
                                                             

 

 

Zápis z III – 38. jednání Výkonného výboru 
České asociace stolního tenisu 

 

Datum: 1. prosince 2021, 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: J. Juřena – předseda Dozorčí rady 
 

           Program jednání: 

1.       Úvod, přivítání – Z. Špaček 
2.       Návrh programu zasedání VV ČAST a jeho schválení – Z. Špaček 
3.       Schválení zápisu VV ČAST č. 37 ze dne 3. 11. 2021 - Z. Špaček 
4.       Kontrola plnění usnesení z minulých zasedání VV ČAST – Z. Špaček 
5.       Rada krajů 

- Informace předsedy Rady krajů 
6. Dozorčí rada – J. Juřena 

- Informace předsedy Dozorčí rady 
- Kontrola hospodaření TT Marketing s.r.o. 

7.        Online videokonference – Dotace 2022 
- Představení kritérií rozdělování dotací sportovním svazům 

8.       Ekonomická agenda – J. Brothánek 
-   Čerpání rozpočtu 2021, úprava rozpočtu 2021 
-   Náklady na činnost rozhodčích 
-   Plnění smlouvy Joola 
-   Odměny členům odborných komisí ČAST a smluvním členům Asociace 

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

- MS dospělých, ME U21 
b) Reprezentace dospělých – N.  Endal 
c) Reprezentace mládeže - N. Endal 
d) Projekt „Všichni za stůl“ 

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

- Výzva na pořádání MČR mládeže 2022 
b)  Mistrovské soutěže dlouhodobé, ligové soutěže, Český pohár – P. Bohumský 

- Pravidla pro konání soutěží ve stolním tenisu – rozhodnutí per rollam 
11. Odborné komise 

a. Zprávy z jednotlivých odborných komisí –TMK, KM, KR, MK, STK, RIK, KVS – členi VV 
b. SPS, OTM návrh na zařazení pro rok 2022 
c. Hodnocení a finanční podpora BTM ČR 2021 

12. Různé, diskuze, informace členů VV ČAST 
a) Kongres ITTF – Z. Špaček 
b) Gestor pro PARA sekci ČAST a členská schůze ČPV – Z. Špaček 
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c) Statistické šetření ČUS – Z. Špaček 
d) Tréninkový deník Yarmill – Z. Špaček 
e) Valná hromada APK – Z. Špaček 
f) Soutěžní řád – tištěná verze – J. Brothánek 
g) Žádost o výjimku hrazení covid testů pro Juniorskou reprezentaci 
h) Zápůjčky materiálu a vozového parku ČAST – Z. Špaček 
i) Distribuce míčků – Z. Špaček, N. Endal 
j) Žádost o podporu ČAST při výstavbě haly Frenštát pod Radhoštěm – N. Endal 

13.       Termíny dalších VV ČAST – Z. Špaček 
14.       Soubor usnesení vyplývajících ze zasedání VV dne 1. 12. 2021 – Z. Špaček 
15.         Závěr – Z. Špaček 

 

 

 



                                                                                                            

   Zápis z III – 38. řádného jednání VV ČAST 

Aktualizováno 8.12.2021                                                                                                                                                                     Stránka 3  

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. 37 ze dne 3. 11. 2021. 
 

Usnesení: 
USN552/III38/Bod3/01-12-2021 
VV ČAST jednomyslně schvaluje zápis č. 37 ze zasedání VV dne 7. 11. 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 splněny. 

 
5. Rada krajů 

 

- Informace předsedy Rady krajů 
Předseda Rady krajů J. Veselka se z jednání z pracovních důvodů omluvil. 

VV projednal výsledek reportů jednotlivých krajských svazů ČAST ohledně čerpání přidělených 

prostředků ze strany ČAST na projekty těchto svazů v rámci jejich předloženého rozpočtu. Tento 

požadavek vznikl ze strany VV ČAST vzhledem k obavám z nedočerpání finančních prostředků v době 

pandemie koronaviru. 

VV předpokládá, že přidělené prostředky pro projekty KSST se vyčerpají v plném rozsahu, s tím, že 

pokud některé KSST tyto prostředky nedočerpají, nabídne je VV k čerpání krajským svazům, které jsou 

schopny je v rámci svých rozpočtů na projekty KSST mládeže dočerpat a náklady na tyto projekty mají 

již vyčerpané. 

