
Datum: 5. ledna  2023, 13 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, 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. 51 ze dne 01. 12. 2022 - Z. Špaček
4. Kontrola plnění usnesení z minulých zasedání VV ČAST – Z. Špaček
5. Rada krajů - J. Veselka

- Informace předsedy Rady krajů
6. Dozorčí rada – Z. Jirásek

- Informace předsedy Dozorčí rady
- Kontrola hospodaření ČAST

7. Ekonomická agenda – J. Brothánek
- Průběžné čerpání rozpočtu ČAST 2022
- Dotační programy 2023
- Rozpočtové provizorium 2023
- Kontrola NSA
- Směrnice č.1/2023 - cestovní náhrady
- Rozpočet PARA sekce

8. Agenda reprezentace a talentované mládeže
a) Aktuální informace o akcích pořádaných ITTF a ETTU – N. Endal
b) Reprezentace dospělých – N.  Endal
c) Reprezentace mládeže - N. Endal
d) Reprezentační trenér žen - N. Endal
e) Výběrové řízení trenérů HBO - N. Endal info o průběhu

9. Agenda soutěží pořádaných ČAST
a) Mistrovské soutěže jednorázové – N. Endal
b) Mistrovské soutěže dlouhodobé, ligové soutěže
c) Český pohár
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d) European Youth tour 2023 - Endal
e) Valná hromada APK

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) Vyhlášení sportovců TOP TEN 2022 - Z. Špaček
b) Kongres ETTU / ITTF - Z. Špaček
c) Anketa Stolní tenista roku 2022
d) Další příspěvky členů VV – členové VV

12. Termíny dalších VV ČAST – Z. Špaček
13. Soubor usnesení vyplývajících ze zasedání VV+4 dne 01. 12. 2022 – Z. Špaček
14. Závěr – Z. Špaček
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Výkonný výbor ČAST přeje všem členům hodně úspěchů  v novém roce 2023.

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. 51 ze dne 1. 12. 2022.

Usnesení:
USN704/III52/Bod3/05�01�2023
VV ČAST jednomyslně schvaluje zápis VV ČAST č. 50 ze dne 3. 11. 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.

5. Rada krajů

- Informace předsedy Rady krajů
Dne 17. 12. 2022 proběhlo v Kutné Hoře společné zasedání zástupců Rady krajů a
Výkonného výboru ČAST. Zároveň zde byl přítomen i ředitel soutěží M. Henžel.

Toto setkání se neslo ve velmi přátelské a poklidné atmosféře. Jednotliví členové VV
ČAST informovali předsedy jednotlivých KSST nebo jejich zástupce o aktivitách
jednotlivých komisí, které mají členové VV ČAST ve své gesci. Dále podali informaci, že i
přes předpokládaný pokles dotací z NSA pro rok 2023, nebude financování krajských
svazů stolního tenisu pro rok 2023 kráceno a zůstane ve stejné výši jako v roce
předcházejícím.

Dále se řešila problematika rejstříku sportů Národní sportovní agentury, kde nejsou ze
strany Asociace odpovídající údaje o trenérech, rozhodčích a existují nesrovnalosti
zejména v názvech oddílů/klubů, IČ apod. Z toho důvodu jsou tyto organizace vyřazeny z
tohoto rejstříku NSA a stejně tak jsou vyřazeni trenéři a rozhodčí, kteří nemají platnou
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licenci či nemají zaplacený evidenční poplatek v Registru ČAST. Tím ztrácí Asociace část
finančních prostředků, které by mohla použít pro financování provozu svazu. Jednotliví
zástupci KSST byli vyzváni o spolupráci a odstranění těchto chyb přes své regionální
svazy a přes správce Registru jednotlivých klubů/oddílů. Bohužel tohoto zasedání se
někteří zástupci krajských svazů opakovaně nezúčastnili.

6. Dozorčí rada

- Informace místopředsedy DR
Místopředseda DR Zdeněk Jirásek informoval přítomné o vydání zápisů ze 16. zasedání
DR, který byl zveřejněn ZDE a dále také zápisu ze 17. zasedání DR ZDE.

