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Zápis z jednání KR ČAST 
Datum:   19. 01. 2023 od 20:00 hod. v rámci videokonference 

Přítomni:  Tomáš Malík (předseda KR ČAST), Klára Dušková, Václav Gromnica, Roman 

Klecker, Pavel Kafka (členové KR ČAST) 
 

KR ČAST na svém zasedání projednala následující body, které s prací komise rozhodčích souvisí či 

přímo spadají pod její působnost. V případě, že dané v záležitosti komise schválila či stanovila úkol 

související s konkrétním bodem, pak je tento následně specifikován.  
 

Program jednání: 

1. Splněné úkoly KR ČAST z období 24. 11. 2022 až 19. 01. 2023 ......................................................... 1 
2. Trvající úkoly KR ČAST z období 24. 11. 2022 až 19. 01. 2023 ......................................................... 1 
3. Školení a semináře rozhodčích v období leden až červen 2023 ............................................................ 2 
4. Jednorázové akce ČAST v období leden až červen 2023 ...................................................................... 2 
5. Termíny mezinárodních akcí pořádaných ČAST v roce 2023 .............................................................. 3 
6. Dlouhodobé soutěže 2022-2023 ............................................................................................................ 3 
7. Rozpočet KR ČAST .............................................................................................................................. 4 
8. Různé ..................................................................................................................................................... 4 
 

1. Splněné úkoly KR ČAST z období 24. 11. 2022 až 19. 01. 2023 
1.1. Delegace rozhodčích na Finále Českého poháru v Kutné Hoře bude vydána po uzávěrce 

přihlášek, která je stanovena k 30. 11. 2022. Uložila: Václav Gromnica, T: 1. 12. 2022. Zveřejnit 

delegaci rozhodčích ke stolu pro finále Českého poháru, které se uskuteční v Kutné Hoře dne 18. 

12. 2022 a dále zaslat požadavky na ubytování a stravování rozhodčích pořadateli finále Českého 

poháru. Splněno. Delegace byla zveřejněna na webu ČAST dne 3. 12. 2022. 

1.2. Možné doplnění pomůcek pro rozhodčí z přebytku rozpočtu KR ČAST v roce 2022. Uložila: 

Roman Klecker, T: 30. 11. 2022. Zpracovat požadavek na materiální zabezpečení rozhodčích 

včetně cenové kalkulace jednotlivých položek. Splněno. Dále viz bod 7 tohoto zápisu. 
 

2. Trvající úkoly KR ČAST z období 24. 11. 2022 až 19. 01. 2023 
2.1. Situaci ohledně využívání softwaru a dalším zlepšování TTTP pro řízení a výsledkový servis v 

průběhu jednorázových akcí ČAST. Uvažované změny a doplňky k TTTP již nebudou s 

ohledem na stále větší složitost zanesení požadavků KR ČAST realizovány. Po dohodě se SSTZ 

bude v průběhu sezóny 2022-2023 docházet rozhodčími licence NR k postupnému seznámení se 

softwarem SSTZ, tak aby došlo k vzájemnému propojení podnětů ke zlepšení tohoto programu z 

obou současných softwarových vybavení. Od sezóny 2023-2024 se předpokládá, že bude 

software SSTZ upraven pro plné potřeby ČAST. Uložila: Tomáš Malík, Petr Bohumský, T: 30. 

11. 2021. Uzavřít smlouvu o využívání softwaru SSTZ s předsedou SSTZ Antonem Hamranem. 

S ohledem na časové zaneprázdnění členů VV SSTZ a tvůrců softwaru pro řízení jednorázových 

akcí je celá záležitost zpožděna. Aktuální probíhá jednání KR ČAST s KR SSTZ o detailech 
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smlouvy, kterou by KR ČAST podepsala ráda co nejdříve, tak aby bylo možné tento software 

vyzkoušet v testovacím provozu do 28. 2. 2023. 