 

- Konference Krajského svazu stolního tenisu Ústeckého kraje 

VV opravuje informaci ze Zápisu III-36. jednání VV ČAST. Konference KSSTUK byla usnášeníschopná od 

jejího začátku, vzhledem ke skutečnosti, že někteří delegáti měli více mandátů. Celkem bylo 31 hlasů 

tj. 54,38 %. 

 
6. Dozorčí rada 

 
- Informace předsedy DR 
J. Juřena komentoval zápis z jednání DR č. 12 ze dne 29.10.2021 v Olomouci a dále potom společného 
jednání VV a DR ČAST konané dne 7.11.2021 v Kutné Hoře. Hlavním obsahem těchto jednání bylo 
zejména posouzení podkladů ke kontrole hospodaření TT Marketing s.r.o., stížnost p. Brauna za údajné 
porušování Stanov ČAST, projednání předběžných závěrů z prověrky dodržování smluvních vztahů mezi 
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ČAST a jednotlivými RCM, SCM, a dále projednání a stanovisko DR k případným návrhům VV ke 
změnám rozpočtu ČAST za rok 2021, vzhledem k probíhající pandemii Covid19. 

 
- Kontrola hospodaření TT Marketing s.r.o. 
Na základě Usnesení z Konference ČAST konané dne 19.6.2021 a v souladu se schválenou úpravou 
Stanov ČAST, a to konkrétně článku 20, byla provedena Dozorčí radou kontrola hospodaření 100% 
dceřiné společnosti TT Marketing s.r.o. za období 2015-2020, částečně i za rok 2021. Na této rozsáhlé 
kontrole se za DR podílel její předseda J. Juřena a místopředseda Z. Jirásek. Vždy za přítomnosti obou 
jednatelů TT Marketingu – Z. Špačka a J. Brothánka. 
Zpráva z této kontroly byla zveřejněna na webových stránkách Asociace. 

 
VV souhlasí s doporučením DR se zpracováním písemné reakce na kontrolu včetně návrhů na opatření 
k odstranění nedostatků, respektive k doporučením DR na výše uvedené závěry a nedostatky zejména 
s důrazem na zjištění týkající se Notářského zápisu a Zakladatelské listiny. 
 
Usnesení: 
USN553/III38/Bod6/01-12-2021 
VV zpracuje písemnou reakci na doporučení DR na kontrolu dceřiné společnosti TT Marketing s.r.o. 
Z: Z. Špaček, J. Brothánek 
T: 31.1.2021 

 
- Kontrola SCM  
VV na doporučení DR schválil možný převod nevyčerpaných finančních prostředků z 1. pololetí do 
2. pololetí u SCM Hradec Králové a Havlíčkův Brod.  
 

7. Online videokonference NSA – Dotace 2022 
 
Neinvestiční dotace pro sportovní svazy 2022 
V průběhu tohoto zasedání se členové VV připojili k videokonferenci pořádané vedením NSA, jejímž 
tématem bylo představení kritérií rozdělování dotací sportovním svazům pro rok 2022. Na této online 
konferenci bylo jasně řečeno, že bude NSA schopna dotační výzvy vypsat během prosince 2021 a že je 
pevně přesvědčena, že po sběru žádostí, posouzení a jejich vyhodnocení se podaří prostředky pro provoz 
sportovních svazů vyplatit během měsíce března 2022.   

 
8. Ekonomická agenda 
 
 

Čerpání a úprava rozpočtu 2021; příprava rozpočtu ČAST pro rok 2022  
VV a DR se sešli na již zmiňované schůzce dne 7.11.2021 v Kutné Hoře, kde byly prezentovány principy 
částečné změny rozpočtu pro rok 2021, s tím, že oba zástupci VV, její předseda Z. Špaček a místopředseda 
pro ekonomiku J. Brothánek přislíbili v co nejkratší lhůtě rozpočet upravit a vysvětlení těchto změn doplnit. 
Změny spočívají výhradně ve struktuře (úprava dílčích položek podle probíhajícího čerpání), nikoliv ve výši 
rozpočtu schváleného Konferencí ČAST 2021. Bylo konstatováno, že je potřeba dočerpat všechny 
poskytnuté dotační prostředky v rámci rozpočtu 2021. V každém případě však účelně a jen pro relevantní 
potřeby. Zároveň, jak DR, tak zástupci VV konstatovali, že pokud by tomu tak nebylo, část poskytnutých 
dotačních prostředků by Asociace na účet NSA vrátila s vysvětlujícím dopisem. Oba subjekty konstatovaly, 
že změny rozpočtu jsou vyvolány především situací okolo pandemie koronaviru v roce 2021 a omezením 
sportovní činnosti během ledna až května 2021. Změny rozpočtu se týkají kapitoly provozního financování 
svazu, další kapitoly rozpočtu ČAST, především reprezentace a talentované mládeže, se dočerpají vzhledem 
k tomu, že všechny sportovní příprava i soutěžní akce v rámci roku 2021 proběhly.  
Dozorčí rada se změnou rozpočtu souhlasí a doporučuje upřesnit zvýšené náklady Výkonného výboru 
a Mediální komise. 
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Přítomní diskutovali také nad návrhem rozpočtu ČAST na rok 2022. Byly dohodnuty základní parametry pro 
přípravu rozpočtu ČAST pro rok 2022, a to v provozní oblasti ve výši 90 % rozpočtu roku 2021, v oblasti 
reprezentace a talentované mládeže ve výši 100 % rozpočtu roku 2021.  
 

