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Zápis z III – 34. jednání Výkonného výboru 
České asociace stolního tenisu 

 
Datum: 4. 8. 2021 od 13.00 hodin, v sídle Asociace 

Účastníci: Z. Špaček – předseda VV ČAST, 

                 N. Endal, P. Bohumský, J. Brothánek – místopředseda VV, H. Houdková – asistentka VV 

                 Hosté: Z. Jirásek – místopředseda Dozorčí rady, 

 zástupci společnosti Triple Bang (od 14.00 do 15.00) 

           Program jednání: 

1.       Úvod, přivítání – Z. Špaček 
2.       Návrh programu zasedání VV ČAST a jeho schválení – Z. Špaček 
3.       Schválení zápisu VV ČAST č. 33 ze dne 10. 6. 2021 - Z. Špaček 
4.       Kontrola plnění usnesení z minulých zasedání VV ČAST – Z. Špaček 
5.       Prezentace společnosti Triple Bang – nové logo, nová identita (od 14 hodin) 
6.       Rada krajů  

-Informace předsedy Rady krajů – písemně J. Veselka 
-Informace z konferencí KSST 
-Nahlášené konference KSST 

7. Dozorčí rada – informace Dozorčí rady  -  Z. Jirásek 
8. Konference ČAST – červen 2021 – Z. Špaček 
9.       Ekonomická agenda – J. Brothánek 

a) Dotační program NSA Movité investice 2021 
b) Dotační program NSA Movité investice 2021 parasport 
c) Smlouvy s KSST a SPS 
d) Výzva pro RSST 
e) Podmínky a smlouva RCM a SCM na II. pololetí 2021 
f) Informace o ekonomickém výsledku WTT Youth Contender Havířov 

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

- Žádost A. Širůčkové o nominaci na MS – Z. Špaček 
- Nominace na MS v Houstonu 
- Reprezentační smlouvy – N. Endal + Z. Špaček 

c) Reprezentace mládeže -  N. Endal 
- Nominace na MEJ, rozhodnutí per rollam 

11.        Agenda soutěží pořádaných ČAST 
a) VSA 2021 – WTT Youth Contender Havířov 2021 – N. Endal 
b) VSA 2021 - ITTF Czech Open Olomouc 2021 - N. Endal 
c) VSA – WTT Feeder Olomouc 2022-2024 – N. Endal 
d) Mistrovské soutěže jednorázové - N. Endal 
e) Mistrovské soutěže dlouhodobé – P. Bohumský 
f) Termínová listina – P. Bohumský 
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12.       Odborné komise 

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

b) Žebříčky ČR dospělých a mládeže 
13. Různé, diskuze, informace členů VV ČAST 

a) Informace z Pléna ČOV – Z. Špaček 
b) Informace z VH ČUS – Z. Špaček 
c) Valná hromada ČPV – Z. Špaček 
d) Kongres ETTU 2021 – Z. Špaček 
e) PARA koncepce – J. Brothánek 
f) Olympijský festival Praha – Z. Špaček 
g) Přihlášky do evropských klubových soutěží – N. Endal 
h) Informace z turnaje Czech U11 a U13 Open – Z. Špaček 
i) Žádosti členů Asociace – členové VV 
j) Informace z jednání s předsedou NSA – Z. Špaček, N. Endal 
k) Ostatní 

14.      Termíny dalších VV ČAST – Z. Špaček 
15.      Soubor usnesení vyplývajících ze zasedání VV dne 4. 8. 2021 – Z. Špaček 
16.      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. 
 
3. Schválení zápisu z minulého jednání VV ČAST 
 

Z. Špaček projednal zápis VV ČAST č. 33 ze dne 10. 6. 2021. 
 

Usnesení: 
USN496/III34/Bod3/4-8-2021 
VV ČAST jednomyslně schvaluje zápis č. 33 ze zasedání VV dne 10. 6. 2021 a všechna 
rozhodnutí učiněná per rollam do termínu tohoto zasedání VV ČAST. 
 

4. Kontrola plnění usnesení z minulých zasedání VV ČAST 
 
VV projednal a zkontroloval úkoly vyplývající z Usnesení z minulých zasedání VV ČAST. 
Všechny úkoly byly v termínu splněny s výjimkou USN475 - Dotační program NSA „Movité 
věci“, který se posouvá do termínu zasedání VV viz. bod 9a. 
 
