
Datum: 6. října  2022, 14 hodin v sídle Asociace.

Účastníci: Z. Špaček – předseda VV ČAST,
N. Endal a P. Bohumský (oba připojeni on-line), 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. 47 ze dne 15. 9. 2022 - Z. Špaček
4. Kontrola plnění usnesení z minulých zasedání VV ČAST – Z. Špaček
5. Rada krajů - J. Veselka

- Informace předsedy Rady krajů
- Zpráva z konference KSST

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

7. Ekonomická agenda – J. Brothánek
- Stav dotačních programů 2022
- Průběžné čerpání rozpočtu ČAST 2022
- NSA workshop svazy 2023
- Projekty regionálních svazů stolního tenisu

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

- Termínová listina ITTF
b) Reprezentace dospělých – N.  Endal

- Hodnocení ME U21
c) Reprezentace mládeže - N. Endal

- MS juniorů
- Europe Youth TOP 10

9. Agenda soutěží pořádaných ČAST.
a) Mistrovské soutěže jednorázové – N. Endal

- Hodnocení vrchního rozhodčího z  MČR U17
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b) Mistrovské soutěže dlouhodobé, ligové soutěže – P. Bohumský
- Informace k dlouhodobým soutěžím na sezónu 2022/23
- Superfinále extraligy mužů

c) Nemistrovské soutěže - Český pohár
10. Odborné komise

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

11. Různé, diskuze, informace členů VV ČAST
a) Nabídka společnosti Gerford Ai na odkoupení práv na datové přenosy

výsledků z Extraligy mužů - N.Endal
b) Resortní centrum Ministerstva vnitra
c) Joola sponzoring - smlouva
d) Personální otázky - P. Nedoma
e) Termínová listina ČAST
f) Další příspěvky členů VV – členové VV

12. Termíny dalších VV ČAST – Z. Špaček
13. Soubor usnesení vyplývajících ze zasedání VV dne 06.10. 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. 48 ze dne 15. 9. 2022.

Usnesení:
USN673/III49/Bod3/06�10�2022
VV ČAST jednomyslně schvaluje zápis VV ČAST č. 48 ze dne 15. 9. 2022 a všechna rozhodnutí
učiněná per rollam do termínu tohoto zasedání VV ČAST.

4. Kontrola plnění usnesení z minulých zasedání VV ČAST

Všechny úkoly, které měly plnění do termínu tohoto zasedání, byly splněny s výjimkou
USN 672 Dotisk Soutěžního řádu a Pravidel, termín byl prodloužen do 15. 10. 2022 a USN 566
Směrnice zápůjček vozového parku a materiálu, který byl prodloužen do 30. 10. 2022.

5. Rada krajů

- Informace předsedy Rady krajů
Předseda Rady krajů J. Veselka informoval přítomné o činnosti Rady krajů. Konstatoval, že
se aktuálně pracuje na běžné agendě.

J. Veselka dostal za úkol od předsedy ČAST informovat KSST o chystané povinnosti
založení si datových schránek a rozeslat jim dopis, který Z. Špaček připravil. Tuto
informaci by následně měli KSST předat dál RSST a jednotlivým klubům.

- Konference krajských svazů stolního tenisu
Předseda Asociace informoval přítomné o již  proběhlé konferenci Jihočeského krajského
svazu stolního tenisu, které se osobně zúčastnil.
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Zpráva z Konference Jihočeského KSST, konané dne 22. 9. 2022
Z 50ti pozvaných delegátů přítomno pouze 14 s hlasem rozhodujícím, do 30ti minut se
konala náhradní valná hromada, což umožňují stanovy. Vzhledem k této situaci předseda
Asociace delegátům valné hromady navrhl, aby nezúčastněné subjekty s hlasem
rozhodujícím byly penalizovány, pokud se valné hromady nezúčastní. Nakonec se o tomto
návrhu nejednalo.

Hospodaření
Rok 2021 ztráta 201 041 Kč především díky vrácení vkladů do soutěží za období Covidu.
K 1. 1. 2021 byl stav účtu cca 600 000 Kč, k 31. 12. 2021 potom 636 000 Kč, k 31. 8. 2022
potom cca 800 000 Kč.
Za nesoulad mezi CF a ztrátou je způsoben financováním dlouhodobého přeshraničního
styku a kurzovými rozdíly. Na Konferenci ČAST v příštím roce jsou nominováni P. Hložek a
M. Vávra, náhradníkem je J. Jungvirt.
Byly projednány připomínky k ČAST�

1� Nedostatečný počet zápasů na BTM ČR v kategorii B, někteří pouze dva zápasy
za den. Tuto informaci je potřeba předat komisi mládeže ČAST a navrhnout
změnu tohoto systému.

