
Datum: 2. února  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. Juřena - předseda 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. 52 ze dne 5. 1. 2023 - 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 – J. Juřena

- Informace předsedy Dozorčí rady
7. Řádná Konference ČAST - Z. Špaček

- Průběžné informace
8. Ekonomická agenda – J. Brothánek

- Průběžné čerpání rozpočtu ČAST 2022 a dotačních výzev NSA
- Dotační programy 2023
- Kontrola NSA
- Sídlo ČAST

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

- Nový evropský žebříček
b) Reprezentace dospělých – N.  Endal
c) Reprezentace mládeže - N. Endal

- nové reprezentační kádry mládeže - N.Endal
d) Reprezentace PARA

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

- MČR mužů a žen 2023 - rozpis
b) Mistrovské soutěže dlouhodobé, ligové soutěže

- Informace ŘS
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c) European Youth tour 2023
11. Odborné komise

a) Zprávy z jednotlivých odborných komisí –TMK, KR, MK, STK, RIK, KVS, PARA
12. Různé, diskuze, informace členů VV ČAST

a) Datové schránky
b) ČMKV
c) Trenéři roku 2022 �ČOV a Para sport)
d) Zpráva o činnosti ČPV
e) Žádost reprezentanta T. Martinka
f) Nasazovací žebříčky mužů a žen - N.Endal
g) Disciplinární řízení
h) Další příspěvky členů VV – členové VV

13. Termíny dalších VV ČAST – Z. Špaček
14. Soubor usnesení vyplývajících ze zasedání VV dne 2. 2. 2023 – 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. 52 ze dne 5. 1. 2023.

Usnesení:
USN714/III53/Bod3/02�02�2023
VV ČAST jednomyslně schvaluje zápis VV ČAST č. 52 ze dne 5. 1. 2023 a všechna rozhodnutí
učiněná per rollam do termínu tohoto zasedání VV ČAST.

4. Kontrola plnění usnesení z minulých zasedání VV ČAST

Úkoly, které měly plnění do termínu tohoto zasedání byly splněny, kromě USN 706 Směrnice
ČAST č.1/2023, která se bude na žádost Komise rozhodčích doplňovat a USN 709 Smlouvy
MČR. Oba úkoly mají nový termín, a to 28. 2. 2023.

5. Rada krajů

- Informace předsedy Rady krajů
Předseda Rady krajů J. Veselka se z tohoto zasedání omluvil. Členové VV se shodli, že by
bylo vhodné během MČR dospělých v Havířově ve dnech 24.-26. 3. 2023 uspořádat Radu
krajů a vyzývají tímto jejího předsedu, aby v co nejbližším termínu zaslal všem předsedům
KSST pozvánku s programem.

6. Dozorčí rada

- Informace předsedy DR
Předseda VV ČAST Z. Špaček informoval přítomné, že osobně před tímto zasedáním VV
ČAST projednal s předsedou DR J. Juřenou některé body ze zasedání DR, které vyplynuly
ze vztahu DR k VV. Jednalo se zejména o výsledky kontroly hospodaření VV ČAST ze
strany DR.
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Předseda DR se především zajímal na tomto zasedání o výsledky čerpání rozpočtu ČAST
za rok 2022, tento bod je podrobně uveden v ekonomické agendě tohoto zápisu.

VV ČAST se dohodl na některých bodech v ekonomické oblasti, které bylo potřeba
schválit ze strany DR ČAST či DR TT Marketingu. Zápůjčka je poskytnuta za účelem
financování běžných výdajů ČAST dle jejích stanov (hlavní činnost) pro překlenutí období
od začátku kalendářního roku 2023 (rozpočtové provizorium) do doby načerpání
neinvestičních dotací od Národní sportovní agentury z programů na podporu sportovních
organizací svazového charakteru a významných sportovních akcí pro rok 2023.

