Zápis z III – 37. jednání Výkonného výboru
České asociace stolního tenisu
Datum: 3. listopadu 2021, 10.00 hodin v sídle Asociace
Účastníci: Z. Špaček – předseda VV ČAST,
N. Endal, P. Bohumský (online), J. Brothánek – místopředseda VV, H. Houdková – asistentka VV
Hosté: Z. Jirásek – místopředseda Dozorčí rady, J. Veselka – předseda Rady krajů,
M. Kučera – předseda Mediální komise (10.00-10.45)
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

Úvod, přivítání – Z. Špaček
Návrh programu zasedání VV ČAST a jeho schválení – Z. Špaček
Informace o činnosti Mediální komise - M. Kučera
Schválení zápisu VV ČAST č. 36 ze dne 7. 10. 2021 - Z. Špaček
Kontrola plnění usnesení z minulých zasedání VV ČAST – Z. Špaček
Rada krajů - J. Veselka
- Informace předsedy Rady krajů
- Informace z proběhlých krajských konferencí – Z. Špaček, J. Brothánek
Dozorčí rada – Z. Jirásek
- Informace místopředsedy Dozorčí rady
- Kontrola hospodaření RCM a SCM
Ekonomická agenda – J. Brothánek
a) Informace místopředsedy
b) Čerpání a úprava rozpočtu 2021
c) Movité věci 2021, aktuální stav – J. Brothánek
d) Plnění smlouvy Joola – N. Endal
e) Smlouvy financování SCM+RCM 2.polovina 2021
f) Náklady na činnost rozhodčích
g) Odměny členům odborných komisí
h) Žádosti RSST o spolufinancování činnosti dětí a mládeže
Agenda reprezentace a talentované mládeže
a) Aktuální informace o akcích pořádaných ITTF a ETTU – N. Endal
b) Reprezentace dospělých – N. Endal
c) Reprezentace mládeže - N. Endal
- MS juniorů a kadetů 2021, nominace
d) Výsledky reprezentace mládeže
Agenda soutěží pořádaných ČAST
a) Mistrovské soutěže jednorázové – N. Endal
- MČR dospělých a U21 Havířov, včetně zprávy vrchního rozhodčího
b) Mistrovské soutěže dlouhodobé, ligové soutěže – P. Bohumský
Odborné komise
a)
Zprávy z jednotlivých odborných komisí –TMK, KM, KR, MK, STK, RIK – členové VV

Zápis z III – 37. řádného jednání VV ČAST

12.

13.
14.
15.

Různé, diskuze, informace členů VV ČAST
a) Ocenění paralympioniků – Z. Špaček
b) Zásady pro ochranu dětí ve stolním tenise – doporučující manuál – N. Endal
c) Žádost o podepsání garance pro TJ Ostrava Para Czech Open 2022 – Z. Špaček
d) Oponentura Resortního centra Ministerstva vnitra – N. Endal, Z. Špaček
e) Kalendář 2022 – N. Endal, Z. Špaček
f) LI-NING Czech Open 2021, Brno – Z. Špaček
g) Dopis předsedy ČOV LOH Tokio – Z. Špaček
h) Junior roku 2021 – Z. Špaček
i) Kancelář Praha – J. Brothánek
j) Setkání SCI, Cena SCI 2019 a 2020 – Z. Špaček
k) Míčky klubům
l) Testováním neočkovaných reprezentantů a trenérů reprezentace
Termíny dalších VV ČAST – Z. Špaček
Soubor usnesení vyplývajících ze zasedání VV dne 3. 11. 2021 – Z. Špaček
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. Informace o činnosti Mediální komise
Předseda Mediální komise Martin Kučera představil přítomným čtvrtletní reporting za III. čtvrtletí roku
2021. Informoval zejména o overview komunikačního dosahu, nové vizuální identitě, nové webové
prezentaci, marketingovém minimu a o interní komunikaci.
A dále odprezentoval výsledky kampaně „Lucka a Ivet hrají pinčes“, která probíhala na sociálních sítích.
Informoval též o přípravě nadcházejících kampaní.
Předseda MK dále informoval o zapojování extraligových týmů mužů do aktivit na sociálních sítích.
Do této nové prezentace se zapojilo již 7 klubů, z nichž některé velmi intenzivně. Tři kluby zatím
nereagovaly.

