
Datum: 28. února  2023, 13 hodin v sídle Asociace.

Účastníci: Z. Špaček – předseda VV ČAST,
N. Endal, P. Bohumský - připojen online, J. Brothánek – místopředsedové VV,
H. Houdková – asistentka VV

Hosté: J. Juřena - předseda DR, J. Veselka - předseda RK

Program jednání:
1. Úvod, přivítání – Z. Špaček
2. Návrh programu zasedání VV ČAST a jeho schválení – Z. Špaček
3. Schválení zápisu VV ČAST č. 53 ze dne 2. 2. 2023 - Z. Špaček
4. Kontrola plnění usnesení z minulých zasedání VV ČAST – Z. Špaček
5. Rada krajů - J. Veselka

- Informace předsedy Rady krajů
- Zasedání Rady krajů při MČR dospělých

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
- Dotační programy 2023

9. 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) Reprezentace PARA

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

- Významné sportovní akce pořádané v roce 2023 - N. Endal
b) Mistrovské soutěže dlouhodobé, ligové soutěže

- Informace ŘS
c) European Youth tour 2023
d) WTT Feeder Havířov 2023
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11. Odborné komise
a) Zprávy z jednotlivých odborných komisí –TMK, KR, MK, STK, RIK, KVS, PARA

12. Různé, diskuze, informace členů VV ČAST
a) Cena Jiřího Gutha-Jarkovského
b) Žádost reprezentanta T. Martinka
c) Disciplinární řízení
d) Stolní tenista roku - informace Z. Špaček
e) Směrnice o užívání vozidel - Z. Špaček
f) Zapůjčení sportovního povrchu WTT Berlín - N.Endal
g) Ročenka ČUS
h) Další příspěvky členů VV – členové VV

13. Termíny dalších VV ČAST – Z. Špaček
14. Soubor usnesení vyplývajících ze zasedání VV dne 28. 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. 53 ze dne 2. 2. 2023.

Usnesení:
USN725/III54/Bod3/28�02�2023
VV ČAST jednomyslně schvaluje zápis VV ČAST č. 53 ze dne 2. 2. 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 zasedán,í 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 13 . 3. 2023.

5. Rada krajů

- Informace předsedy Rady krajů
Předseda Rady krajů J. Veselka diskutoval s členy VV ohledně vyhlášení podpory
mládežnického stolního tenisu v jednotlivých krajích pro rok 2023.
VV se shodl na tom, že i když ČAST nemá přidělené finanční prostředky z dotačního
programu pro tento rok, vyhlásí tuto podporu jako každoročně ve stejné výši jako v
loňském roce, s tím, že smluvní dokumentace bude zahrnovat větu, že pokud podpora
ČAST ze strany NSA bude výrazně nižší než v loňském roce, bude tato podpora pro
jednotlivé KSST ponížena.

VV tímto vyzývá všechny KSST k tomu, aby si již jednotlivé projekty na podporu mládeže
ve svém kraji připravily.
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Usnesení
USN726/III54/Bod5/28�02�2023
VV ČAST jednomyslně schválil podporu krajských svazů stolního tenisu na projekty mládeže pro
rok 2023 ve stejné výši jako v loňském roce, tj. 170 000 Kč pro jednotlivý KSST.
VV pověřil jeho místopředsedu pro ekonomiku aby připravil smluvní dokumentaci k podpisu.
Z� J. Brothánek
T� 15. 3. 2023

- Zasedání Rady krajů při MČR dospělých
VV ČAST se domluvil s předsedou Rady krajů na termínu společné schůzky předsedů
krajských svazů stolního tenisu s vedením Asociace během MČR dospělých v Havířově, a
to na termín 24. 3. 2023 od 18.00 hodin.
Předseda Rady krajů J. Veselka přislíbil zaslání pozvánky na toto jednání v co nejbližším
možném termínu.

