
                                                             

 

 

Zápis z III – 36. jednání Výkonného výboru 
České asociace stolního tenisu 

 

Datum: 7. října 2021, 10.00 hodin v sídle Asociace 

Účastníci: Z. Špaček – předseda VV ČAST, 

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

                 Hosté: J. Juřena – předseda Dozorčí rady, J. Veselka – předseda Rady krajů  

           Program jednání: 

1.       Úvod, přivítání – Z. Špaček 
2.       Návrh programu zasedání VV ČAST a jeho schválení – Z. Špaček 
3.       Schválení zápisu VV ČAST č. 35 ze dne 25. 8. 2021 - Z. Špaček 
4.       Kontrola plnění usnesení z minulých zasedání VV ČAST – Z. Špaček 
5.       Rada krajů - J. Veselka 

- Informace předsedy Rady krajů 
- Informace ze zasedání Rady krajů v Havířově 
- Informace z proběhlých krajských konferencí – Z. Špaček 
- Nahlášené konference KSST – Z. Špaček 

6. Dozorčí rada – informace Dozorčí rady - J. Juřena 
- Informace z kontroly dceřiné společnosti TT Marketing 
- Kontrola hospodaření RCM a SCM 

7.       Ekonomická agenda – J. Brothánek 
a) Projekty na spolufinancování náborové činnosti dětí a mládeže 

ve stolním tenise 2021 
b) Žádosti na podporu investičních akcí, rozhodnutí per rollam 
c) Projekty spolufinancování činnosti mládeže RSST 
d) Projekty spolufinancování činnosti mládeže klubů/oddílů 

8.       Agenda reprezentace a talentované mládeže 
a) Aktuální informace o akcích pořádaných ITTF a ETTU, zejména rok 2022 – N. Endal 

-   Mistrovství Evropy 2022 
-   Další akce pořádané ITTF/ETTU 
-   Termínová listina ITTF 

b) Reprezentace dospělých – N.  Endal 
- Informace ME Cluj 2021 
- Informace MS Houston 2021 

c) Reprezentace mládeže - N. Endal 
- Reprezentační kádry a nominace na ME U21 – rozhodnutí per rollam 
- MČR mládeže kategorií U13, U15 a U19 

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

- MČR dospělých pro rok 2022 
b)  Mistrovské soutěže dlouhodobé – P. Bohumský 

- Finále ČP 2021 
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c) VSA v ČR 2022  

–    Informace z jednání s vedením ITTF, WTT – N. Endal, Z. Špaček 
- ITTF Czech Open Olomouc 2022 – N. Endal 
- WTT Youth Contender Havířov 2022 – N. Endal 

10. Odborné komise 
a) Zprávy z jednotlivých odborných komisí – TMK, KR, KM, MK – členové VV 
b) Disciplinární komise – Z. Špaček 

11. Různé, diskuze, informace členů VV ČAST 
a) Kongres ETTU 2021, informace a ocenění ETTU za celoživotní přínos pro evropský 

stolní tenis – Z. Špaček, N. Endal 
b) Kontrola fakturace – Z. Špaček 
c) Ocenění za celoživotní přínos, J. Bauer st. – Z. Špaček 
d) Zásady pro ochranu dětí ve stolním tenise – doporučující manuál – N. Endal 
e) Žádost J. Brauna – Z. Špaček 
f) Žádost TJ Sokol Brušperk – J. Brothánek 
g) Oponentura Resortního centra Ministerstva vnitra – N. Endal 

12.       Termíny dalších VV ČAST – Z. Špaček 
13.       Soubor usnesení vyplývajících ze zasedání VV dne 7. 10. 2021 – Z. Špaček 
14.         Závěr – Z. Špaček 
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Zápis z jednání: 

1. Úvod, přivítání, schválení programu jednání  
 
Z. Špaček zahájil zasedání VV ČAST, přivítal členy VV a přítomné hosty. 

 
2. Schválení programu zasedání VV ČAST 
 

VV ČAST schvaluje jednomyslně výše uvedený program jednání VV ČAST doplněný o některé body 
dodané po zaslání pozvánky jednotlivými členy VV. 