2� S delším časovým předstihem plánovat školení a doškolení rozhodčích licence
B, těch mají v Jihočeském kraji nedostatek a nejsou schopni pokrýt ligové
soutěže.

3� Hodně se hovořilo i o ODM v roce 2024, kterou bude pořádat Jihočeský kraj,
apel na důstojné zařazení stolního tenisu v rámci této olympiády.

6. Dozorčí rada

- Informace místopředsedy DR
Místopředseda DR Z. Jirásek informoval o proběhlé schůzi Dozorčí rady, která se
uskutečnila v sobotu 1. 10. 2022 v Kutné Hoře.

Dozorčí rada probírala na tomto zasedání zejména problematiku a otázky týkající se:
- Postavení členů ČAST, kteří nemají právní subjektivitu
- Aktuální plnění rozpočtu dle položek a opatření k zamezení prosincového

hospodaření
- Dotace z NSA pro ZPS a forma čerpání dosavadních výdajů pro ZPS
- Plnění usnesení Konference ČAST 2022
- DR doporučuje zveřejnit plnění (příjmy, výdaje a celkových výsledek) akcí v

Olomouci a v Havířově – nejen plnění vůči ČAST, ale plnění celkové, to znamená i s
přesahem do TTM

Dne 19. 10. 2022 provede Dozorčí rada kontrolu hospodaření – sekretariátu,vybraných
KSST, oddílů (včetně uzavřených smluv), aktuální čerpání komisí.
Kontrola dceřiné společnosti TT Marketing  bude dohodnuta individuálně.
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Dále místopředseda DR pochválil VV za zajištění nadstandardního úročení volných
finančních prostředků.

7. Ekonomická agenda

- Stav dotačních programů 2022
Místopředseda pro ekonomiku J. Brothánek informoval přítomné o stavu dotačního
programu NSA na podporu reprezentace zdravotně postižených sportovců �ZPS�.
VV ČAST v minulém týdnu obdržel od NSA konečnou alokaci finančních prostředků a
doporučení k úpravě žádosti. J. Brothánek společně s předsedou PARA komise ČAST
úpravu realizovali a nyní čekáme na konečné rozhodnutí o přidělení dotace ze strany NSA.

- Průběžné čerpání rozpočtu ČAST 2022
Místopředseda pro ekonomiku J. Brothánek předloží průběžné čerpání rozpočtu ČAST k
30.9.2022 do termínu příštího zasedání VV ČAST. Rovněž ve spolupráci s DR ČAST
provede zhodnocení a zdůvodnění u těch položek rozpočtu, u kterých hrozí překročení
čerpání.

- NSA workshop svazy 2023
Předseda ČAST Z. Špaček se společně s J. Brothánkem zúčastnili dne 27. 9. 2022
workshopu pořádaném Národní sportovní agenturou, který se měl týkat zejména
financování sportu v následujícím roce.
Sportovní svazy by měly v rozmezí cca do dvou týdnů od tohoto workshopu zaslat své
připomínky k výzvám na dotační programy roku 2022, Připomínky by měly být probrány a
některé z nich i zapracovány do nových výzev, následně budou jednotlivé výzvy na
dotační programy ze strany NSA na příští rok 2023 vypsány.

- Projekty regionálních svazů stolního tenisu
VV se seznámil s nově došlými žádostmi regionálních svazů stolního tenisu na částečné
spolufinancování činnosti dětí a mládeže v daných regionech, které byly doručeny VV od
jeho posledního zasedání.

Usnesení:
USN674/III49/Bod7/06�10�2022
VV jednomyslně schválil tyto projekty RSST�
RSST Benešov, Náchod, Rakovník, Most, Hodonín, Břeclav
Úkol: Brothánek připraví a rozešle smluvní dokumentaci pro RSST.
Z� J. Brothánek
T� 31. 10. 2022
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8. 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.

- Termínová listina ITTF
VV obdržel draft termínové listiny ITTF, která zatím není veřejnosti plně
zpřístupněna. Podle ní byla zpracována i termínová listina ČAST, o které bude v
tomto zápise samostatný bod.

b) Reprezentace dospělých

- Hodnocení ME U21
VV vzal na vědomí hodnocení jednotlivých reprezentačních trenérů z ME U21, konaném
v rumunské Kluži ve dnech 14.-18. 9. 2022.

VV gratuluje Z. Blaškové k zisku bronzové medaile ve dvouhře žen U21 a zároveň ji
schvaluje mimořádnou odměnu.

c) Reprezentace mládeže

- MS juniorů 2022
VV obdržel od předsedy KVS P. Krpce nominaci na MS juniorů, které se bude konat ve
dnech 4.-11. 12. 2022 v Tunisku.