Jednatelé dceřiné společnosti TTM informovali přítomné o poskytnutí daru do ČAST ve
výši 200 tis. Kč (jedná se o výši 10 % z předpokládaného hrubého hospodářského
výsledku TTM za rok 2022�. VV ČAST a předseda DR TTM tento krok odsouhlasili.

Předseda DR byl dále informován a souhlasil s poskytnutím termínované plné moci pro
ředitele obou světových turnajů ve stolním tenise v roce 2023, a to WTT Youth
Contender Havířov a WTT Feeder Olomouc.

Všechny ostatní body budou projednány v ostatních bodech zápisu z tohoto jednání
Výkonného výboru ČAST.

7. Řádná Konference ČAST

- Průběžné informace
Předseda Z. Špaček seznámil přítomné s harmonogramem příprav Řádné Konference
ČAST 2023.
Odpovědné osoby za přípravu konkrétních úkolů budou informováni.

Jedinými nedořešenými body ohledně tohoto harmonogramu byl termín výzvy k podávání
přihlášek na posty kandidáta na předsedu ČAST a jeho tým, dále na post předsedy DR a
posty členů DR. Dalším bodem byl termín podávání přihlášek těchto kandidátů a termín
jejich zveřejnění.
VV se shodl na tom, že termín podávání přihlášek byl stanoven do 29. 3. 2023 (což je
jeden měsíc před konáním Řádné Konference ČAST� a ihned poté bude zveřejněn
seznam těchto kandidátů.
VV se dále shodl na tom, že budou zveřejněny pouze podklady od kandidátů, které budou
doručeny v tomto řádném termínu, po tomto termínu již nikoliv.
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8. Ekonomická agenda

- Průběžné čerpání rozpočtu ČAST 2022 a dotačních výzev NSA
VV ČAST schvaluje vyúčtování neinvestičních dotací VSA22�00030 �WTT Youth
Contender Havířov 2022� a VSA22�00031 �WTT Feeder Olomouc 2022� od Národní
sportovní agentury. Vyúčtování bylo podáno 26. 1. 2023.

Vyúčtování ostatních dotačních výzev pro rok 2022 od NSA se průběžně připravuje.
Konečné čerpání rozpočtu 2022 bude zpracováno hned poté.

- Dotační programy 2023
ČAST byla vyzvána k doplnění podkladů pro dotaci NSA dle Výzvy 25/2022 - Podpora
sportovních organizací svazového charakteru 2023. Doplnění připraví J. Brothánek ve
spolupráci N. Endalem, P. Krpcem a M. Henželem do 8. 2. 2023.

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.

Usnesení:
USN715/III53/Bod8/02�02�2023
VV projednal a schválil investiční záměr pro žádost Motivé investice. Investiční záměr zahrnuje
pořízení:

- Mikrobus 9 míst - 2ks
- Sportovní povrch Taraflex 6.2 - 2 000 m2

- Bateriový nízkozdvižný manipulační vozík - 1 ks
- Bateriový čistící stroj na sportovní povrch - 1 ks
- Autorská práva k publikaci “Devadesátka stolního tenisu v Čechách, na Moravě

a Slovensku - ISB 978�80�88035�09�1

Celková výše investičního záměru činí cca 5,3 mil. Kč, z toho investiční dotace NSA 4,505 mil. Kč
a spoluúčast ČAST 0,795 mil. Kč.

- Kontrola NSA
Protokol o kontrole hospodaření ČAST ze strany NSA byl zveřejněn na webových
stránkách asociace po úpravě ze strany pověřence ČAST pro GDPR ZDE.

- Sídlo ČAST
VV projednal zvýšení cen nájmů v sídle asociace.
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9. Agenda reprezentace, talentované mládeže

a) Aktuální informace o akcích pořádaných ITTF �WTT�a ETTU
N. Endal informoval přítomné o spuštění nového evropského žebříčku, který zohledňuje i
další důležité, zejména evropské soutěže. Tento žebříček byl spuštěn od 1. 1. 2023.