6. Dozorčí rada

- Informace předsedy DR
Předseda Dozorčí rady J. Juřena prodiskutoval s vedením Asociace termíny kontrol nad
hospodařením ČAST a její dceřiné společnosti TT Marketing. Kontrola ČAST proběhne
dne 9. 3. 2023 a následně dne 16. 3. 2023 kontrola TT Marketingu. Obě proběhnou v sídle
Asociace.
Místopředseda pro ekonomiku J. Brothánek poskytne urychleně Dozorčí radě již
odevzdané vyúčtování všech dotačních programů, které  Asociace obdržela v roce 2022,
což představuje významný podíl hospodaření ČAST.

Dále předseda Dozorčí rady přislíbil též splnění termínu pro předání zprávy Dozorčí rady
pro Řádnou Konferenci ČAST v dubnu 2023 tak, aby všechny zprávy předkládané na této
Konferenci byly rozeslány delegátům v dostatečném předstihu před jejím konáním.

7. Řádná Konference ČAST

- Průběžné informace
Předseda Asociace Z. Špaček informoval přítomné o stavu příprav Řádné Konference
ČAST, konané dne 29. 4. 2023 v sídle Asociace.
Předseda vyhověl žádosti předsedy STK V. Drozdy a posunul termín odevzdání návrhů na
změny řádů a případnou změnu Stanov ČAST na termín 29. 3. 2023 s tím, že vyhodnocení
těchto žádostí a návrh pro Konferenci ČAST proběhne na společné schůzce STK,
Ředitele soutěží, Výkonného výboru dne 31. 3. 2023.
Dle harmonogramu těchto příprav Konference vyšla již výzva na tyto změny na webových
stránkách Asociace a příslušném infu Ředitele soutěží.
VV tímto úkolem prostřednictvím svého předsedy tímto úkolem pověřil předsedu STK
V. Drozdu.
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8. Ekonomická agenda

- Průběžné čerpání rozpočtu ČAST 2022
VV ČAST schvaluje vyúčtování neinvestičních dotací PSS22�00023 z programu Podpora
sportovních svazů 2022, RZP22�00005 z programu PARA sport reprezentace ZPS 2022 a
CSZP22�0005 z programu činnosti spolků s celorepublikovou působností PARA sport
2022.

- Dotační programy 2023
VV vzal na vědomí informaci J. Brothánka o:

● podání žádosti o investiční dotaci NSA z programu 162 53 MTZ sportu - movité
investice 2020�2024 ke dni 27.2.2023; investiční záměr byl popsán v zápise III-53

● doplnění žádosti PSS23�00034 z programu Podpora sportovních organizací
svazového charakteru 2023 - byla provedena:
○ úprava členské základny ČAST u sportovců nad 50 let věku v dotazníku
○ úprava počtu členských klubů v ČAST; vyloučeny musely být členské

organizace, které nemají právní formu zapsaného spolku (tedy např.
příspěvkové organizace obcí provozující DDM nebo jiné dětské kluby); ČAST
k tomuto postupu bude podávat k NSA připomínku na změnu legislativy

○ úprava seznamu reprezentantů dle metodiky NSA (kategorie U21 se počítá
do dospělých)

○ úprava formuláře výsledků ze světových a evropských akcí za poslední 3
roky.

9. Agenda reprezentace, talentované mládeže

a) Aktuální informace o akcích pořádaných ITTF �WTT�a ETTU
V současné době probíhá řada turnajů pod hlavičkou WTT, jak dospělých tak mládeže. VV
ČAST obdržel informace ohledně EOH v Krakově. Těchto her se zúčastní reprezentační
družstvo žen. Nominace jednotlivců ze strany ETTU ještě není uzavřená.

b) Reprezentace dospělých
Naši reprezentanti se v průběhu února zúčastnili několika mezinárodních akcí, zejména
Europe TOP 16, turnajů WTT v Německu, Indii.

c) Reprezentace mládeže
Reprezentace mládeže se zúčastnila WTT Youth Star v Tunisku a v současné době hrají
na turnaji WTT Youth Contender v Portugalsku.