- Kontrola hospodaření ČAST
Výkonný výbor ČAST se seznámil se zprávou z kontroly hospodaření ČAST, kterou
provedla Dozorčí rada dne 19. října 2022 v sídle Asociace a je součástí zápisu DR.
Předseda ČAST Z. Špaček se vyjádřil, že po Dozorčí radě bude chtít některé z bodů této
zprávy vysvětlit, protože jejich znění je nejasné. Jedná se o body b) a c) ze zápisu ze 17.
zasedání DR.

Dále VV ČAST nesouhlasí s pojmem rozklikávací rozpočet z usnesení Konference ČAST
2022, protože tento pojem byl v uveden v Usnesení pouze jako příklad. VV tuto záležitost
vyřešil jiným způsobem, a to uveřejnění podrobnějšího plnění rozpočtu k 30. 10. 2022 na
svých webových stránkách.

Členové VV ČAST se též zúčastnili zasedání Dozorčí rady, které proběhlo před konáním
zasedání VV ČAST v Praze v sídle Asociace. Řešila se zde problematika odstoupení členky
Dozorčí rady Petry Mergenthalové a kooptace nového člena Radka Húsky.
Dalším bodem programu zasedání DR byla informace místopředsedy VV ČAST pro
ekonomiku ohledně čerpání rozpočtu ČAST za rok 2022 a především návrhu rozpočtu pro
rok 2023 a s tím souvisejícího vyhlášení rozpočtového provizoria na tento rok vzhledem k
neznalosti příjmu z dotačních programů pro ČAST z NSA. Rozpočtové provizorium bylo
stanoveno jako jedna dvanáctina příjmu loňského roku pro každý kalendářní měsíc,
ponížena o 8 %, což je prozatímní hodnota alokace pro letošní rok.

7. Ekonomická agenda

- Průběžné čerpání rozpočtu ČAST 2022
Proběhla diskuze nad průběžným čerpáním rozpočtu ČAST 2022 především ve vztahu k
vyúčtování neinvestičních dotací NSA za rok 2022. Bylo konstatováno, že neinvestiční
dotace NSA za rok 2022 budou vyčerpány v korelaci se schváleným rozpočtem ČAST pro
rok 2022. U programu na podporu sportovních svazů se neuvažuje žádná vratka směrem
k NSA.
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- Dotační programy 2023

VV bere na vědomí zprávu J. Brothánka o:
- Podání žádosti o neinvestiční dotaci NSA dle Výzvy  25/2022 - Podpora

sportovních organizací svazového charakteru 2023 dne 28.12.2022; včetně všech
povinných příloh.

- Podání dvou žádostí o neinvestiční dotaci NSA dle Výzvy 31/2022 Významné
sportovní akce 2023 na akce WTT WJC Havířov 2023 (mládež) a WTT Feeder
Olomouc 2023 (dospělí) dne 27.12.2022; včetně všech povinných příloh.

- Vyhlášení Výzvy NSA č.34/2022 - Movité investice - Rozvoj materiálně technické
základny sportovních svazů 2022�2023; ČAST podá žádost do této Výzvy do
28.2.2023 dle investičních priorit ČAST zaslaných NSA v srpnu 2022.

VV děkuje všem, kteří se podíleli na přípravě podkladů a povinných příloh pro podání
žádostí o dotace.

- Rozpočtové provizorium 2023

Usnesení
USN705/III52/Bod7a/05�01�2023
VV schvaluje Vyhlášení rozpočtového provizoria ČAST dle přílohy. Současně VV projednal první
návrh rozpočtu ČAST pro rok 2023 dle přílohy.
Z� J. Brothánek
T� 12.1.2023

- Kontrola NSA
J.Brothánek seznámil přítomné s protokolárními  závěry veřejnosprávní kontroly NSA,
která proběhla v listopadu 2022. Protokol o kontrole z 8.12.2022 č.j. NSA-0077/2022/KC/4
konstatuje dvě zjištění, a to že (plná citace):

1� “Při kontrole uvedeného vzorku nebyly kontrolní skupinou zjištěny nedostatky.
Účelové určení dotace a podmínky jejího využití byly kontrolovanou osobou
dodrženy.”