 
3. Schválení zápisu z minulého jednání VV ČAST 
 

Z. Špaček projednal zápis VV ČAST č. 35 ze dne 25. 8. 2021. 
 

Usnesení: 
USN530/III36/Bod3/07-10-2021 
VV ČAST jednomyslně schvaluje zápis č. 35 ze zasedání VV dne 25. 8. 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 kromě USN 519 Úprava rozpočtu ČAST – místopředseda J. 
Brothánek se domluvil s předsedou DR J. Juřenou na přípravě podkladů pro úpravu rozpočtu ČAST 
v termínu 20.10. – 30.10.2021. 

 
5. Rada krajů 
 

- Informace ze zasedání Rady krajů v Havířově 
Dne 25.9.2021 se konala v Havířově Rada krajů. Za VV se jí zúčastnil předseda Asociace Zbyněk Špaček 
a 1.místopředseda Nikolas Endal a místopředseda Jan Brothánek. Tohoto zasedání se osobně zúčastnila 
i předsedkyně TMK Marta Novotná. 
Hlavními tématy bylo školení trenérské licence „C“, prodlužování trenérských licencí po covidové době, 
bodovací turnaje ČR mládeže, spoluúčast krajských svazů na podpoře mládežnických soutěží v krajích 
apod. 
Předseda RK přislíbil urychleně zpracovat zápis z tohoto zasedání a zveřejnit ho na webových stránkách 
Asociace a zaslat jej předsedům krajských svazů. 
Rada krajů se shodla na tom, že se tato zasedání budou konat pravidelně dvakrát ročně, a to střídavě 
v Čechách a na Moravě. 

 
- Informace z proběhlých krajských konferencí 
Členové VV, kteří se zúčastnili již proběhlých krajských konferencí podali podrobné informace z těchto 
zasedání. 
 
Konference Libereckého KSST 
Tato konference proběhla dne 2.9.2021, za VV ČAST se jí zúčastnil J. Brothánek. Podrobně o ní 
informoval a konstatoval, že hospodaření krajského svazu v loňském roce bylo výrazně přebytkové, i 
vzhledem ke covidové situaci. KSST si vytvořil finanční rezervu. Byla projednána běžná agenda, zejména 
agenda soutěží a jejich organizace, projekty krajského svazu, jednorázové soutěže mládeže, 
hospodaření a hygienická opatření. 
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Konference byla usnášeníschopná vzhledem k výraznému nadpolovičnímu počtu delegátů s hlasem 
rozhodujícím. 

 

Konference Zlínského KSST 
Konference Zlínského krajského svazu stolního tenisu se za Výkonný výbor ČAST zúčastnil 

místopředseda N. Endal. Konala se dne 6.9.2021. Z celkem 42 delegátů bylo přítomno 15 (tj. 36 %), dle 

Stanov byla konference usnášeníschopná až po 30ti minutách od jejího začátku. 

Konference byla volební, jednohlasně byl zvolen VV ve složení Michal Janík (předseda), 
členové VV: K. Zahradníček, J. Wolf, D. Koušová, Z. Votava. 

Rozpočet – příjmy 455 tis. Kč/výdaje 371 tis. Kč, na účtu k 31.5. zůstatek 701 tis. Kč. 

VV ČAST gratuluje zvolenému vedení krajské svazu. 

 

Konference Ústeckého KSST 
Konference Ústeckého krajského svazu stolního tenisu se zúčastnil dne 7.9.2021 předseda VV ČAST 

Zbyněk Špaček a předseda Rady krajů Jiří Veselka. Konference nebyla od začátku usnášeníschopná, 

bylo přítomno 24 z 57 delegátů. Dle stanov bylo po 30ti minutách od začátku alespoň 25% 

zúčastněných a konference tak poté usnášeníschopná byla. 

Rozpočet - příjmy 829 tis Kč/výdaje 748 tis. Kč, na účtu k 31.5.2021 zůstatek 309 tis. Kč. 

Projednávala se běžná agenda, hlavně nová covidová opatření a možnosti finanční podpory oddílů. 

Komise mládeže ústeckého kraje vznesla dotaz ohledně nové koncepce BTM ČR. 

Za KST Apollo poděkovala M. Hanušová předsedovi ČAST a KSSTÚK za podporu jejich mládeže. 

Zbyněk Špaček pozval všechny přítomné na MČR U19 (dorostu), které bude po 5ti letech pořádat SKST 

Baník Most dne 28.9.2021, a zároveň tomuto oddílu poděkoval.  
 