Usnesení: 
USN554/III38/Bod8/01-12-2021 
VV pověřil místopředsedu pro ekonomiku J. Brothánka přípravou návrhu rozpočtu ČAST pro rok 2022. 
Z: J. Brothánek 
T: 22.12.2021 

 
Náklady na činnost rozhodčích 

VV projednal zprávu ŘS M. Henžela o předpokládaném čerpání nákladů na rozhodčí v rámci ligových 

soutěží za 1. polovinu sezony 2021/2022. Ředitel soutěží ještě těsně před tímto VV opětovně vyzval ligové 

kluby, které mají v soutěži svá ligová družstva, a kteří nereagovali na výzvu VV ČAST v řádném termínu, aby 

tyto informace doplnili. Do začátku VV se k této výzvě přihlásilo 64 klubů z celkového počtu 70ti ligových 

družstev.  

Plnění smlouvy JOOLA 
N. Endal potvrdil finanční plnění vyplývajícího ze smluvního vztahu mezi ČAST a jejím sponzorem firmou 
Joola s tím, že byly vystaveny všechny zbývající faktury. Jejich předpokládaná úhrada je do konce letošního 
roku. Tím veškeré pohledávky za tohoto sponzora budou vyrovnány do konce roku 2021. 
 

Odměny členům ČAST 
VV odsouhlasil pravidla pro vyplacení odměn a jejich výši za rok 2021 pro členy odborných komisí, 
smluvních členů Asociace a dalších dobrovolných členů ČAST. 
 

9. Agenda reprezentace a talentované mládeže 
 

a) Aktuální informace o akcích pořádaných ITTF (WTT) a ETTU  
N. Endal informoval o situaci ohledně pořádaných akcí ITTF a ETTU. Stále není hotova definitivní podoba 
termínované listiny ITTF, což způsobuje velké problémy vedení ETTU a zároveň i vedení ČAST, krajským 
a regionálním svazům ČAST. 
 

MS dospělých Houston 23-29.11.2021 
Z. Špaček se zúčastnil MS dospělých v Houstonu. Jeho zpráva je uvedena v samostatném bodu tohoto 
zápisu z VV. 
 

b) Reprezentace dospělých  
VV se seznámil s hodnocením trenérů z uplynulého ME kategorie U21 v belgickém SPA (10-14.11.2021). 
Česká reprezentace žádného významného úspěchu nedosáhla. 
 
VV projednal výsledky z MS jednotlivců dospělých v americkém Houstonu. Jediným dílčím úspěchem byla 
osmifinálová účast česko-slovenského páru Matelová – Balážová, který podlehl čínskému páru. 
VV konstatoval, že všichni naši reprezentanti měli velice obtížný los, ale přesto byly očekávány lepší 
výsledky. VV bude čekat na zprávu obou trenérů reprezentace dospělých, a to P. Nedomy (ženy) 
a J. Plachého (muži). 
 

c) Reprezentace mládeže 
N. Endal dále informoval o přípravě na MS juniorů, kterého se zúčastní družstvo juniorů i kadetů, bohužel 
ženská složka nebude zastoupená, jelikož jediná zástupkyně L. Záděrová má zdravotní problémy 
a nezúčastní se. 
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d) Projekt „Všichni za stůl“ 
N. Endal přednesl zprávu o současném stavu projektu „Všichni za stůl“ pro rok 2021. M. Weiningerová, 
která je zodpovědná za administraci tohoto projektu předložila souhrnný seznam včetně podepsaných 
smluv s jednotlivými kluby a školami. VV se bude snažit tento projekt udržet, i když v současné době není 
taková podpora ze strany škol (zejména kvůli covidové situaci) jako na začátku tohoto projektu. 
Řada klubů nereaguje. 
VV schválil a pověřil předsedu ČAST Z. Špačka, aby tyto smlouvy, se školami a zástupci jednotlivých klubů, 
kteří se trenérsky a organizačně o tyto kroužky ve školách starají, podepsal. 
 