2� “Nebylo shledáno porušení právních předpisů související s čerpáním právních
prostředků poskytnuté dotace.”

Dále protokol obsahuje závěr kontroly (plná citace):
“Při kontrole hospodaření s prostředky státního rozpočtu kapitoly 362 Národní sportovní
agentura u příjemce za kontrolované období 2021 nebyly z hlediska účelovosti a
efektivnosti v kontrolovaných oblastech u kontrolovaného vzorku operací shledány
nedostatky.”

Plné znění Protokolu bude zveřejněno na webových stránkách ČAST  po anonymizaci
údajů v protokolu.
VV ČAST děkuje všem pracovníkům ekonomického úseku ČAST  za úspěšný průběh a
závěr kontroly.
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- Směrnice č.1/2023 - cestovní náhrady

Usnesení
USN706/III52/Bod7a/05�01�2023
VV schvaluje Směrnici č. 1/2023 o poskytování cestovních náhrad, stravného, zahraničního
stravného a kapesného při zahraničních pracovních cestách v České asociaci stolního
tenisu z.s. �ČAST�.
Směrnice bude zveřejněna v příslušné sekci webových stránek ČAST a bude vydána v infu
ředitele soutěží.
Z� J. Brothánek
T� 12.1.2023

- Rozpočet PARA sekce
Na základě předloženého rozpočtu vedení ČAST schválilo rozpočet ZPS stolního tenisu
pro rok 2023 s tím, že byl ponížen oproti roku 2022 na základě předběžných informací z
Národní sportovní agentury. Vedení ČAST předpokládá, že i pro ZPS sportovce bude
vyhlášena výzva pro rok 2023 v co nejkratší době i když veřejně deklarovaný termín této
výzvy �31. 12. 2022� nebyl ze strany NSA dodržen.

Usnesení
USN707/III52/Bod7b/05�01�2023
VV ČAST jednomyslně schvaluje rozpočet PARA komise stolního tenisu pro rok 2023 s tím, že
může být upraven následně po obdržení rozhodnutí ze strany NSA. Při dodržení rozpočtového
provizoria ČAST pro rok 2023, schváleného VV ČAST v tomto zápise.
Z� J. Hadrava (informaci předá Z.Špaček)
T� 12.1.2023 (zveřejnění na webové stránky Asociace)

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. N. Endal informoval přítomné, že pro letošní rok je plánováno
neuvěřitelných 31 světových turnajů pro mládež. Navíc Evropská asociace plánuje
zavedení i mládežnické turnaje v rámci ETTU a zejména evropský žebříček bude částečně
závislý na žebříčku světovém, protože v něm budou klasifikovány i čistě kontinentální
soutěže. Mládežnická reprezentace se v druhé polovině ledna zúčastní velkého
světového turnaje v rakouském Linci.

b) Reprezentace dospělých
Nikolas Endal informoval o kvalifikačním dvojutkání reprezentace žen o postup na
mistrovství Evropy družstev v roce 2023. Naše ženské reprezentační družstvo se utká 11.
1. 2023 s družstvem Itálie a následující den s družstvem Portugalska.
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Pro poslední zápas družstva mužů, který má být sehrán s reprezentací Slovenska, ve
stejné kvalifikaci, není stanoven termín. Oba dva soupeři mají postup do elitní skupiny pro
mistrovství Evropy družstev (ve které se již hraje o medaile) zajištěn.

N. Endal informoval přítomné, že byly podepsány nové reprezentační smlouvy s většinou
hráčů reprezentace mužů.

K 31. 12. 2023 ukončil své působení u České asociace stolního tenisu reprezentační trenér
žen Petr Nedoma.
VV ČAST děkuje P. Nedomovi za jeho práci pro ČAST a přeje mu mnoho úspěchů v
jeho další pracovní kariéře i osobním životě.

c) Reprezentace mládeže
V prosinci se konalo v Tunisu mládežnické mistrovství světa, kategorií U15 a U19. VV ČAST
očekává od reprezentačních trenérů hodnocení z tohoto mistrovství.
Česká reprezentace získala v kategorii čtyřher dvě čtvrtfinálová umístění. Naopak VV
konstatuje zklamání v úspěšnosti soutěže dvouher.