 

5. Prezentace společnosti Triple Bang 
 

Společnost  Triple Bang, která zvítězila ve výběrovém řízení na návrh nové vizuální identity 
ČAST, představila vybrané nové logo ČAST s jeho novými různými variantami a možnostmi 
jeho aplikací v praxi.  

 
6. Rada krajů 

 
      Předseda Rady krajů Jiří Veselka, který se osobně zasedání VV nezúčastnil, zaslal členům VV    
      před tímto zasedáním písemnou zprávu. Na základě jeho připomínky VV rozhodl o schválení  
      projektu spolufinancování náboru dětí a mládeže pro kluby stolního tenisu, a to za účelem  
      obnovení sportovní činnosti, která byla negativně ovlivněna pandemií covidu19. VV tímto má  
      snahu posílit zpět členskou základnu dětí a mládeže. Základní parametry a požadavky pro  
      přihlášení do tohoto projektu s alokací 500 000 Kč jsou přílohou č.1 tohoto zápisu. 

  
Usnesení: 
USN497/III34/Bod6a/4-8-2021 

 VV pověřil J. Brothánka přípravou Projektu spolufinancování náborů do dětí a mládeže pro    
 kluby stolního tenisu. 
 Z: J. Brothánek 
 T: 15.8.2021 
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      Předseda Rady krajů úzce spolupracoval na úpravě Stanov po Konferenci ČAST, ve  
     spolupráci s předsedou Asociace a s právníkem P. Čepkem. Stanovy jsou připraveny k zapsání  
     do Spolkového rejstříku. VV pověřuje předsedu zasláním konečné verze ostatní členům VV a  
     všem členům Dozorčí rady k závěrečnému posouzení správnosti. Následně pověřuje předsedu  
     zapsáním těchto Stanov do spolkového rejstříku, do dokumentů Asociace na webových  
     stránkách i umístěním do dokumentace z Konference ČAST 2021. 

 
     Usnesení: 
     USN498/III34/Bod6b/4-8-2021 
     Zaslání a publikace nově upravených Stanov ČAST. 
     Z: Z. Špaček 
     T : zaslání členům 5.8.2021 
     T: připomínek VV a DR do 12.8.2021 
     T: zapsání do spolkového rejstříku a webové stránky ČAST 18.8.2021 

 
Předseda ČAST Zbyněk Špaček informoval o volební konferenci Královehradeckého krajského 
svazu stolního tenisu ze dne 20.6.2021. VV KHKSST byl zvolen v tomto složení: Jan Slavík – 
předseda, J. Merta, O. Stakhova, P. Provazník, P. Šulc. 
 
Pardubický krajský svaz stolního tenisu také volil 15.6.2021 na své konferenci složení VV – 
Karel Štarman (předseda), M. Foltýn, J. Trnka, O. Jányš, L. Foltýn, T. Sedláčková, P. Šimonek. 
 
Petr Bohumský podal zprávu o konferenci Středočeského KSST ze dne 24.6.2021. Konstatoval, 
že se tento kraj velmi zajímá o budoucnost své mládeže. 
 
Krajské konference Libereckého krajského svazu stolního tenisu se dne 2.9.2021 za VV ČAST 
zúčastní J. Brothánek.  
 
Volební valná hromada Jihomoravského KSST byla přesunuta na nový termín 8.9.2021 za VV 
ČAST se jí zúčastní místopředseda N. Endal. 
 
Dne 5.7.2021 se konala konference KSST Olomouc, VV se seznámí se závěry této Konference 
na příštím zasedání VV. 

 
7. Dozorčí rada 

 
Místopředseda Zdeněk Jirásek informoval přítomné o konání zasedání Dozorčí rady dne  
26.7.2021, které se zúčastnil za VV N. Endal.  Z. Jirásek informoval o důvodu svolání DR 
zejména vzhledem k problematice mediálních útoků na vedení ČAST. Dále informoval 
o zaslání odpovědi panu Josefu Braunovi jako reakci na jeho dopis, s tím, že DR do této doby 
nezaznamenala od pana Brauna žádnou odpověď. 
 
V této souvislosti bylo konstatováno, že se Josef Braun verbálně omluvil separátně jak Z. 
Špačkovi, tak i N. Endalovi. Nicméně na požadavek předsedy ČAST, aby omluvu podal 
písemně, což přislíbil, zatím nereagoval. 
 