10.     Agenda soutěží pořádaných ČAST  
 

a) Mistrovské soutěže ČAST jednorázové 
 

- MČR U21 
VV prodiskutoval doporučení KVS a KM na nové schéma tohoto MČR. MČR U13 a U21 budou hrát společně 

(1 pořadatel), minimální počet stolů bude 16 a počty účastníků pro kategorii U21 budou 16 žen a 16 mužů. 

Podrobná pravidla budou určena v rozpisu pro toto MČR. 

Usnesení: 
USN555/III38/Bod10aa/01-12-2021 
VV schválil MČR U21 v samostatném termínu. Mistrovství bude dvoudenní, bude se hrát soutěž 

jednotlivců, čtyřher i smíšené čtyřhry. Za účasti 16 ti hráčů a hráček, z nichž 10 nejlepších bude 

nominováno dle žebříčku a dalších 6 nominuje KVS. Systém turnaje v jednotlivcích bude takový, že 

v první fázi budou 4 skupiny po 4 hráčích, postupují dva nejlepší ze skupin. Druhý stupeň vyřazovací. 

Stejně tak se vyřazovacím systémem bude hrát soutěž čtyřher. 

 
- Výzva na pořádání MČR mládeže 2022 

VV se seznámil s návrhem výzvou na pořádání MČR mládeže pro rok 2022. 
 

Usnesení: 
USN556/III38/Bod10ab/01-12-2021 
VV schválil podobu Výzvy pro zájemce o pořádání MČR mládeže pro rok 2022 a pověřil Komisi mládeže 
jejím vydáním. 
Z: Komise mládeže (informaci předá P. Bohumský) 
T: 5.12.2021 

 
b) Mistrovské soutěže ČAST dlouhodobé 

 
- Český pohár 

VV projednal na návrh P. Bohumského o možnosti zakončení Českého poháru pro rok 2021.  
 

Usnesení: 
USN557/III38/Bod10ba/01-12-2021 

VV schválil pořadatelství finále ČP pro HB Ostrov Havlíčkův Brod a zároveň schválil i pozměněné podmínky 

organizace finále na základě návrhu předsedy STK V. Drozdy a místopředsedy Petra Bohumského, tak aby 

se mohl Český pohár pro rok 2021 dohrát. 

Český pohár se bude hrát ve dvou dnech 18.-19.12. v režimu "do 20 osob", na dvou stolech, 4 utkání 
postupně za sebou, s delegovanými rozhodčími. Družstva, která nehrají, nebudou být v místě konání, tj 
přítomni v hrací herně. V sobotu bude hrána soutěž žen, v neděli soutěž muži. 
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VV dále bere na vědomí odklad utkání Českého poháru mezi družstvy HB Ostrov Havlíčkův Brod „B“ a SF 
SKK El Niňo „A“. Nový termín je stanoven na 15.12.2021. 
 
 

- Pravidla pro konání soutěží ve stolním tenisu 
 

Usnesení: 
USN558/III38/Bod10bb/01-12-2021 
VV rozhodnutím per rollam ze dne 21.11.2021 schválil nová Pravidla pro konání soutěží ve stolním 
tenise, vzhledem k nastalé situaci ohledně nových Usnesení Vlády ČR ke konání sportovních soutěží. 
VV doporučil, aby se tato pravidla přenesla i pro soutěže v rámci krajských a regionálních svazů 
stolního tenisu. 
VV konstatoval, že se stále mohou za určitých podmínek konat soutěže ve stolním tenise. 

 
11.    Odborné komise 

 
a) Zprávy z odborných komisí 

 
Trenérsko-metodická komise 

Ve dnech 15.-17.11.2021 proběhl seminář s německým trenérem čínského původu Zhu XIAOYONGEM.  