Významný úspěchu zaznamenal Český stolní tenis zařazením Jana Škaldy do Evropské
asociace - stipendium ETTU pro významného talenta evropského stolního tenisu pro rok
2023.

d) Reprezentační trenér žen
VV jmenoval novou reprezentační trenérkou žen naši dlouholetou vynikající
reprezentantku Renatu  Štrbíkovou s kterou zároveň dnešního dne podepsal víceletou
smlouvu.
Novým asistentem reprezentace žen, který bude působit v národním tréninkovém centru
byl jmenován poprvé v historii Českého stolního tenisu Čínský trenér - Xu Kai. Zároveň se
bude částečně podílet i na trenéninkovém procesu mužů.

e) Výběrové řízení trenérů HBO

Usnesení
USN708/III52/Bod8/05�01�2023
Na návrh Komise mládeže byli prostřednictvím výběrového řízení jmenováni tito trenéři do
projektu Hledáme budoucí olympioniky:

Monika Hanušová
Aleš Sviták
Jakub Merta
Břetislav Štieber
Martin Linert

Dále jako externí spolupracovnice byly jmenovány Tamara Tomanová a Monika Vybíralová.
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VV ČAST pověřuje předsedkyni komise mládeže zajištěním podpisu smluvní dokumentace s
těmito trenéry a externími spolupracovnicemi.

Z� H. Valentová (informaci předá N. Endal)
T� 15. 1. 2023

9. Agenda soutěží pořádaných ČAST

a) Mistrovské soutěže ČAST jednorázové

- MČR jednotlivců mládeže a dospělých

Usnesení
USN709/III52/Bod9/05�01�2023
VV ČAST pověřuje svého místopředsedu pro ekonomiku zajištěním smluvní dokumentace pro
všechna MČR mládeže a dospělých pro rok 2023.
Z� J. Brothánek
T� 31. 1. 2023

- WTT Feeder Olomouc a WJC Havířov
N. Endal informoval o stavu příprav tradičních dvou světových turnajů, které tradičně
ČAST pořádá. Jedná se o WTT Feeder v Olomouci konaný na konci srpna 2023 a na
začátku června o WJC v Havířově.

Česká asociace stolního tenisu se rozhodla požádat WTT o zařazení dalšího turnaje
kategorie Feeder (v podzimním termínu) dospělých, který by se konal v Národním
tréninkovém centru v Havířově po vzoru Německa, kde pořádají turnaje Feeder v jejich
Národním centru v Dusseldorfu. Turnaj je zkrácený na 4 dny s omezeným počtem
účastníků.  Hlavním důvodem je možnost účasti daleko většího počtu českých hráčů na
světovém turnaji a tím i možnost získání více bodů do světového žebříčku.

b) Mistrovské soutěže ČAST dlouhodobé, ligové soutěže
P. Bohumský informoval o průběhu letošního ročníku dlouhodobých soutěží.

c) Nemistrovské soutěže - Český pohár
Zdeněk Jirásek, který byl ředitelem finálového turnaje Českého poháru v Kutné Hoře,
informoval přítomné o průběhu tohoto finále, které mělo vysokou sportovní úroveň.

Finále proběhlo bez jakýchkoliv problémů. Delegát řídícího svazu tohoto finále, Z. Špaček,
poděkoval organizátorům i vedení města Kutná Hora za finanční příspěvek na tuto akci a
zároveň informoval o společném setkání (kterého se osobně zúčastnil) týden před tímto
finále společně s organizátory tohoto finále se zástupci vedení města v čele se starostou
Kutné Hory.
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VV ČAST gratuluje vítěznému družstvu mužů SF SKK El Niňo Praha a vítěznému
družstvu žen SKST Hodonín.

d) European Youth tour 2023
Z. Špaček a N. Endal informovali přítomné o novém projektu ETTU, začínajícího rokem
2023. Jedná se o čistě evropské mládežnické turnaje, které budou podkladem pro
vznikající nový evropský mládežnický žebříček.
V letošním roce by mělo proběhnout prvních pět turnajů a jeden z nich by měl být
uspořádán v západočeské metropoli pod hlavičkou České asociace stolního tenisu.

e) Valná hromada APK
Z. Špaček a N. Endal informovali přítomné o proběhlé Valné hromadě APK, která se konala
dne 15. 12. 2022 v Havířově. Oba se zúčastnili jako řádní členové APK.

