

Předseda asociace upozornil na nejednotnou formu propozic k jednotlivým BT
mládeže, kde není vůbec nebo nedostatečně prezentovaná ČAST, která tyto BTM
finančně podporuje. Dále není zřejmé, že se jedná o celostátní BTM a navrhuje aby tyto
propozice měly pokud možno jednotnou strukturu.

Usnesení:
USN666/III48/Bod11c/15�09�2022
VV rozhodl, že všechny propozice musí obsahovat nové logo ČAST a musí mít v textu jednotnou
zmínku, že turnaj je pořádán ve spolupráci s ČAST.

12. Různé, diskuze, informace členů VV ČAST

a) Datové schránky – Z.Špaček
Předseda asociace otevřel diskuzi nad povinností všech zapsaných subjektů
vedených jako spolky zřídit si datové schránky od 1. 1. 2023, a to dle zákona
č.261/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti další elektronizaci
postupů orgánů veřejné moci (tzv. DEpo). Dle této nové legislativy bude pro
podnikající fyzickou osobu nebo pro právnickou osobu povinně mít a využívat pro
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komunikaci s orgány veřejné moci datovou schránku. Tato datová schránka bude
všem PO či FO počátkem příštího roku zřízena automaticky nebo si ji mohou zřídit
samy v předstihu. Toto VV ČAST jednomyslně doporučuje a vyzývá tímto všechny
spolky, včetně regionálních a krajských svazů aby si v předstihu datovou
schránku zřídily. VV doporučuje předsedovi Rady krajů aby i ve své oblasti předal
tyto informace dál do všech krajských a regionálních svazů.

Usnesení:
USN667/III48/Bod12a/15�09�2022
VV ČAST pověřuje svého předsedu zajištěním zveřejnění informace o povinnosti zřízení
datových schránek pro všechny spolky v rámci ČAST.
T� 1.10.2022
Z� Z. Špaček

b) Letní olympiáda dětí a mládeže 2024 – rozhodnutí per rollam
VV přijal s potěšením zprávu od předsedy asociace, že stolní tenis bude opět
součástí letní olympiády dětí a mládeže pro rok 2024, která se bude konat v
Jihočeském kraji. Předseda informoval o intenzivní komunikaci s předsedou
organizačního výboru této olympiády a zároveň místopředsedou ČOV F.
Šumanem a předsedou Jihočeského krajského svazu stolního tenisu M. Hložkem
a dalšími osobami zainteresovanými na této LODM. Již v předstihu VV schválil
rozhodnutím per rollam dne 6. 9. 2022, že odpovědná osoba pro komunikaci na
přípravě této LODM bude předsedkyně Komise mládeže H. Valentová a jejím
zástupcem bude člen Komise mládeže M. Linert. Toto rozhodnutí bylo již
oznámeno organizátorům a zodpovědným osobám v přípravě této akce.

Usnesení:
USN668/III48/Bod12b/15�09�2022
VV ČAST jednomyslně schválil rozhodnutím per rollam 6. 9. 2022 účast na LODM v roce 2024.
Komise mládeže jmenovala koordinátorem této akce za ČAST předsedkyni Komise mládeže H.
Valentovou a jejího zástupce M. Linerta.

c) Rozhodnutí Arbitrážní komise 01/2022 – informace – Z.Špaček
VV ČAST se seznámil podrobně s rozhodnutím Arbitrážní komise ČAST číslo
01/2022 ve věci navrhovatele AC Sparta Praha proti ČAST o návrhu na přezkum
rozhodnutí VV ČAST ze dne 13. 7. 2022, kterým bylo zamítnuto odvolání
navrhovatele proti rozhodnutí STK ČAST ze dne 21. 6. 2022 o zařazení družstva
žen AC Sparta Praha “B” do skupiny “B” do 1. ligy žen pro sezónu 2022/2023.
Arbitrážní komise ČAST se ztotožnila s rozhodnutím STK a následně i s
rozhodnutím VV ČAST.
Tímto VV ČAST považuje tuto záležitost za uzavřenou.
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d) Joola sponzoring, informace – N.Endal
VV ČAST se podrobně seznámil s informací N. Endala a Z. Špačka z jednání
současného sponzora ČAST společností Joola, které se konalo během ME
dospělých v srpnu letošního roku v Mnichově. Obě strany konstatovaly, že mají
zájem pokračovat ve spolupráci. Vzhledem k dlouhým dodacím lhůtám ze strany
výrobců nebo dodavatelů vybavení (zejména z Číny) je nutné rozhodnutí o
případné spolupráci dokončit nejpozději do konce letošního roku tak, aby
případná nová smlouva (na další čtyřleté období) a hlavně závazky z ní vyplývající
mohly plynule navázat při ukončení současné smlouvy (tj. 31. 8. 2023�.
VV obdržel první návrh smlouvy a pověřil N.Endala a Z.Špačka jednáním.