Konference Jihomoravského KSST 

Tato odložená konference se konala dne 8.9.2021 a byla konferencí volební. Za VV ČAST se ji měl 

zúčastnit N. Endal, ten se z ní musel ze zdravotních důvodů těsně před zahájením omluvit. 

Bylo zde přítomno celkem 27 delegátů z 61 pozvaných. Dle stanov byla konference až po 30ti minutách 

usnášeníschopná. 

Konference zvolila toto složení Jihomoravského VV na následující období: P. Halas, L. Svoboda, 

V. Švancara, L. Ivanová, R. Klecker, A. Srna, Z. Chupák, J. Kolůch, J. Frimmer. Předsedou byl opětovně 

zvolen R. Brhel. 

Rozpočet za rok 2020 – příjmy 925 tis. Kč/výdaje 583 tis. Kč, na účtu k 31.12.2020 882 tis. Kč. 

Diskutovalo se zejména o protiepidemiologických pravidlech, a také o nesouhlasu počínání předsedy 

Jihomoravského KSST na Konferenci ČAST, kde měl navrhovat odvolání VV ČAST. 

 

Konference Jihočeského KSST 

Za VV ČAST se konference zúčastnil dne 16.9.2021 předseda ČAST Zbyněk Špaček. Konstatoval, že zde 
panovala velice příjemná a pohodová atmosféra. 
Konference nebyla od začátku usnášeníschopná, bylo přítomno pouze 14 z 55 delegátů. Dle stanov 
byla po 20ti minutách Konference usnášeníschopná. 
Hospodaření - náklady 723 tis. Kč/výnosy 839 tis. Kč, hospodářský výsledek 2020 - 193 tis. Kč, navýšení 
díky kladnému kurzovnímu rozdílu z příhraniční sportovní spolupráce. 
Konference řešila především krajské soutěže dospělých, jejich strukturu a možné úpravy v rozpisech. 
Jihočeský kraj má i krajské středisko stolního tenisu v ČB – hlavní trenér P. Vávra, mají i další dílčí 
regionální střediska. 
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Problematika řešená na konferenci byla hlavně ohledně nesouhlasu s velice malou účastí krajských 
hráčů na celostátních BTM (požadují navýšení). Diskuze se vedla i nad končícími licencemi rozhodčích a 
trenérů licencí „B“ a výše (nemožnost prodloužení v důsledku covidu19). 
 
Předseda svazu podal obšírnou informaci o všech novinkách, akcích připravovaných ČAST, odpověděl 
na všechny dotazy z pléna. 
 

Konference Karlovarského KSST 
Předseda VV ČAST, který se této konference osobně zúčastnil podrobně informoval přítomné o jejím 

průběhu. Konference se konala dne 6.10.2021 od 16:30 v Lubech u Chebu. Byla nevolební, účastnilo se 

24 z celkově pozvaných 29ti delegátů, konference byla usnášeníschopná. 

Hlavním tématem byla diskuze ohledně dlouhodobých krajských soutěží dospělých, zejména okresního 

rázu. Neboť je tento kraj co do počtu členské základny nejmenší. Předseda ČAST informoval přítomné 

delegáty o činnosti VV a zároveň zodpověděl všechny otázky vyřčené z pléna. 

Rozpočet - příjmy za rok 2020 327 tis. Kč / výdaje 297 tis Kč. 

Návrh rozpočtu na rok 2021: rozpočet vyrovnaný ve výší 310 tis. Kč. 

 
- Nahlášené konference 
Konference Plzeňského krajského svazu stolního tenisu dne 12.10.2021 (zúčastní se J. Brothánek) 
Konference Pražského krajského svazu stolního tenisu dne 25.10.2021 (zúčastní se Z. Špaček) 

 
 
6. Dozorčí rada 

 
- Informace z kontroly TT Marketing, s.r.o. 
Předseda DR informoval o probíhající kontrole dceřiné společnosti ČAST, kterou provádí společně 
s 1.místopředsedou DR Z. Jiráskem. Podrobná zpráva bude předložena po následném jednání celé DR. 
 