Jednalo se především o zvýšení požadavků na práci rozhodčích při extraligových
utkáních, Komise rozhodčích by měla vybrat skupinu těch nejlepších, kteří budou
rozhodovat extraligu mužů. Dále se hovořilo o organizaci Superfinále extraligy mužů (tj.
finálový zápas play o mužů, pouze na jeden zápas), které se bude konat 5. 5. 2023 v
Praze v UNYP aréně.

Dále proběhla diskuze s Mediální komisí ohledně marketingového minima a prezentace
extraligy mužů, včetně prezentace na sociálních sítích.
Probíraly se i možné úpravy v rozpisu soutěže pro následující sezónu.

10. Odborné komise ČAST

a) Zprávy z odborných komisí

Trenérsko metodická komise

Akreditace
Předseda VV ČAST informoval přítomné ohledně došlého rozhodnutí z
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, na základě kterého  Česká
asociace stolního tenisu obdržela udělení akreditace pro vzdělávací program
trenéra stolního tenisu licence B, a to na dobu tří let.
Stolní tenis se tak stává jedním z mála sportovních svazů, který má tuto
možnost samostatně vzdělávat trenéry stolního tenisu bez toho, aniž by toto
vzdělání probíhalo přes akreditaci vysoké školy jako je FTVS v Praze, UP v
Olomouci či MU v Brně.
Na základě ukončeného vzdělání může poté každý absolvent získat
živnostenské oprávnění.

VV by tímto chtěl poděkovat zejména Ivetě Vacenovské a Martě Novotné za
perfektní práci k získání tohoto prestižního oprávnění.
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Dne 1. 12. 2022 VV ČAST schválil udělení pokuty pro oddíl TJ Avia Čakovice a pro oddíl TJ
Sokol Mnichovo Hradiště za porušení podmínky SŘ kvalifikovaných trenérů, tyto oddíly
podali námitku na udělení této pokuty a TMK námitkám vyhověla. U oddílu TJ Sokol
Mnichovo Hradiště došlo k administrativní chybě ze strany tohoto oddílu, ale vzhledem
k tomu, že tento oddíl má jiného kvalifikovaného trenéra nakonec TMK udělenou
pokutu odpustila. V případě klubu TJ Avia Čakovice došlo naopak k administrativní
chybě ze strany sportovního svazu.

Usnesení
USN710/III52/Bod10a/05�01�2023
VV ČAST tímto ruší na základě rozhodnutí TMK udělení pokuty oddílu stolního tenisu TJ Avia
Čakovice a TJ Sokol Mnichovo Hradiště za nesplnění podmínky SŘ kvalifikovaných trenérů. VV
pověřuje předsedkyni TMK oznámit toto rozhodnutí tomuto oddílu a zároveň pověřuje ředitele
soutěží uvedením této skutečnosti do svých zpráv.
Z� M. Novotná, M. Henžel (info předá Z. Špaček)
T� 10.1.2023

Seminář s Larou Broich
Předseda Asociace okomentoval zprávu předsedkyně TMK Marty Novotné
ohledně proběhlého semináře s německou trenérkou Larou Broich,
uskutečněný dne 19. 12. 2022 v Havířově. Semináře se zúčastnilo 51 trenérů a
hodnocení ze strany všech účastníků bylo nanejvýš kladné. Záznam z tohoto
semináře i s příslušným komentářem zveřejněn na metodickém webu ČAST.

Trenérská licence A
Dne 19. 12. 2022 absolvovala praktickou zkoušku trenérské licence A paní Jana
Dobešová, a to na základě předešlého studia ve Švédsku. J. Dobešová zkoušku
úspěšně složila a tím splnila všechny podmínky pro udělení této licence.

VV ČAST ji tímto gratuluje.