d) Reprezentace PARA
Předseda Asociace informoval přítomné o akcích, které proběhnou v první polovině roku
2023 z pohledu reprezentace PARA. Reprezentace se v nejbližší době zúčastní turnaje ve
Španělsku a v Řecku. Proběhlo soustředění v Polsku a v přípravě je velké soustředění
reprezentace v Hodoníně.
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10. Agenda soutěží pořádaných ČAST

a) Mistrovské soutěže ČAST jednorázové

- Významné sportovní akce pořádané v roce 2023 - N. Endal

WTT Youth Contender Havířov
N. Endal informoval přítomné o návrhu propozic pro tento turnaj a rozdělení tohoto
turnaje do dnů, kdy první tři dny budou hrát tj. 29.-31. 5. 2023 chlapecké kategorie, a od
2.-4. 6. 2023 dívčí. Novinkou tohoto turnaje je doplněná soutěž smíšených čtyřher, která
se odehraje místo “volného dne” dne 1. 6. 2023. N. Endal informoval též o významné
podpoře tohoto turnaje ze strany města Havířov.

WTT Feeder Olomouc
Turnaj je z hlediska organizačního připraven, očekává se i každoroční finanční podpora ze
strany kraje a města.

WTT Feeder Havířov - 27.-30.7.2023
ČAST několik měsíců vyjednávalo o uspořádání druhého turnaje WTT v České republice.
Po dlouhých jednáních se podařilo získat toto pořadatelství.
Předseda Asociace si vyžádal podrobnou finanční kalkulaci tohoto turnaje. Turnaj by měl
skončit vyrovnaným rozpočtem.
Hlavní motivací pro pořádání dalšího turnaje WTT, a tudíž  důležitým faktorem při
rozhodování o pořádání byla skutečnost, že se turnaje mohou zúčastnit naši mladí
reprezentanti, a to ve větším počtu. Tím Asociace šetří značné náklady na účast těchto
reprezentantů v cizině, kde navíc vzhledem k velmi přísným regulím by se tito
reprezentanti nemuseli vůbec dostat s přihlédnutím na jejich bodové zařazení v
současném světovém žebříčku.
VV ČAST pověřil svého 1. místopředsedu N. Endala podpisem smluvní dokumentace s
pořádající organizací těchto světových turnajů WTT.

European Youth Tour Plzeň - 11.-15. 10. 2023
N. Endal seznámil přítomné s potvrzením definitivního termínu na tento první ročník série
mládežnických turnajů pořádaných evropskou asociací, která bude i součástí nového
evropského žebříčku mládeže. Tento turnaj, který je jeden z pěti turnajů konaných v roce
2023, proběhne v nové plzeňské sportovní hale Krašovská, kterou město Plzeň otevřelo v
průběhu února 2023.

b) Mistrovské soutěže ČAST dlouhodobé, ligové soutěže
Místopředseda ČAST P. Bohumský informoval o bezproblémovém průběhu dlouhodobých
soutěží, které se blíží ke svému konci.
Členská základna je informována pomocí infa ŘS. VV ČAST tyto informace bere na
vědomí.
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- Schůzka extraligy žen
Z. Špaček informoval přítomné o schůzce zástupců extraligy žen, která proběhla
online formou dne 27. 2. 2023. Tématem byl rozpis této soutěže pro následující
ročník tj. 2023/2024.
Rozpis byl většinovým hlasováním schválen a bude podléhat schválení VV ČAST.

11. Odborné komise ČAST

a) Zprávy z odborných komisí

Trenérsko metodická komise
Z. Špaček podal informaci o novém kurzu trenérů licence B, který proběhne online ve
dnech 5. 6. -7. 6. 2023 a prezenčně ve dnech 12. 6. -15. 6. 2023 v Havířově.

Komise rozhodčích
P. Bohumský požádal s podrobným vysvětlením o schválení nové směrnice ČAST č.
2/2023 Stanovení postihů za udělené karty rozhodčími při disciplinárních přestupcích,
která mění významně postup postihů ihned po udělení červené karty v průběhu utkání.

Usnesení
USN727/III54/Bod11a/28�02�2023
VV jednomyslně schválil směrnici č.2/2023 Stanovení postihů za udělené karty rozhodčími při
disciplinárních přestupcích.
VV ČAST pověřuje předsedu KR vydáním této směrnice.
Z� T. Malík (informaci předá P. Bohumský)
T� 7.3 2023

VV vzal na vědomí zápis ze schůze této komise, konané dne 21. 2. 2023 formou
videokonference. Zápis naleznete ZDE.