Usnesení:
USN669/III48/Bod12d/15�09�2022
VV ČAST pověřuje Nikolase Endala  a Zbyňka Špačka pokračovat v jednáních s firmou Joola,
případně uzavřením smlouvy za minimálně stejných podmínek jako ve smlouvě stávající.
Z� N. Endal, Z. Špaček
T� 31. 12. 2022

e) Disciplinární řízení
VV ČAST se seznámil s výsledkem z jednání disciplinární komise ČAST ze dne 11. 8.
2022, na základě podnětu ředitele soutěží M. Henžela k průběhu finálového
utkání extraligy mužů SKST cheb vs. HB Ostrov Havlíčkův Brod, konaného 12. 5.
2022 v Chebu ohledně nedostatečné pořadatelské služby ze strany
pořadatelského týmu.
Komise pracovala ve složení P.  Čepek - předseda, Z. Kaplanová a M. Bajtler -
členové DK.
Na základě tohoto rozhodnutí DK obdržel VV nesouhlasné stanovisko ze strany
Komise rozhodčích. VV se seznámil s tímto stanoviskem, vzal jej na vědomí.

f) Workshop NSA - Svazy 2023 – Z.Špaček
Předseda asociace informoval přítomné o workshopu pořádaném Národní
sportovní agenturou na téma: “Pravidla k podpoře sportovních svazů pro rok
2023” v termínu 27. 9. 2022. Za Českou asociaci stolního tenisu se tohoto jednání
osobně zúčastní předseda Zbyněk Špaček a místopředseda pro ekonomiku Jan
Brothánek.

g) Plnění Usnesení Konference ČAST 2022 – Z.Špaček
Mezi členy VV ČAST proběhla intenzivní diskuze ohledně plnění Usnesení
Konference ČAST konané dne 30.4.2022.
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Usnesení:
USN670/III48/Bod12g/15�09�2022
VV pověřuje J. Brothánka aby v čerpání rozpočtu k 30. 9. běžného roku vyhledal položky, které
překračují rozpočet o 10 % a ve spolupráci s příslušnými členy VV, kteří mají tuto položku v gesci,
konzultoval a zdůvodnil toto překročení Dozorčí radě ČAST.
Z� J. Brothánek
T� 20.10.2022

h) TT Marketing s.r.o.
Jednatel společnosti TT Marketing s.r.o. J. Brothánek informoval přítomné o stavu
finančních prostředků a aktivitách v rámci této dceřiné společnosti.

i) Smlouva s M. Božkem - DPP zpracování žebříčků mládeže a dospělých - Endal
Nikolas Endal informoval o nutnosti podepsání smluvní dokumentace s panem M.
Božkem na zpracování žebříčků mládeže a dospělých na následující období.

Usnesení:
USN671/III48/Bod12i/15�09�2022
VV ČAST tímto schvaluje smluvní dokumentaci s M. Božkem za zpracování žebříčků mládeže a
dospělých pro rok 2022.
Z� N. Endal
T� 20. 10. 2022

j) Fanshop (e-shop) - informace o spuštění - Endal
Nikolas Endal informoval přítomné o spuštění fanshopu ČAST
(hps://fanshop.ping-pong.cz), jehož účelem je především prezentace a prodej
reklamních předmětů.
VV se shodl na tom, aby prezentace tohoto e-shopu byla uváděna periodicky na
všech sociálních sítích asociace tak, aby členové a všichni další zájemci měli
neustále aktuální  informace.