Zabezpečení metodické oblasti
VV vzal na vědomí pravidelnou zprávu předsedkyně TMK za čtvrté čtvrtletí roku
2022.
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Komise rozhodčích
Místopředseda P. Bohumský informoval přítomné o odvolání DDM Soběslav-Studená
na pokutu za nesplnění podmínky SŘ v počtu rozhodčích licence B. U oddílu došlo k
administrativní chybě, která byla neprodleně napravena. Na základě toho se VV ČAST
rozhodl pokutu zrušit.

Usnesení
USN711/III52/Bod10b/05�01�2023
VV ČAST ruší pokutu družstva DDM Soběslav-Studená, která byla udělena KR za nesplnění
podmínek počtu rozhodčí s licencí B  po změně hostování rozhodčích, z důvodu
administrativního nedostatku klubu.
Oddílu, předsedovi KR a řediteli soutěží sdělí P. Bohumský.
Z� P. Bohumský
T� 15. 1. 2023

Mediální komise
Mediální komise se zabývá svou každodenní agendou - zejména zajištěním TV utkání
Extraligy mužů, včetně propagace - medializace utkání repre žen. Utkání ČR - Itálie
bude vysíláno ve středu 11.1.2023 od 18.oo na Arena Sport a ping-pong-tv, utkání ČR -
Portugalsko bude vysíláno s komentářem na ping-pong.tv.

Komise mládeže
N. Endal informoval o běžné činnosti komise mládeže.
Ve spolupráci KM s předsedou Jihočeského KSST P. Hložkem probíhá příprava Letní
olympiády dětí a mládeže 2024. Dne 2. 12. proběhla přípravná schůzka k této akci, VV
ČAST obdržel zápis z této schůzky a bere jej na vědomí.

Sportovně-technická komise
Dne 17. 12. 2022 proběhla v Kutné Hoře schůze této komise, zápis z tohoto zasedání
bude vyhotoven a zveřejněn v nejbližší době na webových stránkách Asociace.

Předseda STK V. Drozda zaslal VV ČAST písemný návrh kvót na nadcházející MČR
dospělých, které proběhne ve dnech 24. - 26. 3. 2023 v Havířově.
VV ČAST bere tyto kvóty na vědomí.
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Registračně-informační komise
P. Bohumský informoval o činnosti Registračně-informační komise.
VV ČAST děkuje programátorům za velmi rychlý vývoj a nasazení nového systému STR,
který plně nahradil Elost.

Usnesení
USN712/III52/Bod10c/05�01�2023
VV ČAST navyšuje rozpočet RIK na vývoj informačního systému na rok 2022 o 50 tis. Kč.
Z� M. Henžel
T� 15. 1. 2023

Komise vrcholového sportu
Proběhla 13. 12. 2022 porada trenérů repre + RCM v Havířově. Hlavním tématem - co si
trenéři osobně myslí abychom dosahovali lepších repre výsledků.

Jsou zpracovány nasazovací žebříčky mužů a žen na MČR 2023. Budou zveřejněny v
týdnu od 9.1.2023  ke kontrole a následně schváleny VV nejpozději do 31.1.2023.

PARA komise
VV vzal na vědomí zápisy ze schůzí PARA komise, a to zde dne 12. 12. 2022 a 22. 12.
2022. Hlavní témata těchto schůzí byla čerpání rozpočtu reprezentace a provozu za
rok 2022, návrh rozpočtu pro rok 2023, složení reprezentačních týmů na rok 2023 a
systém soutěží v rámci ČR pro následující sezónu.
Předseda asociace, který má PARA komisi ve své gesci, upozornil na složitou situaci
ohledně čerpání rozpočtu za rok 2022, kdy ČAST obdržela finanční prostředky až v
polovině prosince!!! na rok 2022. Dále informoval o příslibu vedení NSA, že ve výzvě
NSA pro rok 2023 na reprezentaci ZPS bude systém v podobném duchu jako pro
reprezentaci zdravých, tj. hlavním slovo při rozdělování finančních prostředků a tvorbě
repre kádrů bude mít sportovní svaz, respektive vedení PARA komise. Na návrh této
komise byli schváleny reprezentační kádry pro rok 2023.