DR dále navrhla uspořádat schůzku s předsedy krajských svazů, na které by kromě jiného VV 
informoval o těchto kauzách a podal další důležité informace ve vztahu k KSST. Navržený 
termín je 25.9.2021 od 10.30ti hodin v Praze na Strahově. 
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Z. Jirásek dále informoval o žádosti pana Nekoly (předsedy Středočeského KSST), týkající se 
kontroly dceřiné společnosti ČAST TT Marketingu s tím, že kontrola bude provedena DR 
koncem srpna. Výsledky této kontroly budou písemně zveřejněné formou protokolu na 
webových stránkách ČAST. 
 
Z. Jirásek dále požádal VV ČAST o prezentaci výsledku v problematice interní komunikace 
Asociace, kterou prováděla pro ČAST společnosti JuiceUp. N. Endal přislíbil zveřejnění na 
konci tohoto měsíce.  

 
8. Konference ČAST 2021 

 
Všechny dokumenty z Konference ČAST 2021 jsou zveřejněné na webových stránkách 
Asociace. Úprava a zápis stanov do spolkového rejstříku Stanov proběhne ČAST do 18.8.2021. 
 
Konference ČAST se konala dne 19.6.2021 v Praze, hotelu Olympik. 
Na této Konferenci hlasovali delegáti o odvolání stávajícího VV ČAST. 
Výsledek hlasování: 9 delegátů bylo pro odvolání a 30 delegátů bylo proti, 1 delegát 
(předseda ČAST) se hlasování zdržel. 
 
VV konstatoval, že i přes několikanásobné urgence Dozorčí rady a VV prostřednictvím jeho 
asistentky, stále není dostupný pořizovaný záznam z Konference ČAST 2021, a to i přes 
přísliby pořizovatele (delegát SKST Hodonín - Richard Brhel). 
 

9. Ekonomická agenda 
 

a) Dotační program NSA Movité věci 2021 
Členové VV diskutovali nad návrhy pořízení movitých věcí. Rozhodl, že dne 15.8.2021 
uspořádá video konferenci k tomuto tématu, kde každý člen představí svoje doporučení. 

 
b) Dotační program NSA Movité věci 2021 pro parasport 

Místopředseda J. Brothánek informoval o komunikaci s P. Svatošem (předsedou Asociace 
stolního tenisu vozíčkářů) ohledně jejich návrhů na čerpání této dotace. Vedení ASTV 
deklarovalo, že předloží návrh na pořízení movitých věcí pro parasport z dotačního 
programu do 15.8.2021. 

c) Smlouvy s KSST a SPS 
Bylo konstatováno, že stále nejsou podepsány ze strany KSST a SPS některé smlouvy na 
čerpání této výzvy na spolufinancování projektů mládeže. 
 

d) Výzva pro RSST 
Jedná se o každoroční možnost i pro RSST  požádat o spolufinancování projektů v práci 
s dětmi a  mládeží. VV vyzývá RSST k podávání žádostí o spolufinancování činnosti dětí a 
mládeže pro rok 2021 (volně formulovaná žádost s rozpočtem na adresu 
jan.brothanek@ping-pong.cz a uctarna@ping-pong.cz) do 31.10.2021. 
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      Usnesení: 
      USN499/III34/Bod9d/4-8-2021 

J. Brothánek zajistí opětovné zveřejnění a urgenci dalších RSST. 
Z: J. Brothánek 
T: 15.8.2021 
 

e) Podmínky a smlouvy pro RCM a SCM na II. Pololetí 2021 
Nikolas Endal přednesl přítomným informace o plnění podmínek a přípravě nových smluv. 
Podpis těchto smluv na II. pololetí bude vázán na zaslané vyúčtování za I. pololetí. 
 

f) Informace o ekonomickém výsledku WTT Youth Contender Havířov 
J. Brothánek informoval přítomné o kladném hospodářském výsledku této akce pořádané 
Českou asociací stolního tenisu. Přes obtížné epidemiologické podmínky se podařilo 
získat kladný hospodářský výsledek v konsolidaci ČAST a její dceřiné společnosti TT 
Marketing. 
 
 

10. Agenda reprezentace a talentované mládeže 
 

a) Aktuální informace o akcích pořádaných ITTF (WTT) a ETTU  
 
N. Endal seznámil VV s výsledky MEJ ve Varaždinu, ME dospělých ve Varšavě, LOH v Tokiu. 
Informoval též o dalších plánovaných akcích v druhé polovině roku 2021, zejména o ME 
družstev v rumunské Kluži a MS dospělých jednotlivců v americkém Houstonu. 
 