2.2. Požádat všechny rozhodčí o aktualizaci jejich adres a mobilního telefonu v rámci profilu 

rozhodčího, tak aby daná adresa byla adresou současného pobytu rozhodčího. Uložila: Tomáš 

Malík, T: 31. 5. 2023. V rámci přípravy Metodického pokynu Dotazníku vrchního rozhodčích na 

sezónu 2023-2024 uvést tento požadavek. 
 

3. Školení a semináře rozhodčích v období leden až červen 2023 
KR ČAST schválila termínovou listinu školení a seminářů rozhodčích v období ledna až června 2023. 

 

3.1. školení rozhodčích: 

3.1.1. licence NR:  Další vzdělávací cyklus pro vrchní rozhodčí jednorázových akcí započne 1. 9.  

2023, uzávěrka pro přihlášení bude stanovena do 30. 6. 2023. Další informace 

budou uveden v přihlašovacím formuláři. 

3.1.2. licence NU: Proběhne v rámci WTT Youth Contender v Havířově, a to ve dnech 1-2. 6.  

2023. 

3.1.3. licence A: Proběhne při MČR U15 v Praze ve dnech 15-16. 4. 2023. 

3.1.4. licence B: KR ČAST rozhodla o uspořádání dvou školení této licence, a to v průběhu  

MČR U19 (20-21. 5. 2023), jehož pořadatelem je Sokol Lhůta (Plzeňský kraj) a 

při MČR U13 + U21 (7-8. 5. 2023) v Havířově.  
 

3.2. semináře rozhodčích: 

3.2.1. licence NR: Licence je prodlužována dle pokynů uvedených ve Směrnici ČAST č.4  

2022. 

3.2.2. licence NU: Proběhne v rámci WTT Youth Contender v Havířově, a to ve dnech 1-2. 6.  

2023 

3.2.3. licence A: Se uskuteční v průběhu MČR dospělých v Havířově v pátek 24. 3. 2023.  

3.2.4. licence B: V případě licence B proběhnou dva semináře, a to v sobotu 13.5 v Praze a v  

neděli 4.6 v Havířově. 

 

Uložila: Klára Dušková, Václav Gromnica. T: 31. 1. 2023. V registru ČAST vytvořit přihlašovací 

formulář pro všechny vzdělávací akce rozhodčích pro období leden až červen 2023.  

 

4. Jednorázové akce ČAST v období leden až červen 2023 
KR ČAST projednala obsazení vrchních rozhodčích a jejich zástupců na následující jednorázové akce 
pořádané ČAST: 

4.1. MČR dospělých  Havířov 24-26. 3. 2023  VR: GROMNICA Václav 

ZVR: BOHUMSKÝ Petr 

ZVR: HENŽEL Miroslav 
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ZVR: JEMELKA Libor  

4.2. Obsazení vrchních rozhodčích a jejich zástupců na všechny ostatní jednorázové akce (MČR 
U21+U13, MČR U19, MČR U 15 a MČR DRUŽSTEV U19+U15), jejichž pořadatelem je ČAST 
proběhne nejpozději do 15. 3. 2023.  

 

Uložila: Václav Gromnica. T: 31. 1. 2023. V registru ČAST vytvořit přihlašovací formulář pro všechny 
zbývající jednorázové akce do konce sezóny 2022-2023.  

 

Uložila: Klára Dušková. T: 15. 3. 2023. Vytvořit týmy vrchních rozhodčích na zbylé jednorázové akce do 

konce sezóny 2022-2023, které byly uvedeny v bodě 4.2 tohoto zápisu.  

 

5. Termíny mezinárodních akcí pořádaných ČAST v roce 2023 
KR projednala pracovní verzi týmu vrchních rozhodčích a jejich zástupců na připravované mezinárodní 
akce v České republice, a to na všechny potvrzené akce.  