Usnesení
USN713/III52/Bod10d/05�01�2023
VV ČAST jednomyslně na návrh PARA komise schvaluje složení reprezentačních kádrů pro rok
2023 takto:

Kategorie A
Jiří SUCHÁNEK TT2
Petr SVATOŠ TT3
Filip NACHÁZEL TT4
Daniel HORUT TT7
Tibor CHMELA TT10
Ivan KARABEC TT10
Denisa MACUROVÁ TT11
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Kategorie B
Martin ZVOLÁNEK TT2
Jiří ŽÁK TT4
Zbyněk LAMBERT TT7
Lukáš MAXA TT8
David PŮLPÁN TT9
Jan MICHAL TT10
Ondřej VITVAR TT11

Junioři
Martin LUKÁŠ TT3
Vít ŠPALEK TT8
Tomáš NOVOTNÝ TT9
Nela KEMLINKOVÁ TT9
Jan MUŠKA TT9

VV ČAST pověřuje předsedu PARA komise J. Hadravu zajištěním smluvní dokumentace s těmito
reprezentanty.
Z� J. Hadrava (informaci předá Z. Špaček)
T� 15.2.2023

11. Různé, diskuze, informace členů VV ČAST

a) Vyhlášení sportovců TOP TEN 2022
Předseda Asociace informoval přítomné o konání slavnostního vyhlášení ankety
nejlepších sportovců svazu TOP TEN 2022, kterou každoročně vyhlašuje Český
PARA sport.
Vyhlášení se bude konat dne 17. 1. 2023 v Rezidenci primátora hlavního města
Prahy. Za ČAST se ho zúčastní předseda Asociace Z. Špaček.

b) Kongres ITTF a ETTU
Předseda ČAST Z. Špaček se zúčastnil  5. 12. 2022  jednání předsedů světových a
evropských svazů stolního tenisu. Po dlouhé době se tyto kongresy konaly mimo
mistrovství světa (vzhledem k problematické situaci při posledním MS v čínském
Chengdu). Toto setkání, jehož součástí byl i kongres ITTF a ETTU, proběhlo v
Jordánském Ammánu. Jordánsko umožnilo vízový vstup pro všechny stolně
tenisové svazy.
Předseda Asociace o svém pobytu podrobně informoval prostřednictvím článku,
vydaném na webových stránkách ČAST ZDE.

c) Anketa Stolní tenista roku 2022
Z. Špaček informoval přítomné ohledně vyhlášení tradiční
každoroční ankety Stolní tenista roku. Tentokrát rozšířenou o
nejlepšího PARA stolního tenisty roku.
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Vyhlášení proběhne při MČR dospělých v Havířově ve dnech 24.-26.3.2023. Článek
si můžete přečíst ZDE.

d) Další příspěvky členů VV ČAST

- Řádná Konference ČAST 2023
Členové VV ČAST věnovali část svého zasedání i diskuzí nad blížícím se
konání Řádné Konference ČAST. Shodli se na tom, že nebudou měnit časový
harmonogram z poslední volební Konference ČAST v roce 2019 a pověřili
svého předsedu a asistentku VV ČAST H. Houdkovou, aby na příštím
zasedání VV ČAST předložili tento časový harmonogram přípravy
Konference, po úpravách na letošní rok s odpovědnými osobami za přípravu
jednotlivých úkolů.

12. Termín dalšího VV ČAST

Termíny příštího zasedání VV jsou stanoveny na  2. 2. 2023 od 13 hodin a 28. 2. 2023 od 13
hodin, obě v sídle Asociace.

13. Soubor Usnesení vyplývající z tohoto zasedání VV dne 5. 1. 2023

VV schválil všechna Usnesení vyplývající z tohoto zasedání VV ČAST.