k) Nabídka společnosti Gerford Ai na odkoupení práv na datové přenosy
výsledků z Extraligy mužů - Endal
VV se seznámil s informací od N. Endala ohledně možnosti odkoupení práv na
datové přenosy výsledků z extraligy mužů. N. Endal zjistí více informací do
příštího zasedání VV.

l) Dotisk soutěžního řádu a pravidel - N.Endal
N. Endal informoval o dotazech některých členů asociace o možnosti dokoupení
Soutěžního řádu a Pravidel stolního tenisu.
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Usnesení:
USN672/III48/Bod12l/15�09�2022
VV ČAST schvaluje dotisk Soutěžního řádu a Pravidel stolního tenisu a pověřil N. Endala
zjištěním ceny tohoto dotisku. Dle té se bude odvíjet množství dotisku.
Z� N. Endal
T� 1.10.2022

m) ITTF Summit 4.-6.12.2022 - N.Endal
N. Endal a Z. Špaček informovali přítomné o chystaném Summitu ITTF, jehož
součástí bude i kongres ITTF, ten se bude konat ve dnech 4.-6. 12. 2022 v
Jordánsku.

n) Kalendář 2023 - N.Endal
ČAST bude i letos vydávat svůj stolní stolní kalendář na následující rok, tj. rok
2023. Práce na přípravě kalendáře již probíhají.
Všichni zájemci budou mít možnost si kalendář zakoupit na fanshopu ČAST.
Zahájení objednávek bude včas oznámeno, minimálně na webových stránkách a
sociálních sítích ČAST.

o) Oponentura CS MV 2. 11. 2022 - N.Endal
N. Endal informoval o termínu oponentury v resortním centru Ministerstva vnitra,
která se bude konat 2. 11. 2022 v Praze. Za ČAST se jí zúčastní N. Endal společně
se Z. Špačkem.

V nejbližší době dojde k setkání nového ředitele resortního centra Ministerstva
vnitra a vedení ČAST, ohledně nových podmínek spolupráce mezi resortním
centrem Ministerstva vnitra a ČAST.

p) Další příspěvky členů VV – členové VV

- Barokní perly Moravy 2022

Usnesení:
USN673/III48/Bod12p/15�09�2022
VV jednomyslně schválil finanční podporu 5. ročníku projektu Barokní perly Moravy 2022, jedná
se o sportovně-vědomostní projekt, kde se děti z Olomouckého, Zlínského a Jihomoravského
kraje seznámí se základy stolního tenisu a získají další základní vědomosti o Baroku. Počítá se s
účastí okolo 1 000 dětí.
Z� Z. Špaček
T� 25.9.2022
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13. Termín dalšího VV ČAST

Termín příštího zasedání VV je stanoven na  6. října 2022 od 14.00  hodin, v sídle asociace.
Následující zasedání pak na 3. 11. 2022 od 14.00 hodin.

14. Soubor Usnesení vyplývající z tohoto zasedání VV dne 15. 9. 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 655 Rozpočtové opatření WTT Olomouc+Havířov J. Brothánek 20.9.2022

USN 656 Projekty RSST J. Brothánek 30.9.2022

USN 662 Vyklad clanku - hostování vozíčkářů M. Henžel 20.9.2022

USN 663 Výběrové řízení - pořadatel finále ČP J. Brothánek 30.9.2022

USN 664 Odměny komisařů P. Bohumský 30.9.2022

USN 667 Datové schránky - zveřejnění informace Z. Špaček 1.10.2022

USN 669 Spolupráce s firmou Joola N. Endal, Z. Špaček 31.12.2022

USN 670 Rozpočty odborných komisí J. Brothánek 20.10.2022

USN 671 Smluvní dokumentace - M. Božek N. Endal 20.10.2022

USN 672 Dotisk Soutěžního řádu a Pravidel N. Endal 1.10.2022

USN 673 Barokní perly Moravy - finanční podpora Z. Špaček 25.9.2022

15. Závěr

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

Jednání bylo ukončeno v 17.00 hodin.

Zapsala: H. Houdková

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