Další informací ze strany místopředsedy ČAST je zařazení dvou našich úspěšných
mládežnických reprezentantů do programu Eurotalents 2023, jedná se o H. Kodetovou a
F. Račáka.

VV ČAST oběma nadějným reprezentantům gratuluje.

N. Endal dále informoval o výzvě vedení evropské asociace na uspořádání dalších
evropských soutěží, konaných v roce 2024 a 2025. VV ČAST se shodl, že přihlášku
podávat nebude. Jedná se o ME U21 �2024�, ME U13 �2025�, Evropskou olympijskou
kvalifikaci �2024� a TOP 10 mládežníků �2025�.

b) Reprezentace dospělých
Po dlouhém vyjednávání byl stanoven termín závěrečného zápasu mužů se Slovenskem o
postup na ME družstev, které se koná 10. - 17.9.2023  ve švédském Malmö. Postup obou
soupeřů do bojů o mediale na tomto ME je již rozhodnut, jedná se pouze  o to, kdo z
těchto dvou týmů vyhraje kvalifikační skupinu. Utkání se odehraje ve středu 22. 3. 2023 v
NTC Havířov.

c) Reprezentace mládeže

- Nové reprezentační kádry mládeže

Usnesení:
USN716/III53/Bod9c/02�02�2023
VV ČAST rozhodnutím per rollam ze dne 26.1.2023 schvaluje nové reprezentační kádry mládeže,
a to na návrh Komise vrcholového sportu. Tyto reprezentační kádry byly podrobně zdůvodněny
jednotlivými reprezentačními trenéry mládeže.

Junioři – trenér Karel Karásek
Šimon Bělík, Ondřej Květon, Vít Kadlec, Martin Šíp, Štěpán Brhel, Daniel Košťál

Juniorky – trenér Jarek Mikeska
A tým:  Helena Sommerová

B tým: Tereza Bártová , Monika Pařízková , Adéla Sazimová , Magdaléna Ščibrániová ,
Vendula Šichanová

Kadetky – trenér Tomáš Vrňák
A tým: Veronika Poláková, Hanka  Kodetová, Anna Holejšovská
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B tým: Tereza Kovaříčková, Andrea Slámová, Simona Holubová

Kadeti – trenér Martin Merker
A tým: Jan Škalda, Jakub Kabelka

B tým: Karel Jedlička, Martin Slaný, Matyáš Kolečkář, Tadeáš Vršovský

N. Endal informoval o účasti reprezentačních kádrů kategorie U15 a U19 na nejbližním
turnaji WTT Youth Contender v Tunisku.

VV ČAST krátce zhodnotil i účast reprezentace mládeže na předcházejícím turnaji
světové série v rakouském Linzi, kde H. Kodetová vyhrála soutěž U13 a v soutěži U15
získala druhé místo. V této soutěži navíc V. Poláková obsadila třetí pozici.

VV ČAST oběma gratuluje.

d) Reprezentace PARA
Předseda Asociace informoval o plánované účasti naší nově jmenované reprezentace
ZPS na turnajích ve Španělsku, Costa Brava 9.-12.3.2023 (celkem 14 hráčů) a dále turnaji v
Řecku, který začíná 28.4.2023 a bude otevřen i pro samoplátce z řad ZPS.

Byl zveřejněn první dokument k paralympijským hrám v Paříži 2024, který popisuje kreditní
systém pro hodnocení hráčů pro splnění účasti na těchto hrách.

Ve dnech 22�23. 3. 2023 proběhne společné soustředění všech reprezentantů v
Hodoníně.