- Kontrola hospodaření RCM a SCM 
Předseda ČAST požádal DR o kontrolu všech středisek vrcholového sportu s ohledem na avizovanou 
zvýšenou kontrolní činnost ze strany Národní sportovní agentury. I s ohledem na to, že některé doklady 
předkládané jednotlivými středisky nejsou v souladu s podepsanými smlouvami mezi ČAST a 
jednotlivými kluby. Zpráva bude též v nejbližší době z této kontroly předložena. 
 
Předseda DR se shodl s VV, že po předložení těchto zpráv bude svolána klasická dozorčí rada za 
přítomnosti členů VV, kde se kromě problematiky jednotlivých kontrol bude řešit i průběh čerpání a 
rozpočtu v roce 2021. 

 
7. Ekonomická agenda 
  

 
a) Projekty na spolufinancování náborové činnosti dětí a mládeže ve stolním tenise 2021 

Do projektu spolufinancování náboru dětí a mládeže dle výzvy VV ze dne 4.8.2021 se celkem 
přihlásilo 17 oddílů. Všem oddílům byla odeslaná smluvní dokumentace a na sekretariát svazu se již 
vrátilo 11 podepsaných smluv, ze strany vybraných oddílů či klubů. 
Projekty na spolufinancování těchto náborových akcí jsou ve výši cca 300 tis. Kč. 

 
b) Žádosti na podporu investičních akcí 

Spolek SK Viktoria Ořech a Centrum sportu Dolní Měcholupy požádali o podporu při výstavbě či 
rekonstrukci stávajících sportovních objektů. Vzhledem ke skutečnosti, že se v obou objektech bude 
nacházet stolně-tenisová herna, VV tyto projekty rozhodnutím per rollam dne 14.9.2021 podpořil. 
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Oběma žadatelům bylo zasláno souhlasné stanovisko pro žádost na podporu této investiční akce na 
NSA. 

 

c) Projekty spolufinancování činnosti mládeže RSST 

Žádost o spolufinancování mládeže zaslalo od posledního zasedání VV dalších 11 regionálních svazů 

stolního tenisu. VV se seznámil se všemi těmito projekty a pověřil J. Brothánka zpracováním smluvní 

dokumentace k těmto projektům a zasláním jednotlivým RSST.  

Usnesení: 
USN531/III36/Bod7c/07-10-2021 
VV schvaluje tyto žádosti RSST o spolufinancování činnosti mládeže: 

RSST Česká Lípa, RSST Liberec, RSST Brno město, RSST Benešov, RSST Rychnov, RSST Hodonín, RSST 

Děčín, RSST Semily, RSST Mělník, bez připomínek. RSST Vsetín – podmínečně po doplnění. 

Z: J. Brothánek 

T: 20.10.2021 

d) Projekty spolufinancování činnosti mládeže klubů/oddílů 

VV se seznámil s žádostí TJ. Frenštát pod Radhoštěm o.s. a jejich žádost podpořil. VV pověřil 

J. Brothánka zpracováním smluvní dokumentace k tomuto projektu a zasláním žadateli. 

Usnesení: 
USN532/III36/Bod7d/07-10-2021 
VV schvaluje žádost T.J. Frenštát pod Radhoštěm. 

Z: J. Brothánek 

T: 20.10.2021 

 

8. Agenda reprezentace a talentované mládeže 
 

a) Aktuální informace o akcích pořádaných ITTF (WTT) a ETTU  
 
Mistrovství Evropy 2022 

VV obdržel první podrobnější informace o multisportovním Mistrovství Evropy v roce 2022 

v Mnichově, které se bude konat ve dnech 13.-21.8.2022, jehož součástí je i stolní tenis. Toto ME se 

bude konat poprvé ne jako samostatné pro jednotlivé sporty, ale v rámci 9ti sportů (např.: společně 

s atletikou) a proto i podpora pro jednotlivé sporty bude ze strany zejména mediální na daleko vyšší 

úrovni než kdyby se tato ME konala samostatně. 

Podrobné informace obdržel předseda ČAST společně s předsedou na Kongresu ETTU při ME 

družstev v rumunské Kluži. Soutěže proběhnou v 5ti kategoriích (jednotlivci, čtyřhry a smíšená 

čtyřhra). Organizátoři navrhli velice příjemné cenové zabezpečení pro všechny účastníky. 