Usnesení:
USN675/III49/Bod8c/06�10�2022
VV jednomyslně schvaluje na návrh Komise vrcholového sportu nominaci na MS juniorů
�4.-11. 12. 2022, Tunisko) v tomto složení:

Junioři (U19�:
Adam Štalzer
Šimon Bělík (pokud bude v nominaci ITTF - zatím je třetí náhradník)

Kadeti (U15�:
Jindřich Morávek s podmínkou

Trenér: K. Karásek

- Europe Youth TOP 10
VV konstatoval, že výkony našich reprezentantů na Europe Youth TOP 10 ve
francouzském Tours nenaplnily očekávání reprezentačních trenérů. VV bude očekávat
písemné hodnocení této akce.
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9. Agenda soutěží pořádaných ČAST

a) Mistrovské soutěže ČAST jednorázové

- Hodnocení vrchního rozhodčího z MČR U17
Komise rozhodčích předala zprávu VR J. Fauska z MČR U17 ve Vlašimi. VV bere tuto
dodatečně zaslanou zprávu na vědomí.

VV ČAST se rozhodl na základě zpráv z již proběhlých MČR reagovat na aktuální situaci
a bude se problematikou pořádání a rozdělené kompetencí při MČR dále zabývat - VV
diskutoval nad možností zřízení pozice Event manažera.

b) Mistrovské soutěže ČAST dlouhodobé, ligové soutěže

- Informace k dlouhodobým soutěžím na sezónu 2022/2023
Soutěže probíhají podle plánu.

- Superfinále extraligy mužů
VV se seznámil s dopisem předsedy oddílu stolního tenisu TJ Ostrava Miroslava
Bindače ohledně nesouhlasného postoje k tomuto finále extraligy mužů.
VV konstatoval, že extraliga mužů spadá do gesce APK a tak tento nesouhlasný postoj
bere VV ČAST pouze na vědomí.

c) Nemistrovské soutěže - Český pohár
VV vzal na vědomí zprávu č.5 k ČP 2022, ze dne 24. 9. 2022.
J. Brothánek zpracoval výzvu k pořadatelství na finálový turnaj, která již byla zveřejněna na
webových stránkách asociace.

10. Odborné komise ČAST

a) Zprávy z odborných komisí

Trenérsko metodická komise
Předseda asociace informoval přítomné o zkouškách specializace 1. ročníku trenérské
licence A, které proběhly dne 1. 10. 2022 v Havlíčkově Brodě.
Všech 8 trenérů tuto zkoušku úspěšně složilo. VV tímto všem gratuluje.

Dále si VV ČAST prostudoval zprávu od předsedkyně M. Novotné o zabezpečení
metodické oblasti v období 16. 6. 2022 až 15. 9. 2022.
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Komise rozhodčích
Komise rozhodčích vydala nový medotický pokyn k výjimkám z oblečení hráčů, jehož
znění bere VV ČAST na vědomí.
Řady mezinárodních rozhodčích rozšířili I. Vondrová a L. Jemelka.
VV tímto oběma gratuluje.

Mediální komise
N. Endal informoval o činnosti mediální komise. Nejvíce se hovořilo o využívání nového
e-shopu ČAST.

Sportovně-technická komise
STK od poslední schůze řešila standardní agendu soutěží, včetně probíhajícího
Českého poháru a zpráv komisařů z ligových utkání.

Registračně-informační komise
VV se seznámil s pravidelnou zprávou předsedy RIKu a ředitele soutěží M. Henžela.
Zejména se týkala reportu programovacích prací.

Komise vrcholového sportu
KVS zaslala nominaci na MS juniorů viz výše. KVS připravuje společné setkání
reprezentačních trenérů s trenéry RCM do konce roku 2022.

PARA komise
. Přítomní byli předsedou Asociace informování o průběhu prvního zasedání této

odborné komise pod vedením nového předsedy Jaroslava Hadravy, zastupující v komisi
též vozíčkáře (kategorie T1�5� . Jejími dalšími členy se stali : Jaromír Němec (za T6�10,
stojící) a Pavel Zahálka (T11, mentálně postižení) s hlasem rozhodujícím. Dalšími členy
s hlasem poradním potom Zbyněk Lambert (T6�10�  Petr Svatoš (T1�5, vozíčkáři).
Reprezentace se zúčastnila posledního turnaje v Řecku před MS ve španělské
Granadě.
Vrchním rozhodčím tohoto MS byl ITTF nominován Petr Bohumský - gratulujeme.

Komise mládeže
VV ČAST vzal na vědomí zápis z jednání komise mládeže, které proběhlo dne 4. 10. 2022
v zasedací místnosti ČAST na Strahově.