10. Agenda soutěží pořádaných ČAST

a) Mistrovské soutěže ČAST jednorázové

- MČR mužů a žen 2023 - rozpis

Usnesení:
USN717/III53/Bod10a/02�02�2023
VV ČAST jednomyslně schválil rozpis MČR mužů a žen pro rok 2023, které se bude konat ve
dnech 24.-26.3.2023 v Havířově.
VV pověřil ředitele soutěží vydáním tohoto rozpisu. Tento rozpis je umístěn ZDE.
Z� M. Henžel (informaci předá N. Endal)
T� 8. 2. 2023

b) Mistrovské soutěže ČAST dlouhodobé, ligové soutěže

- Informace ŘS
VV ČAST vzal na vědomí informace ředitele soutěží.
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Dále projednal VV ČAST žádost ředitele soutěže o zřízení disciplinární komise v případu
nevhodného chování hráče M. Hanáka. Tato žádost je řešena v samostatném bodu
tohoto zápisu.

c) European Youth tour 2023

Evropská Tour
N. Endal informoval přítomné ohledně dalších informací o novém projektu ETTU (evropské
mládežnické turnaje). ETTU potvrdilo, že jeden z prvních pěti turnajů konaných v roce
2023 se bude konat v ČR, a to konkrétně v Plzni. Termín je druhá polovina října roku 2023.
Tento turnaj bude započítán i v nově vzniklém mládežnickém evropském žebříčku.

11. Odborné komise ČAST

a) Zprávy z odborných komisí

Trenérsko metodická komise
Předseda Asociace informoval o činnosti Trenérsko metodické komise za uplynulé
období. Informoval také o plánovaném prvním trenérském kurzu specializace A licence
za druhý ročník, který se uskuteční v termínu 24�28.4.2023 v Praze.

Komise rozhodčích
VV ČAST vzal na vědomí zápis z jednání KR ze dne 19. 1. 2023.

Dále VV ČAST projednal návrh KR na  změnu pravidel stolního tenisu ohledně intenzity
osvětlení hracího prostoru.

Usnesení:
USN718/III53/Bod11a/02�02�2023
VV ČAST schvaluje následující změnu znění domácí úpravy předpisu pravidel stolního tenisu
ČAST v článku 3.2.3.4.a, a to ve znění:
Pro domácí soutěže platí intenzita osvětlení hrací plochy měřená nad hrací plochou
následovně:

Superliga min. 900 lx
Extraliga mužů a žen min. 800 lx
Ostatní ligové soutěže min. 700 lx
Ostatní domácí soutěže min. 600 lx

Pro ostatní části hracího prostoru je stanovena minimální intenzita osvětlení 500 lx.
Řídící svazy mají právo si rozpisem dané soutěže předepsané hodnoty upravit, nikdy by ale
neměla intenzita osvětlení hrací plochy klesnout pod 500 lx.
Z� T. Malík (informaci předá P. Bohumský)
T� 15. 2. 2023 vydání

Účinnost předpisu od 1.7.2023
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Mediální komise
N. Endal informoval o činnosti mediální komise od posledního zasedání VV ČAST.

Komise mládeže
VV ČAST vzal na vědomí zápis komise mládeže, ze dne 30. 1. 2023.
VV požaduje po KM podrobnější informace o průběhu příprav MČR mládeže, než jak je
uvedeno v tomto zápise.

VV se dále zabýval i situací proběhlých prvních BT mládeže v roce 2023 ve Vlašimi a
konstatoval, že v daleko lepších herních podmínkách v Praze se hrály kategorie za
pravidelné účasti daleko menšího počtu hráčů než ve Vlašimi.
VV tímto vyzývá KM, aby do budoucna lépe zvážila umístění jednotlivých kategorií, a to
zejména podle herních podmínek jednotlivých hal a žádá vyjádření komise k této
problematice.

Sportovně-technická komise + Registračně-informační komise
VV ČAST vzal na vědomí informace P. Bohumského o běžné činnosti těchto komisí.

Komise vrcholového sportu
N. Endal informoval přítomné o činnosti Komise vrcholového sportu.

PARA komise
VV ČAST vzal na vědomí zápis z pravidelné schůzky PARA komise. Předseda asociace
některé body slovně okomentoval.