 

Další akce pořádané ITTF/ETTU 

N. Endal informoval přítomné o stále platících turnajích do konce letošního kalendářního roku: 

• TOP10 kadetů a juniorů 

• ME U21 

• MS kadetů a juniorů 
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Termínová listina ITTF 

ITTF informovala jednotlivé národní sportovní svazy, že v nejbližší době vydají termínovou listinu na 

jarní část roku 2022, čímž by značně usnadnila práci všech národních sportovních svazů při tvorbě 

jejich termínových listin. 

 
b) Reprezentace dospělých  

 
Informace ME Cluj 2021 
Přítomní velice kladně hodnotili umístění naší mužské reprezentace (5. místo) a tím i potvrzení 
jejich účasti na MS družstev v čínském Chengdu na jaře roku 2022. Oslabené družstvo o nejlepšího 
hráče nakonec prohrálo ve čtvrtfinále s Mistry Evropy. 
Ženy skončily na devátém místě, což je umístění, které odpovídá jejich současné hráčské 
výkonnosti. 
Vrchním rozhodčím celého ME družstev byl Petr Bohumský, což je pro český stolní tenis dalším 
významným sportovním úspěchem. 
 
VV gratuluje družstvu mužů za tento významný sportovní úspěch. 
 
Informace MS Houston 2021 
VV se seznámil s přípravami na toto MS jednotlivců dospělých, které se bude konat na konci měsíce 
listopadu 2021.  
 

c) Reprezentace mládeže 
 

Usnesení: 
USN533/III36/Bod8ca/07-10-2021 
VV rozhodnutím per rollam ze dne 21.9.2021 schválil jednomyslně na návrh KVS a reprezentačních 

trenérů mládeže kádry juniorské a kadetské reprezentace. 

Složení: 

JUNIOŘI (trenér M. Klásek) 
„A“ - O. Květoň, Š. Bělík 
„B“ – A. Štalzer, R. Morávek, V. Kadlec, M. Šíp, J. Kaucký 
 
JUNIORKY (trenér J. Mikeska) 
„A“ – K. Hrabicová, A. Klempererová, L. Záděrová 
“B“ – N. Hanáková, H. Sommerová, J. Vašendová 
 
KADETI (trenér B. Vožický) 
„A“ - J. Morávek, J. Škalda, D. Sochor 
„B“ – M. Slaný, M. Vaigl 
 
KADETKY (trenér T. Vrňák) 
V. Poláková, A. Holejšovská, V. Šichanová, M. Ščibraniová 
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Usnesení: 
USN534/III36/Bod8cb/07-10-2021 
VV schválil nominaci na ME U21, konané ve dnech 10.11. – 14.11. 2021 v belgickém Spa dle žebříčku 
této věkové kategorie vydaným vedením ETTU.  

 
Nominace: 
J. Martinko, T. Koldas 
Z. Blašková, L. Záděrová 

 
- MČR mládeže kategorií U13, U15 a U19 

VV zhodnotil průběh těchto mistrovství České republiky, a to kategorie U13 a U15 konaných 
v Havířově ve dnech 25.-26.9.2021 a kategorie U19 konaném v Mostě dne 28.9.2021. Všechny 
šampionáty proběhly bez problémů s velmi vysokým standardem. 
VV ČAST tímto děkuje pořadatelům těchto mistrovství. 

 
 
9.     Agenda soutěží pořádaných ČAST  
 

a) Mistrovské soutěže ČAST jednorázové 
VV se seznámil s přípravami na MČR dospělých v Havířově ve dnech 9.-11.10.2021. Toto mistrovství se 
bude netradičně hrát v rozmezí sobota-pondělí, vzhledem k volbám do Poslanecké sněmovny. 
 

 
b) Mistrovské soutěže ČAST dlouhodobé 
Na webových stránkách Asociace bylo zveřejněno výběrové řízení na pořadatele finále Českého poháru 
družstev mužů a žen pro rok 2021. 
 
c) Významné sportovní akce v ČR 2022 

 
ITTF Czech Open Olomouc 2022 

N. Endal informoval o situaci ohledně pořádání tradičního světového turnaje ITTF Czech Open 

dospělých v Olomouci. Předběžný termín je stanoven na 23.8. – 26.8.2022.  