Dne 15.11.2021 proběhla s tímto trenérem přednáška za účasti všech repre trenérů a trenérů středisek 

Vrcholového sportu a zároveň i doškolení trenérů všech kategorií.  

Ve dnech 16-17.11.2021 proběhla praktická výuka talentované mládeže kategorie U15 a mladších, s tímto 

trenérem. Vše proběhlo v NTC Havířov, celkem se tohoto semináře zúčastnilo 52 trenérů. 

Tento seminář proběhl za významné podpory ETTU a všichni zúčastnění považovali tuto akci za přínosnou. 

Na doporučení projektového manažera Nevena Cegnara byl se seminářem spojen i návazný tréninkový 

kemp vybraných talentovaných hráčů z ČR, kterého se aktivně zúčastnil i zmiňovaný trenér. 

 

Iveta Vacenovská dokončila zkouškou ze studia specializace trenérské licence „A“. Zároveň D. Prokopcov 

potvrdil praktickou zkouškou též studium trenérské licenci „A“, které absolvoval ve svém rodišti na 

Ukrajině a platnost studia byla potvrzena i oficiálně Univerzitou Karlovou v Praze. 

Oběma tímto VV ČAST gratuluje a konstatuje, že se jedná o další dva trenéry, kteří aktivně působí ve 

stolním tenise a mají trenérskou licenci „A“. 

VV projednal na návrh předsedkyně TMK Marty Novotné návrh navrácení části poplatků za trenérskou 
licenci kategorie „B“, a to pouze trenérům, kteří uspěli při zkoušce na výbornou. Asociace těmto trenérům 
poskytne příspěvek na studium ve výši 5 000 Kč. 
 

Usnesení: 
USN559/III38/Bod11aa/01-12-2021 
VV rozhodl o udělení příspěvku ve výši 5 000 Kč za studium trenérské licence „B“, kteří uspěli při 
závěrečné zkoušce na výbornou. 
Z: M. Novotná (informaci předá Z. Špaček) 
T: 15.12.2021 
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Komise rozhodčích 

Výkonný výbor ČAST a předseda Komise rozhodčích gratulují Romanu Kleckerovi za nominaci na 

rozhodování finálového zápasu jednotlivců Mistrovství Světa a děkuje za výbornou reprezentaci českých 

rozhodčích. 

 
Komise mládeže 

N. Endal informoval o jednání Komise mládeže ze dne 30.11.2021, která se konala on-line. Kromě návrhů, 
které jsou součástí dalších bodům tohoto zápisu, projednala komise i návrh na rozdělení finančních 
prostředků za žebříčkové umístění. VV schválí dodatečně toto rozdělení rozhodnutím per rollam. 
 

Sportovně-technická komise 
P. Bohumský informoval přítomné o zápise ze schůze STK. VV bere tento zápis na vědomí.  

 
Registračně-informační komise 

VV se seznámil se zprávou předsedy RIK M. Henžela ohledně programátorských prací. 
 

Usnesení: 
USN560/III38/Bod11ab/01-12-2021 
VV schvaluje prodloužení současných smluv s programátory M. Záškodným a T.Režným o jeden 
kalendářní rok. VV pověřil N. Endala zajištěním prodloužení tohoto smluvního vztahu. 
Z: N. Endal 
T: 10.12.2021 

 
Mediální komise 

N. Endal informoval přítomné o schůzce v České televizi, s vedením sportovního zpravodajství, kterou 

absolvoval dne 15.11.2021 společně s předsedou Mediální komise M. Kučerou. Obsahem schůzky byla 

možnost vysílání utkání stolního tenisu na nově připravované online platformě ČT Sport+. 

 

Dále přítomné informoval o stavu a přípravě nových webových stránek a nové vizuální identity ČAST, která 

bude představena na tiskové konferenci v lednu 2022. 

 

Komise vrcholového sportu 

VV vzal na vědomí zápis z jednání KVS konané v Havířově dne 15.11.2021. Zasedání se zúčastnil částečně 

i předseda Asociace Z. Špaček a 1. místopředseda Asociace N. Endal. Důležitými body programu bylo 

hodnocení uplynulých repre akcí, zejména ME družstev dospělých, TOP 16 dospělých, ME U21 a dalších 

mládežnických turnajů. 

Dále byla projednána příprava na MS mužů a žen v americkém Houstonu a příprava na MS juniorů a kadetů 

v Portugalsku. Dalším tématem bylo očkování a testování na mezinárodní soutěže a problém samostatného 

MČR v kategorii U21. 