VV s politováním komentoval neúčast P. Širůčka na LOH v Japonsku vzhledem k pozitivnímu 
testu na koronavirus. VV konstatuje, že i zbylí dva reprezentanti, kterým bylo umožněno tuto 
olympiádu hrát, měli velice ztížené podmínky, kdy jim bylo prakticky znemožněno trénování 
mezi jednotlivými zápasy a jistě to i negativně ovlivnilo jejich výkony. 
 
VV naopak velice kladně zhodnotil vystoupení L. Jančaříka na ME ve Varšavě, kdy k medaili ve 
dvouhře měl skutečně hodně blízko. 

 
b) Reprezentace dospělých  

 
- Žádost A. Širůčkové o nominaci na MS 
VV projednal žádost A. Širůčkové ohledně startu na mistrovství světa 2021 v Houstonu. 
 

  Usnesení: 
  USN500/III34/Bod10ba/4-8-2021 

VV žádost A. Širůčkové na účast na MS v Houstonu na doporučení trenéra reprezentace žen 
a na doporučení všech členů Komise vrcholového sportu zamítá. 
 
- Nominace na MS v Houstonu 

          VV projednal na návrh KVS nominaci na MS dospělých v Houstonu. 
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  Usnesení: 
  USN501/III34/Bod10bb/4-8-2021 

VV schvaluje na návrh KVS nominaci na MS v Houstonu ve složení: 
Muži - L. Jančařík, T. Polanský, P. Širůček, 
Ženy - H. Matelová a K. Tomanovská. 

 
- Reprezentační smlouvy 
VV projednal konečné verze smluv pro reprezentanty (Širůček, Polanský, Jančařík, 
Matelová, Blinka). Tyto smlouvy po dlouhé diskuzi byli akceptovány těmito reprezentanty 
a jsou připraveny k podpisu. 
 

   Usnesení: 
   USN502/III34/Bod10bc/4-8-2021 
   VV schválil znění těchto reprezentačních smluv. 
   Z: N. Endal 
   T: 15.8.2021 

 
c) Reprezentace mládeže 

 
Usnesení: 
USN503/III34/Bod10c/4-8-2021 
VV schvaluje per rollam nominaci MEJ ve Varaždinu ke dni 25.6.2021. 
Juniorky: K. Hrabicová, H. Sommerová, A. Klempererová, N. Hanáková,  

    náhradnice J. Vašendová 
Junioři: T. Martinko, Š. Bělík, O. Květon, F. Onderka, R. Skála, náhradník A. Štalzer 
Kadetky: A. Sazimová, V. Šichanová, M. Ščibraniová, V. Poláková 
Kadeti: M. Šíp, Š. Brhel, J. Morávek, D. Sochor 
 

MEJ ve Varaždinu 2021 bude veřejně hodnoceno s reprezentačními trenéry dne 24.8.2021 
v Olomouci. Zprávy jednotlivých trenérů z tohoto mistrovství budou předloženy v nejbližším 
možném termínu. 
 
VV blahopřeje našim úspěšným medailistům z tohoto mistrovství. 
 
   Usnesení: 
   USN504/III34/Bod10c/4-8-2021 
    VV rozhodl o udělené mimořádných odměn trenérům medailistů z tohoto mistrovství             

V. Vožickému a J. Mikeskovi. 
 
11.     Agenda soutěží pořádaných ČAST  
 

a) VSA 2021 – WTT Youth Contender Havířov 2021 
      VV obdržel od ITTF děkovný dopis za bezchybné a profesionální uspořádání turnaje, tento 
      dopis byl zveřejněn na stránkách Asociace. I přes náročná opatření spojená s nemocí  
       koronaviru, se turnaj vydařil jak po stránce sportovní, tak i finanční. Velké poděkování 
       vyjádřil VV pořadatelům tohoto turnaje. 
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b) VSA 2021 -  ITTF Czech Open Olomouc 2021 
      N. Endal informoval VV o přípravách tohoto turnaje. Menší počet hráčů je zejména    
      z důvodu konání turnaje v Maďarsku, který se koná bezprostředně před touto významnou  
     sportovní akcí a kolizí s německou Bundesligou. Dalším faktorem je také problematika  
      pandemie koronaviru, zejména náročnost testování, která odrazuje řadu hráčů a hráček ze    
      vzdálenějších zemí.  
      Loňský  ročník Asociace musela zrušit a vedení ČAST se podařilo většinu storno poplatků,  
     především za ubytování, přesunout do letošního ročníku. I přes menší počet přihlášených  
     hráčů VV věří v úspěch tohoto turnaje po sportovní i finanční části. N. Endal dále  
     informoval o zařazení tohoto turnaje do programu vysílání přenosu České televize. 
 