Seznam Usnesení s úkoly, termíny, odpovědnými osobami z tohoto zasedání:

USN 679 Event manažer N. Endal 31. 1. 2023

USN 705 Rozpočtové provizorium J. Brothánek 12. 1. 2023

USN 706 Směrnice č.1/2023 J. Brothánek 12. 1. 2023

USN 707 Rozpočet PARA komise J. Hadrava 12. 1. 2023

USN 708 Trenéři HBO H. Valentová 15. 1. 2023

USN 709 Smlouvy MČR J. Brothánek 31. 1. 2023

USN 710 Pokuty TMK M. Novotná+M. Henžel 10. 1. 2023

USN 711 Pokuta KR P. Bohumský 15. 1. 2023

USN 712 Rozpočet RIK M. Henžel 15. 1. 2023

USN 713 PARA reprezentace 2023 J. Hadrava 15. 2. 2023
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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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V Kutné Hoře, dne 17.12.2022

Vyhlášení rozpočtového provizoria České asociace stolního tenisu z.s (ČAST) 2023

Vzhledem k tomu, že ke dni vydání tohoto Vyhlášení:

● nevydala Národní sportovní agentura (NSA) Rozhodnutí o přidělení neinvestiční dotace dle Výzvy
25/2022 Podpora sportovních organizací svazového charakteru pro rok 2023 na podporu činnosti
národních sportovních svazů v oblasti státní sportovní reprezentace, talentované mládeže a organizace
sportu v rámci národních sportovních svazů,

● nebyl vypsán NSA neinvestiční dotační program na podporu činnosti národních sportovních svazů v
oblasti státní sportovní reprezentace a přípravy zdravotně postižených sportovců (ZPS) a gestorství
sportovní činnosti pro ZPS,

● nevydala Národní sportovní agentura Rozhodnutí o přidělení neinvestiční dotace dle Výzvy 31/2022 na
podporu významných sportovních akcí pořádaných na území ČR,

● je teprve zahájen příjem žádostí o dotaci dle Výzvy 34/2022 Movité investice - Rozvoj materiálně
technické základny sportovních svazů 2022-2023 na pořízení majetku pro oblast státní sportovní
reprezentace, talentované mládeže

a dále s ohledem na skutečnost, že financování činnosti ČAST z neinvestičních (i investičních) dotačních
programů NSA v oblasti sportu je klíčové pro fungování ČAST,

stanovuje se, že

1) ČAST v období rozpočtového provizoria přizpůsobí reálný průběh svých výdajů skutečnému objemu
použitelných finančních prostředků,

2) ČAST bude čerpat měsíční výdaje maximálně do výše 1/12 schváleného rozpočtu předchozího roku,
ponížených o 8%,

3) ČAST bude hradit výdaje související s činností připadající do roku 2022, na jejíž financování jsou
zajištěny nedočerpané zdroje z roku 2022 ve smyslu vyhlášených dotačních výzev NSA pro rok 2022, nejpozději
do 31.1.2023,

4) ČAST nebude uzavírat žádné nové smluvní vztahy, pokud nenabude jistoty, že na jejich plnění bude mít
potřebné finanční prostředky.

K vyhlášení rozpočtového provizoria předkládá VV ČAST první návrh rozpočtu ČAST pro rok 2023
vycházející z Konferencí ČAST schváleného návrhu rozpočtu ČAST z 30.4.2022 a jeho úpravách rozpočtovými
opatřeními vzniklými během roku 2022.
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Jakmile VV ČAST získá relevantní informace o rozdělení finančních prostředků z neinvestičních
dotačních programů NSA pro rok 2023 a dále VV ČAST získá Rozhodnutí NSA na neinvestiční dotační programy
pro rok 2023, bude připraven upravený návrh rozpočtu ČAST pro rok 2023 bez zbytečného odkladu. Upravený
návrh rozpočtu ČAST pro rok 2023 bude připraven nejpozději pro řádnou Konferenci ČAST 2023.

Rozpočtové provizorium bude ukončeno schválením rozpočtu ČAST pro rok 2023 Konferencí ČAST
2023. Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji
rozpočtu ČAST 2023 po jeho schválení.

ČAST je schopna realizovat svoji základní činnost dle Stanov ČAST z úspor získaných z úspor vlastních
zdrojů minulých let, případně půjčky od dceřiné společnosti TT Marketing s.r.o., a to po dobu cca 9-12 měsíců.

Jan Brothánek Zbyněk Špaček

Člen VV ČAST předseda VV ČAST
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