 

WTT Youth Contender Havířov 2022 

N. Endal informoval o přípravách a podpoře ze strany WTT ohledně pořádání tohoto světového 

turnaje. Termín turnaje byl již stanoven, a to ve dnech 6.6. – 12.6.2022. 

Smluvní dokumentace by měla být podepsána v nejbližším možném termínu. 

 
10.    Odborné komise 
 

a) Zprávy z odborných komisí 
 
Trenérsko-metodická komise 
Ve dnech 27.9. - 2.10.2021 školení trenérů licence „B“ se závěrečnými zkouškami. 

Zkoušky proběhli pod vedením zkušební komise ve složení předsedkyně - I. Vacenovská, H. Šopová, 

P. Krpec. U této zkoušky uspělo z 18ti celkem 14 kandidátů. 

VV všem úspěšným novým trenérům licence „B“ tímto gratuluje.  

 

Do nového běhu školení trenérů licence „A“ se přihlásilo celkem 8 uchazečů. 
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Komise rozhodčích 
VV vzal na vědomí zápis z posledního jednání komise rozhodčích. 

 
Komise mládeže 
Komise mládeže informovala o došlých přihláškách na pořadatelství U11. Celkem bylo přijato 

7 přihlášek. KM rozhodla o pořadatelství takto: 13.11.2021 – Neratovice, 4.12.2021 – Moravský 

Beroun, 30.1.2022 – MSK Břeclav, 9.4.2022 – TJ Sokol Jaroměř Josefov. 

VV se seznámil s informací, že je projekt Hledáme budoucí olympioniky (HBO) bude nadále v gesci 
Komise mládeže, s tím, že TMK bude průběžně informována o jeho průběhu.  
Trenérské složení je v sestavě – A. Sviták, M. Merker, a to pro chlapeckou kategorii. Dívčí část 
povede M. Liner společně s M. Hurníkovou. Jedná se o doplnění případných dvou trenérů. 
Předseda ČAST informoval přítomné o výběrovém řízení trenérského zabezpečení nového ročníku 
HBO sezóny 2022/23, to proběhne na jaře roku 2022. 
 
 
Mediální komise 
VV vzal na vědomí zprávu Nikolase Endala o činnosti mediální komise. 
VV se seznámil s reportem jejího předsedy M. Kučery za druhý kvartál roku 2021. 

  
 

b) Disciplinární komise 
Předseda ČAST seznámil přítomné se členy nestálé 12ti členné Disciplinární komise, která měla být 
ustanovena dle změny Stanov ČAST schválených na řádné Konferenci ČAST v červnu 2021. Všichni 
kandidáti se svojí účastí v této komisi projevili souhlas. 

 
Usnesení: 
USN535/III36/Bod10/07-10-2021 
VV schválil členy nestálé Disciplinární komise, a to ve složení: M. Bajtler, Z. Kaplanová, T. Malík, 
P. Čepek, K. Chyba, Z. Špaček, N. Endal, P. Bohumský, J. Brothánek, J. Fausek, M. Henžel, J. Veselka. 

 
 
11.    Různé, diskuze, informace členů VV ČAST  
 

a) Kongres ETTU 2021, informace a ocenění ETTU za celoživotní přínos pro evropský stolní tenis  
Z. Špaček informoval přítomné o významném ocenění dvou členů naší ČAST za celoživotní přínos 

pro evropský stolní tenis. Během kongresu ETTU konaným u příležitosti ME družstev v rumunské 

Kluži převzala ocenění „Badge of Honour“ z rukou předsedy ETTU Marta Novotná a také Nikolas 

Endal. Toto ocenění je dalším významným aktem ke zviditelnění českého stolního tenisu v rámci 

stolně-tenisové Evropy. 

 

VV ČAST oběma oceněným srdečně blahopřeje. 

 

Na kongresu se vedla diskuze i o novém speciálním evropském žebříčku, který na rozdíl od 

světového bude zahrnovat i výsledky z ME družstev dospělých, Evropských pohárů a dalších soutěží, 

tak aby odpovídal realitě. Tento žebříček bude spuštěn k 1.1.2022.Taktéž se hovořilo se 

o nespravedlivém posuzování z kontinentálních šampionátů (ME jednotlivců a Mistrovství Afriky 

jednotlivců či jižní Ameriky – stejné bodové ohodnocení). Vše bude předmětem dalších diskuzí. 
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Během ME se uskutečnila i krátká porada nad budoucností superligy, účastníci se shodli, že by bylo 

škoda tuto historicky úspěšnou soutěž úplně zrušit. Bude se jednat o novém formátu, zejména pro 

mladé národní týmy reprezentanty U21 či U23. Na tom se shodli všichni účastníci z Chorvatska, 

Rakouska, Slovenska, Česka a Maďarska. 