KVS doporučila hrát toto mistrovství jako samostatné, podrobnosti jsou zveřejněny v samostatném bodu 

tohoto zápisu z VV. 

Dalším tématem byl návrh trenérů reprezentace družstev mládeže ohledně ME juniorů. Doporučení 

trenérů je nominovat pro rok 2022 4 juniory a 4 juniorky, 3 kadety a 3 kadetky, případně udělit dvě divoké 

karty za předpokladu kvalitní reprezentace. Dále bylo odsouhlaseno, že nominaci na MEJ si automaticky 

zajistí mistři ČR daných kategorií, a to za předpokladu že se tohoto mistrovství zúčastní všichni hráči 

a hráčky z A kádrů příslušné kategorie. 

Kádry budou zveřejněny začátkem února 2022. 
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b) SPS, OTM návrh na zařazení pro rok 2022 

VV projednal na návrh KM zařazení jednotlivých klubů do systému SPS (Sportovní střediska mládeže) a 

OTM (Oddíly talentované mládeže) dle schválených pravidel.  

 

Usnesení: 
USN561/III38/Bod11b/01-12-2021 

VV odsouhlasil zařazení klubů SPS, OTM “A” a OTM “B”. 

Do SPS bylo zařazeno 12 klubů, a to: KST Zlín, SK Dobré, SKST Liberec, TTC Eliza Praha, TJ Slavoj Praha, SKST 

Vlašim, KST Apollo Ústí nad Labem z.s., TSM Kladno, AC Sparta Praha, SK Kotlářka Praha, STC Slaný, TJ 

Tatran Hostinné. 

 

Do OTM “A” bylo zařazeno 10 klubů, a to: TJ Sokol Děhylov, Sokol Plzeň V, TJ Jiskra Strážnice, TTC MS Brno, 

KST Hluk, SK Frýdlant nad Ostravicí, KST Vyšší Brod, TJ Sokol Jaroměř-Josefov 2, SK Přerov, KST Nový Jičín. 

 

Do OTM “B” byly zařazeno 12 klubů, a to: Union Plzeň, Akademie Petra Korbela, SKST Děčín, TJ Jiskra 

Heřmanův Městec z.s., KST Blansko, TJ Sokol Vsetín, KST Vyškov, TTC Ústí nad Orlicí, TTC KARLOVARSKO 

2020, KST Olomouc, TJ Sokol Štíty, TTC Frýdek Místek. 

 

c) Hodnocení a finanční podpora BTM ČR 2021 

VV projednal na návrh KM návrh na rozdělení finančních prostředků pořadatelům BTM ČR za rok 2021 

a tuto finanční podporu schválil. 

 

Usnesení: 
USN562/III38/Bod11c/01-12-2021 
VV pověřil předsedkyni KM H. Valentovou aby jednotlivé pořadatele informovala a požádala je o 

vystavení faktury v termínu do 10.12.2021. 

Z: H. Valentová (informaci předá N. Endal) 

T: 5.12.2021 – informace pořadatelům 

 
12.    Různé, diskuze, informace členů VV ČAST  
 

a) Kongres ITTF – Z. Špaček 
Z. Špaček informoval přítomné ohledně volebního kongresu ITTF, konaného dne 24.11.2021 v Houstonu. 
Nejdůležitějším bodem tohoto kongresu byly volby nového prezidenta ITTF, volby do Executive Boardu 
ITTF, potvrzení voleb do Board of directors, čerpání rozpočtu ITTF za rok 2020 a úprava rozpočtu pro rok 
2021, včetně schválení účetní závěrky auditorem. 
Dále proběhla řada drobných úprav ve stanovách ITTF a pravidlech pořádání světových akcí v důsledku 
změn vyplývajících ze současné covidové situace. 
Novou prezidentkou byla zvolena současná švédská předsedkyně Petra Sörling. Osobně slíbila větší 
podporu soutěžím, které se pořádají v Evropě a zejména podporu na úpravu stanovování světových 
žebříčků s ohledem na množství evropských soutěží. 
Za celou Českou asociaci stolního tenisu ihned po kongresu pogratuloval osobně předseda Z. Špaček nově 
zvolené předsedkyni ITTF. 
Velkým problémem byl fakt, že vzhledem k přísným imigračním opatřením ze strany americké 
administrativy nebyl umožněn vstup některým významným představitelům vedení evropského a světového 
stolního tenisu. 
Poprvé v dějinách ITTF bylo umožněno smíšené hlasování, tj. přítomných i těch, kteří byli připojeni na 
kongresu online. 
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b) Gestor pro PARA sekci ČAST a členská schůze ČPV – Z. Špaček 
Dne 29.11.2021 proběhla videokonference se zástupci všech složek para sportu za účasti tří členů VV ČAST. 