c) VSA – WTT Feeder Olomouc 2022-2024 

N. Endal informoval VV o podání přihlášky na turnaj světové série dospělých WTT Feeder 
Olomouc v letech 2022 až 2024 v Olomouci. Rozhodnutí o přidělení turnaje by mělo přijít 
v nejbližších dnech ze strany vedení WTT. 

 
d) Mistrovské soutěže ČAST jednorázové 

 
N. Endal podal zprávu z MČR družstev mládeže v Havířově konaném ve dnech 
26.-27.6.2021. VV gratuluje všem mistrům ČR a ostatním medailistům tohoto mistrovství. 
 
Ostatní MČR mládeže se budou konat v druhé polovině roku 2021.  

 
Usnesení: 

       USN505/III34/Bod11d/4-8-2021 
VV schválil rozpis MČR dospělých a MČR kategorie U21 ve dnech 9.-11.10.2021. 
Z: M. Henžel (informaci k zveřejnění předá P. Bohumský) 
T: 10.8.2021 
 

e) Mistrovské soutěže ČAST dlouhodobé 
 
Usnesení: 

       USN506/III34/Bod11e/4-8-2021 
       VV rozhodnutím per rollam dne 29.6.2021 schválil rozpis Českého poháru pro rok 2021. 
       Rozpis byl již zveřejněn na stránkách Asociace.    
 
f) Termínová listina 

 
Usnesení: 

      USN507/III34/Bod11f/4-8-2021 
            VV schválil aktualizaci termínové listiny – jarní část sezóny 2021/2022. 
            Z: M. Henžel (informaci k zveřejnění předá P. Bohumský) 
            T: 10.8.2021 
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12.    Odborné komise 
 

a) Zprávy z odborných komisí 
 

Komise mládeže 
N. Endal informoval o několika návrzích ze strany Komise mládeže, které zaslala VV její 
předsedkyně H. Valentová. 
 
Usnesení: 

       USN508/III34/Bod12aa/4-8-2021 
VV schválil na návrh Komise mládeže : 
a) Zrušení žebříčkových turnajů pro sezónu 2021/2022. 
b) Zavedení MČR U17 mládeže od sezóny 2021/2022. 
c) Zavedení BT mládeže v kategorii U17 již pro podzimní část roku 2021. 
Z: H. Valentová (informaci k zveřejnění předá N. Endal) 
T: 10.8.2021 
 
V letošním roce se budou na podzim konat pouze MČR mládeže jednotlivců v kategoriích 
U13, U15 a U19. 
 
VV prozatím pozdržel personální složení chlapecké a dívčí složení projektu HBO. 
VV pověřil Z. Špačka a N. Endala ke konzultacím s vedením Komise mládeže nad tímto 
tématem a předloží VV ke schválení na dalším zasedání VV ČAST.  

 
     Sportovně-technická komise 

      P. Bohumský informoval o zasedání STK dne 17.7.2021. Hlavním tématem byla příprava  
      ligových soutěží a Českého poháru. 
 

Usnesení: 
       USN509/III34/Bod12ab/4-8-2021 
       VV schválil dodatek k rozpisům ligových soutěží týkající se postupů a sestupů. 
       Z: M.Henžel (informaci ke zveřejnění předá P. Bohumský) 
       T: 10.8.2021 
 

Usnesení: 
       USN510/III34/Bod12ac/4-8-2021 
      VV schválil vydání Soutěžního řádu a Pravidel v knižní tištěné verzi. 
      Z: V.Drozda, T.Malík (za redakci řádů a pravidel stolního tenisu), za tisk J.Brothánek 
      T: 15.9.2021 

 
Trenérsko-metodická komise 
Z. Špaček informoval o školení trenérů licence „B“, které proběhlo ve dnech  
5.7. - 9.7. 2021 v Havířově za účasti 17 trenérů. Dále informoval přítomné o nové 
evropské směrnici, která určuje ještě větší požadavky na vzdělávání trenérů (zejména 
počtu hodin). ČAST se bude muset této směrnici postupně přizpůsobit. 
Dále podrobně informoval o dalších projednávaných bodech ze zasedání TMK konané dne 
9.7.2021 v Havířově. 
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             Mediální komise 
N. Endal informoval o práci mediální komise, zejména potom o přípravě nové vizuální 
identity ČAST včetně přípravy nových webových stránek. VV ČAST byla tato identita 
prezentována na počátku zasedání prostřednictvím společnosti Triple Bang. 