5.1. WTT Youth Contender   Havířov 29.5.-4. 6. 2023 

5.2. ITTF PTT Fa20 Czech Open  Ostrava 22-24. 6. 2023 

5.2.1. V souvislosti s nedostatkem rozhodčích zajistit webinář zaměřený na pravidla PTT  

stolního tenisu. Uložila: Tomáš Malík, Roman Klecker. T: 31. 3. 2023 Připravit 

možnost webináře, či semináře pro rozhodčí se zájmem rozhodovat na turnaji tělesně 

postižených v Ostravě. Pozvánka na turnaj bude určena pro všechny rozhodčí licence 

IU, NU, A a B. 

5.3. WTT Feeder    Olomouc  22-27. 8. 2023 

 

Odvisle od velmi úzkého souběhu tři mezinárodních akcí v průběhu 3 měsíců je nutné včas 

zorganizovat týmy vrchních rozhodčích na tyto akce, stejně tak vypsat pozvánky pro rozhodčí v 

České republice i zahraničí. Uložila: Tomáš Malík, Petr Bohumský, T: 31. 3. 2023. Oslovit 

potenciální vrchní rozhodčí na jednotlivé, výše uvedené akce, připravit pozvánky pro rozhodčí ke 

stolu na akce konané do konce sezóny 2022-2023. 

 

5.4. KR ČAST dále vzala na vědomí informaci ze zápisu VV ČAST ze dne 5. 1. 2023 ohledně žádosti 

VV ČAST o druhý „čtyřdenní“ turnaj WTT Feeder v podzimním termínu do NTC v Havířově, 

stejně tak předpoklad konání turnaje nově vytvoření mládežnické série „European Youth Tour“ 

v České republice. 

 

6. Dlouhodobé soutěže 2022-2023 
6.1. Stavu delegací vrchních rozhodčích dlouhodobých soutěží v sezóně 2022-2023 KR dále 

projednala ve spolupráci s RIK zajištění výstupu platby evidenčních poplatků rozhodčích 

vedených v kategorii „ostatní“. Důvodem jsou podklady z Registru ČAST, kdy bylo zjištěno, že 

někteří rozhodčí neměli uhrazen evidenční poplatek v minimální výši 30,- Kč. Po dohodě s 
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předsedou RIK nebude rozhodčím s nezaplaceným evidenčním poplatkem umožněno zaslat 

přihlášku na jednorázovou akci. Uložila: Pavel Kafka. T: 28. 2. 2023. Ve spolupráci s předsedou 

RIK zjistit možnosti, které by tento problém eliminovaly.  

6.2. KR vzala na vědomí informace ze zasedání APK, které proběhlo dne 15. 12. 2022 v Havířově. 

Za KR ČAST se jednání zúčastnil Pavel Kafka. Z navržených záležitostí ze strany KR ČÁST 

zaujala VH APK následující závěry, které budou aplikovány od 1. 7. 2023. VH APK: 

6.2.1. Souhlasí s vyplácením odměn delegovaným rozhodčím před zahájením daného utkání 

6.2.2. Nesouhlasí s delegacemi rozhodčích na utkání Extraligy mužů ve formátu vrchní 

rozhodčí - rozhodčí - asistent rozhodčího 

6.2.3. Vzala na vědomí stanovisko KR ČAST ve věci stále častějších slovních výpadů vůči 

delegovaným rozhodčím a návrhu na nahrávací hlasové zařízení, které by měli 

delegovaní rozhodčí připnuté na úboru rozhodčího pro nahrání zvukové stopy 

komunikace s účastníky utkání (hráči, trenéři, vedoucí mužstev). Tento rozpracovaný 

návrh je však potřeba dořešit, a to zejména v oblasti technického zajištění a ukládacího 

prostoru pro jednotlivé stopáže z daných utkání.   

6.2.4. Požaduje po KR ČAST vytvořit seznam rozhodčích v maximálním počtu 25 

v odpovídající kvalitě pro stabilnější nasazování pro utkání Extraligy mužů s cílem 

zajištění kontinuálnějšího posuzování pravidla servisu a chování hráčů v průběhu 

daného utkání. Uložila: Členové KR do 15. 2. 2023. Připravit seznam potenciálních 

vrchních rozhodčích a rozhodčích ke stolu v minimálním počtu 15 vrchních 

rozhodčích a 10 rozhodčích ke stolu. 