Důvodem této schůzky byla nová koncepce NSA, která umožňuje začlenění těchto svazů přímo pod ČAST 

a dále umožní vytvoření místa pro placeného gestora, který bude činnost těchto tělesně postižených 

sportovců zaštiťovat. 

 

V rámci této skutečnosti VV ČAST zřídí odbornou komisi – PARA, její předseda bude zároveň gestorem pro 

NSA. Komise bude tříčlenná a budou v ní zástupci mentálně postižených stolních tenistů (kategorie 11), 

sedících – vozíčkářů (kategorie 1-5), a stojích – tělesně postižených (kategorie 6-10). 

Předsedu zvolí výběrová komise, kde budou dva členové VV ČAST a jeden zástupce tělesně postižených 

sportovců. 

 

Předseda ČAST Zbyněk Špaček dále informoval přítomné o tom, že dne 29.11.2021 podal závaznou 

přihlášku ke vstupu České Asociace stolního tenisu do Českého paralympijského výboru (dále jen ČPV), jako 

řádného člena s hlasovacím právem. 

Informoval také, že se dne 4.12.2021 bude v Praze konat členská schůze ČPV, kde kromě schvalování 

nových stanov této organizace bude volit i nové vedení včetně nového předsedy ČPV. 

Této členské schůze se zúčastní předseda ČAST Z. Špaček. 

 

Usnesení: 
USN563/III38/Bod12b/01-12-2021 
VV rozhodl o zřízení odborné komise PARA stolního tenisu v rámci organizační struktury ČAST. Komise 

PARA stolního tenisu začne svoji činnost datem jmenování předsedy komise VV.  

Členové VV pověřili J.Brothánka vyhlášením výběrového řízení na pozici předsedy PARA komise. 

Z: J.Brothánek 

T: 10.12.2021 

 
c) Statistické šetření ČUS 

Vedení ČAST obdrželo dopis o povinnosti nahlásit formou statistického šetření počty členské základnu ČAST 
v požadované struktuře. Toto šetření probíhá pravidelně každým rokem. 
 

Usnesení: 
USN564/III38/Bod12c/01-12-2021 
VV pověřuje předsedu RIK M. Henžela zpracováním a zasláním statistického šetření členské základny 
ČAST. 
Z: M. Henžel (informaci předá Z. Špaček) 
T: 25.1.2021 
 

 
d) Tréninkový deník Yarmill 

Dne 15.11.2021 proběhla za účasti reprezentačních trenérů a trenérů RCM, SCM schůzka ohledně 

tréninkového deníku. Iveta Vacenovská předložila manuál pro hráče, jak vyplňovat tento deník, s tím, že 

apelovala na všechny trenéry, aby zejména oni vysvětlili hráčům, že tréninkový deník je k jejich prospěchu. 

VV se seznámil se zprávou z tohoto jednání, kterou zaslala I. Vacenovská předsedovi ČAST. 

 
e) Valná hromada APK 

Dne 7.12.2021 proběhne valná hromada APK v Havlíčkově Brodě, za přítomnosti 1. místopředsedy ČAST 
N. Endala. 



                                                                                                            

   Zápis z III – 38. řádného jednání VV ČAST 

Aktualizováno 8.12.2021                                                                                                                                                                     Stránka 11  

 
f) Soutěžní řád – tištěná verze 

P. Bohumský konstatoval, že byly provedeny poslední korektury nad knižním vydáním těchto pravidel 

a řádu. Vše jde do tisku a v co nejkratší době bude vydáno a k dispozici členské základně ČAST. Nejpozdější 

termín vydání byl stanoven na 31.12.2021. 

 
g) Žádost o výjimku hrazení covid testů pro Juniorskou reprezentaci 

VV projednal žádost P. Nedomy ohledně hrazení covid testů potřebných na účast MS juniorů v Portugalsku 
pro neočkované. 
 