 
Komise rozhodčích 
Místopředseda VV P. Bohumský informoval o společném zasedání komise rozhodčích 
Českého a Slovenského svazu stolního tenisu na Slovensku. Mimo jiné se řešila 
problematika společné výpomoci při rozhodování důležitých ligových utkání a zejména 
problematika vývoje turnajového softwaru. 

 
             Registrační a informační komise 

P. Bohumský informoval o zapracování změn SŘ do Registru a o pokračujících pracech na 
datovém připojení nových webových stránek. 
 
Komise vrcholového sportu 
N. Endal informoval o návrhu na pozici nového předsedy Komise vrcholového sportu      
Pavla Krpce. VV poděkoval za dosavadní činnost P. Nedomovi, který měl kumulaci  
několika funkcí. 
 
Usnesení: 

       USN511/III34/Bod12ad/4-8-2021 
      VV schválil jednomyslně na pozici nového předsedy Komise vrcholového sportu Pavla  
      Krpce. Pověřil N. Endala zajištění podpisu smlouvy s novým předsedou a zveřejnění  
      jmenování na stránkách ČAST. 
      Z:  N. Endal 
      T: 10.8.2021 

 
b) Žebříčky ČR dospělých 2020/2021 
 

Usnesení: 
       USN512/III34/Bod12ba/4-8-2021 
      VV schválil žebříčky ČR dospělých za sezónu 2020/2021. 
      Z: M. Henžel (informaci ke zveřejnění předá N. Endal) 
      T:10.8.2021 
 
       Usnesení: 
       USN513/III34/Bod12bb/4-8-2021 

             VV schválil ke zveřejnění redukované žebříčky mládeže sestavené Komisí mládeže. 
             Z: H. Valentová a M.Henžel (informaci ke zveřejnění předá N. Endal) 
             T:10.8.2021 

 
13.    Různé, diskuze, informace členů VV ČAST  
 

a) Informace z ČOV 
Předseda Z. Špaček informoval o volebním a nominačním (na LOH) Plénu ČOV, který 
se osobně zúčastnil. Pro LOH se podařilo schválit 2 trenéry stolního tenisu, i když 
v původním návrhu dle nominačních pravidel byl pouze jeden. Staronovým předsedou 
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byl zvolen opět J. Kejval. V současném vedení ČOV nemá Česká asociace stolního 
tenisu zastoupení. 
 

b) Informace z VH ČUS 
Zbyněk špaček informoval přítomné o Valné hromadě České unie sportu, konané dne 
23.6.2021 v Nymburce, které se osobně zúčastnil. Hospodaření této střešní organizace 
v rámci sportovního prostředí bylo v loňském roce složité, ČUS zaznamenal nemalou 
finanční ztrátu. Důvodem byl především provoz lyžařských areálů, plaveckého areálu 
v Podolí a také omezený provoz sportovního areálu v Nymburce.  
 

c) Valná hromada ČPV 
Valná hromada Českého paralympijského výboru byla odložena na neurčito. Největší 
změnou v jejím fungování mělo být schvalování nových Stanov ČPV, které jsou 
problematické vzhledem k nepoměru hlasovacích pravomocí mezi střešními 
organizacemi a sportovními svazy. Další informaci je skutečnost, že ze své funkce 
odstoupil předseda ČPV p.Sejpka. 

 
d) Kongres ETTU 2021 

Předseda VV Zbyněk Špaček informoval přítomné ohledně Kongresu ETTU při ME 
dospělých v rumunské Kluži. Kongres se bude konat dne 2.10.2021. Za ČAST se ho 
zúčastní Zbyněk Špaček a 1. místopředseda Nikolas Endal. Návrhy na změny v řádech, 
soutěžích a ostatní návrhy, probere VV na svém dalším zasedání ještě před tímto 
Kongresem. 
 