6.2.5. Projednala a informovala KR ČAST o připravovaném superfinále Extraligy mužů, 

které proběhne v pátek 5. 5. 2023 v Praze. 
 

7. Rozpočet KR ČAST 
KR projednala uzavření rozpočtu za rok 2022, který se podařilo vyčerpat s uzávěrkou +359,- Kč. 

KR tímto děkuje Romanu Kleckerovi za efektivní využití přebytkových finančních prostředků na 

nákup dalších pomůcek pro činnosti rozhodčích. Podařilo se tak zejména pro činnost aktivních 

rozhodčích NR, IU a NU zajistit 100 ks digitálních luxmetrů s teploměrem, 50 ks vodováh 

s metrem, 50 ks zátěžových měrek, 47 ks digitálních měřičů vzdálenosti a 2 lupy na potahy. 

 

KR dále schválila navrženou podobu rozpočtu na rok 2023. Uložila: Tomáš Malík, T: 31. 1. 2023. 

Zaslat návrh rozpočtu KR ČAST VV ČAST ke schválení. 

 

8. Různé 
KR dále projednala následující body: 

8.1. Vzala na vědomí informace z VV ČÁST, který schválil navržené aktualizace Směrnic spojených 

s činností rozhodčích, konkrétně Směrnici č.4-2022 „O udělování licencí a školení rozhodčích“ a 

Směrnici č.5-2022 „Stanovení náhrad pro rozhodčí a požadavky na jejich kvalifikaci“ 
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8.1.1. Přesunutí bodu ohledně maximální náhrady cestovních výdajů ze Směrnice o náhradách 

pro rozhodčí do Směrnice o náhradách cestovného (aktuálně č.1-2022) 

8.1.2. KR ČAST dále navrhuje navýšit odměny pro vrchní rozhodčí dlouhodobých soutěží, a to 

se spoluúčastí pořádajících oddílů, a to 300,- Kč za jedno utkání pro delegovaného 

vrchního rozhodčího. Odměna pro vrchní rozhodčí by byla navýšena o danou částku z 

prostředků oddílů.  Náklady k úhradě vrchních rozhodčích z finančních prostředků ČAST 

by se tímto nenavýšily. Tento návrh bude podstoupen k dalšímu jednání KR s VV ČAST. 

8.1.3. Přípravu zprávy KR pro volební konferenci ČAST, která se uskuteční dne 29. 4. 2023 

v Praze. Uložila: Tomáš Malík, T: 28. 2. 2023. Zaslat VV ČAST Zprávu o činnosti KR 

ČAST od uplynulé konference v roce 2022. 

8.1.4. Schválila aktualizaci formuláře pro vyúčtování náhrad rozhodčím od 1. 1. 2023. Uložila: 

Václav Gromnica. T: 31. 1. 2023. Zveřejnit aktualizovaný formulář pro náhrady 

rozhodčím na webu ČAST. 

8.1.5. Návrh na úpravu bodu 3.2.3.4 a Pravidel stolního tenisu, s cílem upravit do odpovídající 

podoby a nahradit Watty, luxy. Uložila: Roman Klecker. T: 25. 1. 2023. Připravit návrh na 

úpravu pravidel k projednání na zasedání VV ČAST dne 2. 2. 2023. 
 

Jednání bylo ukončeno v 22:10.  
 

Předseda poděkoval všem za konstruktivní jednání ve výše uvedených bodech schůze KR ČAST, 

nadcházející jednání KR ČAST proběhne dle aktuálního vývoje situace po domluvě členů KR ČAST.   
 

V Kostelci nad Orlicí, 19. 1. 2023    Tomáš Malík, předseda KR ČAST 