Předseda a místopředseda ČAST měli i dlouhou schůzku s vedením soutěží ITTF a WTT ohledně 

turnajů v Olomouci a Havířově, WTT Contender. Nového systému žebříčků, případné evropské tour 

zejména pro mladé evropské hráče a případného velkého světového turnaje pořádaného v Praze 

nebo v Ostravě. 

 

b) Kontrola fakturace 

Dne 10.9.2021 provedl předseda ČAST kontrolu faktur za období 08/2021. Členové VV zodpovídají 

za správnost faktur a jejich příloh, které mají ve své gesci. Pokud přílohy nebudou součástí faktur, 

nebudou proplaceny. 

 

c) Ocenění za celoživotní přínos – J. Bauer st. 

VV jednomyslně rozhodl per rollam ze dne 9.9.2021 o udělení ceny předsedy ČAST za celoživotní 

přínos pro stolní tenis panu Janu Bauerovi staršímu, dlouholetému předsedovi Jihočeského KSST a 

předsedovi TTC Libín Prachatice. Předseda ČAST Zbyněk Špaček se oslavy 80. narozenin 

v Prachaticích osobně zúčastnil a cenu předal. 

 

d) Zásady pro ochranu dětí a mládeže 

Nikolas Endal seznámil přítomné s návrhem tohoto dokumentu, který by mohl VV v nejbližší 

budoucnosti přijmout jako zásadní normu pro ochranu dětí a mládeže ve stolním tenise. 

Na příštím zasedání se VV bude zabývat konečnou verzí tohoto dokumentu a normu schválí. 

 

e) Žádost J. Brauna 

VV se seznámil se žádostí pana J. Braun ze dne 4.10.2021, zaslanou e-mailem. VV konstatoval, že 

v této záležitosti VV vyčerpal všechny dostupné možnosti, a proto není důvod se již touto 

problematikou zabývat. 

 

f) Žádost TJ Sokol Brušperk, z.s. 

Oddíl TJ Sokol Brušperk požádal o výpůjčka stolů na stolní tenis na tradiční každoročně pořádaný 

vánoční turnaj. 

Usnesení: 
USN536/III36/Bod11f/07-10-2021 

VV jednomyslně schvaluje bezplatnou výpůjčku stolů oddílu TJ Sokol Brušperk, s tím, že dopravu 

si zajistí oddíl na své náklady. 

Z: N. Endal 

 

g) Oponentura Resortního centra Ministerstva vnitra 

N. Endal seznámil přítomné s termínem každoroční pravidelné oponentury v Resortním centru 

Ministerstva vnitra, a to dne 19.10.2021. Oponentury se zúčastní tradičně předseda ČÁST Zbyněk 

Špaček a 1.místopředseda Nikolas Endal. 

  

VV dodatečně blahopřeje místopředsedovi Petru Bohumskému k jeho významnému životnímu jubileu, a 
to k 50. narozeninám. 
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12.     Termín dalšího VV ČAST 

Termín příštích zasedání VV je stanoven na 3.11.2021 od 10.00 hodin a na 1.12.2021 od 13.00 hodin v sídle 
Asociace. 

13.    Soubor Usnesení vyplývající z tohoto zasedání VV dne 7. 10. 2021  

VV schválil všechna Usnesení vyplývající z tohoto zasedání VV ČAST.  

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

USN 519 Úprava rozpočtu ČAST  J. Brothánek  30.10.2021 

 

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

USN 531 Projekt spolufinancování činnosti mládeže  J. Brothánek  20.10.2021 

USN 532 Žádost T.J. Frenštát pod Radhoštěm  J. Brothánek  20.10.2021 

   

14. Závěr 

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

           Jednání bylo ukončeno v 13.00 hodin. 

 

     Zapsala: H. Houdková 

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