             Usnesení: 
             USN514/III34/Bod13d/4-8-2021 
             VV schválil nominaci předsedy a 1. místopředsedy ČAST na Kongres ETTU, konaný dne  

                       3.10.2021 v rumunské Kluži při ME družstev dospělých. 
                    Z: Z. Kaplanová (informaci k zaslání přihlášky předá Z. Špaček) 
                    T: 15.8.2021 
 

e) PARA koncepce 2021 
VV schválil novou koncepci rozvoje PARA stolního tenisu pro roky 2021 a 2022 dle 
požadavků NSA. Tento projekt byl zpracován v úzké spolupráci se zástupci ČPS, 
ČSMPS, ČATHS. Koncepce byla odeslána dne 10.7.2021.  
 

f) Olympijský festival Praha 
Stolní tenis má zastoupení na Olympijském festivalu v Praze. Garantem byl pověřen 
O. Šimůnek a pražský stolní tenis, a to v úzké spolupráci s pražskými kluby stolního 
tenisu. V Brně se z důvodu složité logistiky ČAST odmítla festivalu zúčastnit. Hlavním 
problémem byla nedostatečná kapacita vnitřních prostor, kde by stolní tenis mohl být 
pouze dva dny a ostatní by musel sportoviště stavět ve venkovním prostoru. 
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g) Přihlášky do evropských klubových soutěží 
V následujícím ročníku Champions league se zúčastní v mužské části kluby TTC Ostrava 
2016 a SF SKK El Niňo Praha a v ženské části pak SKST Hodonín a Moravský Krumlov. 
VV přeje v nové koncepci tohoto prestižního poháru těmto klubům hodně úspěchů. 
 

h) Informace z turnaje Czech U11 a U13 Open 
V 0lomouci ve dnech 29.7. – 31.7. 2021 proběhl úspěšně již tradiční mezinárodní 
turnaj nejmladších sportovců ve stolním tenisu. Turnaje se zúčastnilo 8 států a 120 
hráčů a hráček. Sportovní zápolení přišlo podpořit i vedení Olomouckého kraje 
a zástupci města Olomouce, stejně tak i vedení ČAST (Z. Špaček a N. Endal). 
 

i) Žádosti členů Asociace 

- KST Olomouc  
VV projednal žádost KST Olomouc na zařazení do SPS. 

            
         Usnesení: 
         USN515/III34/Bod13ia/4-8-2021  
         VV schválil podmínečné zařazení KST Olomouc do seznamu OTM s tím, že se jejich  
         činnost bude průběžně vyhodnocovat. Důležitou podmínkou je účast členů na BTM  
         mládeže. 
         Z: N. Endal (informaci předá V. Ratajskému a H. Valentové) 
         T: 10.8.2021 

      
- Olomoucký kraj 

   Olomoucký KSST žádal ČAST o zapůjčení stolů pro pořádání KBTM. 
 

         Usnesení: 
         USN516/III34/Bod13ib/4-8-2021  
         VV schválil zapůjčení stolů pro Olomoucký KSST na KBTM. 
         Z: N. Endal (informaci předá předsedovi KSST J. Juřenovi) 
         T: 10.8.2021 
 

- Individuální žádosti 
VV projednal žádost SK Frýdlant n.O. o finanční podporu na akci „Memoriál M. 
Hrachového 2021“. 

            
  Usnesení: 

         USN517/III34/Bod13ib/4-8-2021  
      VV schválil žádost SK Frýdlant n.O. o finanční podporu na akci „Memoriál M.       

Hrachového 2021“. 
Z: J. Brothánek připraví smlouvu  
T: 15.8.2021 

 
j) Informace z jednání s předsedou NSA 

Z. Špaček a N. Endal se v pondělí dne 2.8. společně zúčastnili setkání s předsedou NSA 
F. Neusserem, kde si vzájemně vyměnili názory na aktuální problematiku v oblasti 
sportu a stolního tenisu. Předseda NSA ubezpečil oba dva zástupce vedení ČAST, že 
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nehodlá zasahovat do současného dění ve stolním tenisu. I když s některými postupy 
nesouhlasí. F. Neusserovi byly též předány písemné informace o aktuálním stavu 
stolního tenisu v ČR, včetně pořádaných mezinárodních akcí a veškerých projektech, 
které Asociace uskutečňuje nebo plánuje. 

 
k) Ostatní 

Další body do zasedání VV nebyly členy VV předloženy. 
 

 

14.     Termín dalšího VV ČAST 

VV stanovil termín příštího zasedání VV na 25.8.2021 v Olomouci od 13.00. 

 
15.    Soubor Usnesení vyplývající z tohoto zasedání VV dne 4. 8. 2021  

VV schválil všechna Usnesení vyplývající z tohoto zasedání VV ČAST.  