Mediální komise
N. Endal informoval o činnosti mediální komise od minulého zasedání VV.
Prezentoval podrobně i přípravu náborového webu pro stolní tenis, který je již ve finální
verzi.

Komise mládeže
VV ČAST se seznámil s odpovědí předsedkyně Komise mládeže H. Valentové ohledně
dotazu VV ČAST z minulého zasedání, kde se jednalo zejména o výběru pořadatelů pro
jednotlivé republikové bodovací turnaje mládeže. VV vzal tuto odpověď na vědomí.

Sportovně-technická komise
VV ČAST vzal na vědomí zápis ze schůze STK, která se konala dne 17. 2. 2023, který je
ke stažení k dispozici všem členům Asociace na webových stránkách.
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Registračně-informační komise
P. Bohumský kromě informací o pravidelné činnosti této komise, zejména v oblasti
programátorské informoval též o řešení odkupu licence Tournament software, který
používá slovenský svaz stolního tenisu.

Komise vrcholového sportu
N. Endal informoval přítomné o činnosti komise vrcholového sportu od minulého
zasedání VV ČAST.

PARA komise
Předseda asociace informoval o nedobré situaci z hlediska výzvy pro reprezentaci a
podporu sportovních svazů PARA ze strany NSA. I přes ujištění místopředsedkyně NSA,
že tato výzva bude vyhlášena do konce roku 2022, se tak nestalo.

Dne 2. 3. proběhne online zasedání této komise, které se zúčastní za VV ČAST její
předseda. Zápis z této schůze bude k dispozici na webových stránkách
hps://para-ping-pong.cz/.

Dne 5. 4. 2023 proběhne Galavečer při příležitosti udílení cen českého paralympijského
výboru. Toto slavnostního večera se přislíbili zúčastnit předseda Asociace, předseda
komise PARA a všichni nominovaní sportovci z našich řad PARA stolních tenistů.

12. Různé, diskuze, informace členů VV ČAST

a) Cena Jiřího Stanislava Gutha-Jarkovského
Z. Špaček informoval přítomné i vyhlášení pravidelného ocenění Ceny Jiřího
Stanislava Gutha-Jarkovského za nejhodnotnější sportovní výkon uplynulého roku,
tj. roku 2022.
VV ČAST na tuto cenu nominoval D. Pastrňáka.

b) Žádost reprezentanta T. Martinka
VV se opětovně zabýval žádostí o překoumání odstupného T. Martinka z TJ Ostrava
KST do HB Ostrov. VV ČAST prostřednictvím svého předsedy si vyžádal stanovisko
od prezidenta klubu TJ Ostrava KST pana Bindače. Ten na dotaz VV ČAST obecně
odpověděl. Z prostudovaných dostupných podkladů VV dospěl k názoru, že
zaplacené výchovné neodpovídá novému pravidlu schválenému Konferencí ČAST a
mělo být uhrazeno podle tohoto pravidla tj. mělo být uhrazené pouze snížené
výchovné. Na Konferenci ČAST dne 30. 4. 2022 byly mimo jiné schváleny návrhy
změn řádu doporučených ke schválení VV ČAST dle materiálu zaslaného
delegátům konference. Tento materiál zahrnoval právě předmětnou úpravu snížení
výchovného. Od 1. 5. 2022 se tedy dané pravidlo stalo součástí platného a
účinného soutěžního řádu ČAST. Toto nové pravidlo je tedy, podle názoru VV,
aplikovatelné na všechny přestupy, u nichž byl přestupní lístek podán ke schválení
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dne 1. 5. 2022 a později. Z údajů v registru ČAST vyplývá, že přestup T. Martinka do
HB Ostrov z.s. se uskutečnil dne 25. 8. 2022, je tedy jisté, že k podání tohoto
přestupního lístku došlo až po 1. 5. 2022, tj. po nabytí účinnosti nového pravidla.