Usnesení: 
USN565/III38/Bod12g/01-12-2021 
VV rozhodl udělit výjimku ze svého posledního rozhodnutí týkající se hrazení testů pro všechny akce 
ČAST do konce kalendářního roku 2021. Od nového roku 2022 bude striktně dodržovat pravidla 
schválená VV ČAST. 

 
h) Zápůjčky materiálu a vozového parku ČAST 

VV ČAST projednal problematiku zápůjček materiálu a vozového parku z majetku ČAST. Jednalo se o tom, 

zda budou zápůjčky za úhradu či bezplatně. VV konstatoval, že vždy na základě žádosti jednotlivých 

subjektů – členů ČAST, samoplátců, kteří reprezentovali ČR na turnajích v ČR a zahraničí, a pokud to bylo ku 

prospěchu stolního tenisu v ČR, jednotlivým žádostem vyhověl, a auta vždy zapůjčil zdarma. 

V případě požadavků členů RCM a SCM, byla auta vždy zapůjčena, a to za úhradu pohonných hmot. 

Usnesení: 
USN566/III38/Bod12h/01-12-2021 
VV pověřil místopředsedu pro ekonomiku J. Brothánka, aby zpracoval jednoduchou směrnici týkající se 

zápůjček vozového parku a majetku ČAST, zároveň VV tímto požádal o schválení této směrnice i DR 

ČAST. 

Z: J. Brothánek 

T: 31.1.2021 

 
i) Distribuce míčků 

VV ČAST se seznámil s výsledky distribuce míčků pro jednotlivé RCM, SCM a SPS. Všechny míčky byly již 
distribuovány kurýrem či předány osobně. Distribuci provedla M. Weiningerová. 
VV ČAST se dále zabýval další bezúplatnou distribucí míčků pro krajské svazy a tuto distribuci ještě 
v letošním roce doporučil. 
 

Usnesení: 
USN567/III38/Bod12i/01-12-2021 
VV rozhodl poskytnout jednotlivých krajským svazům míčky zn. Joola, a to 10 krabic po 72 míčcích 

zn. Joola Prime a 10 krabic po 72 míčcích zn. Joola Magic. Distribucí míčků pověřil M. Weiningerovou.  

Z: M. Weiningerová (informaci předá N. Endal) 

T: 31.12.2021 

 
j) Žádost o podporu ČAST při výstavbě haly Frenštát pod Radhoštěm – N. Endal 

 

Usnesení: 
USN568/III38/Bod12j/01-12-2021 
VV ČAST dne 29.11.2021 rozhodnutím per rollam schválil žádost o podporu výstavby víceúčelové haly 

ve Frenštátu pod Radhoštěm. 
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k) Dodatečné žádosti o spolufinancování činnosti mládeže RSST 
Usnesení: 
USN569/III38/Bod12j/01-12-2021 
VV ČAST schválil žádosti o spolufinancování činnosti dětí a mládeže RSST Praha-západ a Olomouc. 

13.     Termín dalšího VV ČAST 

Termín příštího zasedání VV je stanoven z minulého zasedání na 6.1.2022 ve 13.00 hodin v sídle Asociace.  
Další zasedání VV se bude konat v termínu 26.1.2021 v 9:00, také v sídle Asociace. 

 

14.    Soubor Usnesení vyplývající z tohoto zasedání VV dne 1. 12. 2021  

VV schválil všechna Usnesení vyplývající z tohoto zasedání VV ČAST.  

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

USN 553 Reakce na kontrolu TT Marketing s.r.o.      J. Brothánek, Z. Špaček  31.1.2021 

USN 554 Návrh rozpočtu 2022  J. Brothánek  22.12.2021 

USN 556 Výzva MČR 2022  P. Bohumský  5.12.2021 

USN 559 Příspěvek za studium trenérské „B“ licence  Z. Špaček   15.12.2021 

USN 560 Prodloužení smluv programátorů  N. Endal   10.12.2021 

USN 562 Příspěvek na BTM ČR 2021  N. Endal   5.12.2021 

USN 563 Výběrové řízení na gestora PARA  J. Brothánek  10.12.2021 

USN 564 Statistické šetření ČUS  Z. Špaček   25.1.2021 

USN 566 Směrnice zápůjček vozové parku a materiálu J. Brothánek  15.2.2022 

USN 567 Distribuce míčků                     M. Weiningerová             31.12.2021 

15. Závěr 

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

VV ČAST přeje všem členům příjemné prožití vánočních svátků 

a šťastný vstup do roku 2022. 

           Jednání bylo ukončeno ve 17.00 hodin. 

     Zapsala: H. Houdková 

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