Předseda asociace se osobně zúčastnil vyhlášení TOP 10 sportovců, konané
dne 17. 1. 2023 v Praze pod záštitou stávajícího pražského primátora, mezi oceněnými
sportovci byli i dva stolní tenisté - J. Suchánek a N. Kemlinková. Tuto anketu pravidelně
pořádá Český PARA sport. Výsledky z minulých let naleznete ZDE.

VV ČAST oběma oceněným gratuluje.

12. Různé, diskuze, informace členů VV ČAST

a) Datové schránky
VV rozsáhle diskutoval o nově vzniklé zákonné povinnosti subjektů dle zákona č.
300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů , kteří
mají mít zřízenou od 1. 1. 2023 datovou schránku.VV ČAST rozhodl pro zapsané
spolky a pro všechny dodavatele OSVČ v rámci ČAST v komunikaci s Českou
asociací stolního tenisu používat v rámci smluvních dokumentací, a fakturací
používat výhradně datovou schránku. Pro vyúčtování poté tuto povinnost silně
doporučuje.
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b) ČMKV
Předseda Asociace Z. Špaček informoval přítomné o schůzce s novým předsedou
Českomoravského klubu veteránů, T. Danajem. Diskutovali zejména o další možné
spolupráci mezi ČAST a ČMKV.

c) Trenéři roku 2022 �ČOV a Český Para sport)
Předseda asociace informoval přítomné o nominaci J. Mikesky jako kandidáta na
trenéra roku 2022 v anketě, kterou každoročně vyhlašuje ČOV, a to za úspěch L.
Záděrové na MEJ 2022, kde získala zlatou medaili ve čtyřhře.
Po dohodě s předsedou PARA komise nebyl na trenéra roku v oblasti parasportu
nominován z řad ČAST žádný kandidát.

d) Zpráva o činnosti Českého paralympijského výboru
Předseda asociace Z. Špaček informoval o zprávě o činnosti Českého
paralympijského výboru za období říjen-prosinec roku 2022, a VV ČAST ji vzal na
vědomí. Zájemci si zprávu mohou podrobněji přečíst ZDE.

e) Žádost reprezentanta T. Martinka
VV ČAST diskutoval o žádosti reprezentanta T. Martinka ohledně výše výchovného
při jeho přestupu z TJ Ostrava KST do oddílu HB Ostrov.
Na základě poskytnutých informací jmenovaného se rozhodl VV ČAST požádat
oddíl TJ Ostrava KST o jejich vyjádření v této problematice a pověřil svého
předsedu kontaktování tohoto oddílu.

Usnesení:
USN719/III53/Bod12e/02�02�2023
VV ČAST jednomyslně rozhodl, na základě žádosti o přezkoumání výše odstupného při přestupu
T. Martinka z TJ Ostrava KST do oddílu HB Ostrov, kontaktováním vedení oddílu TJ Ostrava KST o
jeho vyjádření v této problematice a pověřil svého předsedu kontaktováním tohoto oddílu.
Z� Z. Špaček
T� 8. 2. 2023

f) Nasazovací žebříčky mužů a žen

Usnesení:
USN720/III53/Bod12f/02�02�2023
VV ČAST rozhodnutím per rollam ze dne 26. 1. 2023 schvaluje nasazovací žebříčky žen a mužů
pro rok 2023. Žebříčky mužů jsou k dispozici ZDE a žen ZDE.

g) Disciplinární řízení
VV ČAST obdržel žádost Ředitele soutěží M. Henžela na zahájení Disciplinárního
řízení s hráčem M. Hanákem z oddílu SK Pedagog ČB ohledně jeho nevhodného
chování při utkání 1. ligy mužů s TJ Sokol PP Hradec Králové dne 22. 1. 2023.
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Usnesení:
USN721/III53/Bod12ga/02�02�2023
VV ČAST jednomyslně schvaluje doplnění současného seznamu členů disciplinární komise
ČAST o předsedu STK Václava Drozdu.