Usnesení
USN728/III54/Bod12b/28�02�2023
VV ČAST se jednomyslně ztotožnil s názorem T. Martinka, že výchovné zaplacené při přestupu
tohoto hráče z TJ Ostrava KST do klubu HB Ostrov neodpovídá novému pravidlu o stanovení
výchovného schváleného Konferencí ČAST dne 30. 4. 2022 a mělo být stanoveno na poloviční
částku.

VV ČAST vyzývá TJ Ostravu KST k tomu, aby hráči T. Martinkovi vrátila část výchovného
odpovídající finanční částce. Pokud tak tento klub neučiní, měl by se hráč T. Martinko obrátit ve
svém sporu k Arbitrážní komisi ČAST jako k nezávislému orgánu naší Asociace.

c) Disciplinární řízení
VV vzal na vědomí výsledek disciplinárního řízení s hráčem M. Hanákem. Zápis z
tohoto řízení je k dispozici ZDE.

d) Stolní tenista roku - informace Z. Špaček
J. Odstrčilík, který byl VV pověřen, podal zprávu o ukončení hlasování v této
pravidelné každoroční anketě, kde se volí nejlepší stolní tenista roku, trenér roku,
družstvo, talent roku a novinkou je i vyhlášení nejlepšího PARA stolního tenisty
roku.
Slavnostní vyhlášení proběhne během MČR dospělých v Havířově.

e) Směrnice užívání vozidel - Z. Špaček
VV ČAST projednal závěrečnou verzi směrnice č. 3/2023 o užívání vozidel v majetku
ČAST.

Usnesení
USN729/III54/Bod12e/28�02�2023
VV ČAST jednomyslně schválil směrnici č. 3/2023 o užívání vozidel v majetku ČAST a pověřil
svého předsedu zajištěním vydáním této směrnice.
Z� Z. Špaček
T� 6. 3. 2023
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f) Zapůjčení sportovního povrchu WTT Berlín - N. Endal
Pořadatel turnaje WTT mládeže v Berlíně požádal o zapůjčení sportovního povrchu
pro konání turnaje v dubnu 2023.

Usnesení
USN730/III54/Bod12f/28�02�2023
VV ČAST schvaluje zapůjčení sportovního povrchu na turnaj WTT v Berlíně za úplatu.
Z� N. Endal
T� 6.3.2023

g) Ročenka ČUS
VV vzal na vědomí text do Ročenky ČUS pro rok 2022 a pověřuje autora textu J.
Odstrčilíka zasláním finální verze společně s fotografiemi.
Z� J. Odstrčilík (informaci předá H. Houdková)
T� 6.3.2023

h) Další příspěvky členů VV

- Nová kolekce dresů pro reprezentaci
N. Endal seznámil přítomné s novým návrhem reprezentačních dresů od
sponzora asociace firmy Joola, a to na následující 4 roky, na které je
uzavřena sponzorská smlouva.
VV pověřil N. Endala aby prověřil nová pravidla pro umístění reklam tak, aby
tento návrh byl s jejím souladem.

- Trenérka roku 2022
VV ČAST pověřil svého předsedu aby navrhl ve spolupráci s předsedkyní
TMK M. Novotnou kandidátku z řad ČAST na trenérku roku 2022. Jedná se o
každoročně vyhlašovanou anketu Českého olympijského výboru.
V loňském roce získala v této anketě ocenění naše trenérka D. Smutná.

13. Termín dalšího VV ČAST

Termín příštího zasedání VV je stanoven na  6. 4. 2023 v sídle Asociace od 13 hodin.

14. Soubor Usnesení vyplývající z tohoto zasedání VV dne 28. 2. 2023

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 706 Směrnice č.1/2023 - doplnění J. Brothánek 13. 3. 2023

USN 709 Smlouvy MČR J. Brothánek 13. 3. 2023

USN 726 Podpora KSST J. Brothánek 15. 3. 2023

USN 727 Směrnice č. 2/2023 ČAST T. Malík 7. 3. 2023

USN 729 Směrnice č. 3/2023 ČAST Z. Špaček 6. 3. 2023

USN 730 Zapůjčení sportovního povrchu N. Endal 6. 3. 2023

15. Závěr

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

Jednání bylo ukončeno v 17:00 hodin.

Zapsal: Z. Špaček

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