Vzhledem k situaci, kdy konečně ITTF neoficiálně zveřejnilo termínovou listinu na 1.
pololetí 2023. Komise mládeže může vypsat výběrové řízení na pořadatele MČR
mládeže pro rok 2023.
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Usnesení:
USN676/III49/Bod10/06�10�2022
VV pověřuje KM vypsáním výběrových řízení na pořadatelství MČR mládeže pro následující rok
2023.
Z� H. Valentová (informaci předá N. Endal)
T� 15. 10. 2022

11. Různé, diskuze, informace členů VV ČAST

a) Nabídka společnosti Gerforf Ai na odkoupení práv na datové přenosy
výsledků z Extraligy mužů
N. Endal informoval o pokračujícím jednání s touto společností na odkoupení
práv na datové přenosy. V jednáním bude místopředseda VV pokračovat.

b) Resortní centrum Ministerstva vnitra
Dne 2. listopadu se bude konat oponentura na resortním centru MV, kterého se
za ČAST zúčastní Z. Špaček a N. Endal. Do té doby proběhne návrh na zařazení
reprezentantů do tohoto RCMV ze strany reprezentačních trenérů a následně
dojde ke schválení VV ČAST.

c) Joola sponzoring
Do dlouhé diskuzi se VV ČAST shodl v pokračování smlouvy s firmou Joola, jako
sponzora ČAST. Návrh smlouvy VV již obdržel, podmínky zůstávají stejné.

Usnesení:
USN677/III49/Bod11c/06�10�2022
VV jednomyslně schválil uzavření smluvní dokumentace s formou Joola a pověřil
zajištěním podpisu jejího předsedu Z. Špačka a místopředsedu N. Endala
Z� N. Endal a Z. Špaček
T� 31. 12. 2022

d) Personální otázky - P. Nedoma
N. Endal informoval přítomné o jednání s P. Nedomou o jeho dalším pokračování v
činnosti pro ČAST.

e) Termínová listina ČAST
VV se seznámil s novou termínovou listinou na 1. polovinu roku 2023, kterou
předložil ředitel soutěží M. Henžel.
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Usnesení:
USN678/III49/Bod11e/06�10�2022
VV jednomyslně schválil termínovou listinu na 1. pololetí roku 2023 a pověřil  ředitele soutěží
jejím zveřejněním.
Z� M. Henžel (informaci předá P. Bohumský)
T�  12. 10. 2022

f) Další příspěvky členů VV – členové VV

- Event manažer
VV diskutoval na návrh Nikolase Endala o zřízení Event manažera, který by
zastřešoval  a koordinoval ze strany Asociace všechny MČR. Koordinace by
probíhala zejména s komisemi mládeže, mediální, rozhodčích a vrcholového
sportu. VV se rozhodl na základě množství připomínek k MČR ve uplynulých
letech.

Usnesení:
USN679/III49/Bod11f/06�10�2022
VV pověřuje N. Endala vypsáním výběrového řízení na pozici Event manažera pro MČR v
následujících letech.
Z� N. Endal
T�  31. 10. 2022

- Evidenční poplatky
VV opětovně diskutoval ohledně nesouladu počtu trenérů a rozhodčích s platnou
licencí, které eviduje ČAST ve svém registru. Bohužel řada těchto trenérů či rozhodčích
nemá zaplacený evidenční poplatek (ani základní) a tudíž NSA tyto členy ČAST z
rejstříku sportu vyřazuje, a tudíž ČAST potom ztrácí značnou část podpory ze strany
agentury.
Nicméně se VV ztotožnil s potřebou kontaktovat všechny kluby, kde jsou tito rozhodčí
či trenéři zaregistrování, aby uhrazení poplatku provedly.

12. Termín dalšího VV ČAST

Termín příštího zasedání VV je stanoven na  3. 11. 2022 od 13 hodin, v sídle Asociace.
Následující zasedání pak na 1. 12. 2022.

13. Soubor Usnesení vyplývající z tohoto zasedání VV dne 6. 10. 2022
VV schválil všechna Usnesení vyplývající z tohoto zasedání VV ČAST.
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Seznam Usnesení s úkoly, termíny, odpovědnými osobami z tohoto zasedání:

USN 566 Směrnice zápůjček vozového parku a materiálu J. Brothánek          30.10.2022

USN 672 Dotisk Soutěžního řádu a Pravidel N. Endal 15.10.2022

USN 674 Projekty RSST J. Brothánek 31.10.2022

USN 676 Výběrové řízení pořadatelství MČR mládeže H. Valentová 15.10.2022

USN 677 Smlouva Joola N. Endal, Z. Špaček 31.12.2022

USN 678 Termínová listina 1/ 2023 M. Henžel 12.10.2022

USN 679 Event manažer N. Endal 31.10.2022

14. Závěr

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

Jednání bylo ukončeno v 18 hodin.

Zapsala: H. Houdková

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