Usnesení:
USN722/III53/Bod12gb/02�02�2023
VV ČAST zřizuje disciplinární komisi v případu chování M. Hanáka při utkání 1. ligy mužů,ve
složení M. Henžel, T. Malík a V. Drozda.

h) Další příspěvky

Žádost o podporu Memoriálu M. Hrachového
VV ČAST obdržel žádost klubu SK Frýdlant nad Ostravicí prostřednictvím jeho
předsedkyně na spolufinancování 10. jubilejního ročníku mezinárodního turnaje v
tomto městě, Memoriálu M. Hrachového.
Vzhledem k situaci kdy ČAST hospodaří v rozpočtovém provizoriu, rozhodne o
případném přidělení finančních prostředků na tuto akci až po zveřejnění
rozhodnutí o přidělení finančních prostředků NSA.

Mezinárodní den stolního tenisu
Jak již předseda asociace po svém návratu z kongresu ITTF informoval o změně
termínu mezinárodního světového dne stolního tenisu na nové datum 23.4.
V této záležitosti asociace vzala na vědomí, že hlavním tématem pro rok 2023 je
udržitelnost.
Více informací jak se zapojit do světového dne stolního tenisu a získat na něj
finanční podporu z ITTF Foundation si mohou zájemci přečíst v článku ZDE.

Trenérská smlouva Lenka Harabaszová
VV schválil podpis smlouvy na částečný úvazek pro bývalou reprezentantku Lenku
Harabaszovou jako pomocné trenérky v RCM Havířov.
Částečně nahradí odchozího Janka Medveckého.

Usnesení:
USN723/III53/Bod12ha/02�02�2023
VV ČAST jednomyslně schvaluje na pozici pomocné trenérky v RCM Havířov na částečný úvazek
L. Harabaszovou. VV tímto pověřuje N. Endala zajištěním smluvní dokumentace s touto
trenérkou.
Z� N. Endal
T� 15. 2. 2023
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Změna názvu
Na základě rozhodnutí Českého olympijského výboru o změně používání názvu z
původního Czech republic na nový zkrácený tvar Czechia a zaevidování tohoto
názvu u mezinárodního olympijského výboru byla Česká asociace stolního tenisu
vyzvána světovou federací o rozhodnutí, který z těchto dvou názvů bude nyní
užívat.

VV ČAST rozhodl, na základě této skutečnosti, že bude používat, stejně jako ČOV,
zkrácený název Czechia a provede tyto změny i v rámci svých mezinárodních
struktur.

Usnesení:
USN724/III53/Bod12hb/02�02�2023
VV ČAST jednomyslně rozhodl o používání názvu Czechia a pověřuje Z. Kaplanovou zasláním
této informace do všech mezinárodních struktur stolního tenisu.
Z� Z. Kaplanová (informaci předá Z. Špaček)
T� 15. 2. 2023

13. Termín dalšího VV ČAST

Termíny příštího zasedání VV jsou stanoveny na  28. 2. 2023 a 6. 4. 2023, obě v sídle
Asociace od 13 hodin.

14. Soubor Usnesení vyplývající z tohoto zasedání VV dne 2. 2. 2023

VV schválil všechna Usnesení vyplývající z tohoto zasedání VV ČAST.

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

USN 706 Směrnice č.1/2023 - doplnění J. Brothánek 28. 2. 2023

USN 709 Smlouvy MČR J. Brothánek 28. 2. 2023

USN 717 Rozpis MČR mužů a žen 2023 M. Henžel 8. 2. 2023

USN 718 Změna předpisu pravidel - lx T. Malík 15. 2. 2023

USN 719 Žádost T. Martinko Z. Špaček 8. 2. 2023

USN 723 Smlouva L. Harabaszová N. Endal 15. 2. 2023

USN 724 Název Czechia Z. Kaplanová 15. 2. 2023
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15. Závěr

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

Jednání bylo ukončeno v 17:15 hodin.

Zapsala: H. Houdková

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