 

     Seznam Usnesení s úkoly, termíny, zodpovědnými osobami z minulých zasedání: 

        USN 475     Dotační program Movité věci                          Členové VV                          10. 8. 2021 

 

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

 USN 497 Projekt spolufinancování náborů dětí a mládeže J. Brothánek 15.8.2021 

 USN 498 Publikace Stanov ČAST  Z. Špaček  18.8.2021 

 USN 499 Projekty RSST  J. Brothánek  15.8.2021 

 USN 502 Reprezentační smlouvy  N. Endal  15.8.2021 

 USN 505 Rozpis MČR dospělých a U21  M. Henžel  10.8.2021 

 USN 507 Termínová listina – jarní část 2021/2022  M. Henžel  10.8.2021 

 USN 508 Návrhy KM  H. Valentová 10.8.2021 

 USN 509 Dodatek k rozpisům ligových soutěží  M. Henžel  10.8.2021 

 USN 510 Publikace SŘ a Pravidel  J. Brothánek 15.9.2021 

 USN 511 Předseda KVS  N. Endal  10.8.2021 

 USN 512 Žebříčky ČR dospělých  M. Henžel  10.8.2021 
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 USN 513 Redukované žebříčky mládeže H. Valentová, M. Henžel 10.8.2021 

 USN 514 Kongres ETTU  Z. Kaplanová 15.8.2021 

 USN 515 KST Olomouc – OTM  N. Endal  10.8.2021 

 USN 516 Zápůjčka stolů pro KSST Olomouc  N. Endal  10.8.2021 

 USN 517 Finanční podpora Memoriál M. Hrachového 2021 J. Brothánek 15.8.2021 

16.    Závěr  

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

           Jednání bylo ukončeno v 19.15 hodin. 

 

     Zapsala: H. Houdková 

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

 

 

Příloha č. 1 – Projekt spolufinancování náborů dětí a mládeže pro kluby stolního tenisu 



                                                             

 

 

Projekt spolufinancování náborů dětí a mládeže pro kluby stolního tenisu 
 

ČAST vypisuje za účelem obnovení a sportovní činnosti (negativně ovlivněné pandemií Covid 19) a posílení 
členské základny dětí a mládeže projekt na spolufinancování náborů dětí a mládeže pro členské kluby stolního tenisu 
ČAST. 

 
Žadatelem a případným příjemcem spolufinancování může být pouze členský klub stolního tenisu ČAST.  
Žadatel podá písemnou žádost, která bude obsahovat: 

 popis a cíl náborové akce,  
 rozpočet akce, 
 datum a místo konání. 

Termín podání žádosti: do 31.8.2021 buď datovou schránkou (gj87b8t), emailem (ctta@cuscz.cz) nebo poštou 
na adresu uvedenou v záhlaví. 
 
VV ČAST rozhodne o úspěšných žadatelích do 15.9.2021. S úspěšnými žadateli bude uzavřena smlouva o 
částečném spolufinancování náborové činnosti. 

 
Alokace: 500 tis. Kč 
Maximální možná výše spolufinancování pro jednoho žadatele: 20 tis. Kč 
Úspěšnému žadateli se ke spolufinancování stanovuje spoluúčast na nákladech projektu ve výši 20% (100/80) 
= 25 tis. Kč uplatněných výdajů na akci. 
 
Uznatelné výdaje: 

 nájemné sportovních prostor v souvislosti s náborovou akcí (bez energií), 
 organizační zajištění náborové akce (činnost trenérů a organizačních pracovníků klubu) v souvislosti 

s náborovou akcí, 
 návrh, výroba, distribuce a umístění propagačních materiálů náborové akce s umístěním loga klubu a 

ČAST, bez možnosti umístění jakýchkoliv komerčních log (reklama). 
 

Jiné výdaje nejsou pro spolufinancování přípustné. 
 
Způsob čerpání: 

 Přefakturací po ukončení náborové akce s přiložením kopií uplatňovaných dokladů. Suma 
uplatňovaných dokladů bude činit min. 25 tis. Kč. Čerpání bude ukončeno do 15.12.2021. 

 
Další povinnosti žadatele: 

 Úspěšný žadatel v rámci přefakturace (kromě kopií uplatňovaných dokladů) doloží: 
o vzorky propagačních materiálů, bude-li jejich návrh, výroba, distribuce nebo umístění 

předmětem uplatnění, 
o fotodokumentaci z náborové akce, 
o jmenný seznam účastníků náborové akce. 
o  

 
V Praze dne 4.8.2021 
 
Jan Brothánek       Zbyněk Špaček 
Místopředseda VV ČAST     Předseda VV ČAST 