4. Schválení zápisu z minulého jednání VV ČAST
Z. Špaček projednal zápis VV ČAST č. 36 ze dne 7. 10. 2021.
Usnesení:
USN537/III37/Bod4/03-11-2021
VV ČAST jednomyslně schvaluje zápis č. 36 ze zasedání VV dne 7. 10. 2021 a všechna rozhodnutí
učiněná per rollam do termínu tohoto zasedání VV ČAST.
5. 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 s výjimkou UNS 519 Úprava rozpočtu, který byl prodloužen do 5.11.2021 a bude
konzultován a projednán na zasedání DR dne 7.11.2021.
6. Rada krajů
- Informace předsedy Rady krajů
Předseda rady krajů J. Veselka se z jednání z pracovních důvodů omluvil. Předseda Asociace jej přislíbil
plně informovat o všech důležitých informacích vyplývajících ze zasedání VV, které se týkají činnosti
krajských a regionální svazů stolního tenisu.
VV vzal na vědomí zápis z Rady krajů v Havířově, konané dne 25.8.2021. VV se tímto jednáním již
zabýval na již minulém výkonném výboru ČAST.
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- Informace z proběhlých krajských konferencí
Členové VV, kteří se zúčastnili již proběhlých krajských konferencí, podali podrobné informace z těchto
zasedání.
Konference Plzeňského KSST
VV vzal na vědomí informace z konference Plzeňského krajského svazu stolního tenisu, konané dne
12.10.2021. Za VV se jí zúčastnil J. Brothánek. V čase zahájení byla neusnášeníschopná, v cca 17:15
nakonec přítomno 28 delegátů z 53 pozvaných.
Předseda KSST M. Panský byl omluven z rodinných důvodů, zpráva předsedy písemně a přečtena
panem Mandákem (předseda STK).
Odsouhlasili sestupy z krajských soutěží dospělých tak, aby od sezóny 2022/23 měli pouze 12 družstev
ve skupině.
Debatovalo se o možnostech dotací pro kluby z NSA, kraje, města a dotačního programu hejtmanky.
Proběhla i diskuze o opatřeních proti šíření Covidu.
Hospodaření - na účtu k 30.9.2021 821 tis Kč, minimální pohyby vzhledem k omezení sportovní činnosti
v zimě 2020 a na jaře 2021.
Konference Pražského KSST
VV vzal dále na vědomí informace z konference Pražského KSST konané dne 25.10.2021 na Strahově,
které se zúčastnil předseda VV ČAST Z. Špaček.
Konference se zúčastnilo 26 delegátů z 51 pozvaných, byla těsně usnášeníschopná.
PSST hospodařil v roce 2020 se ziskem 494 tis. Kč (vzhledem k omezeným možnostem sporování
v důsledku covidu 19).
Návrh rozpočtu na rok 2021 je mírně schodkový, ve výši 133 tis. Kč. Stav běžného účtu PSST byl
k 1.1.2021 1 380 038 Kč a k 31.5.2021 1 392 943 Kč.
Hlavním tématem byla diskuze ohledně reorganizace pražských soutěží a zejména zavedení povinnosti
online zápisů.
7. Dozorčí rada
- Informace místopředsedy DR
Místopředseda Dozorčí rady Z. Jirásek informoval o zasedání DR konané dne 29.10.2021.
DR obdržela stížnost J. Brauna na údajné porušování Stanov ČÁST výkonným výborem ČAST ohledně
jeho odvolání proti rozhodnutí VV ze dne 4.10.2021.
Všichni členové VV se shodli na tom, že v případě podnětů pana Josefa Brauna byly vyčerpány všechny
opravné prostředky, včetně rozhodnutí Arbitrážní komise (č.2/2021). Nicméně předseda Asociace
přislíbil zaslat všem členům DR veškeré materiály ohledně tohoto případu. Řešení bude uzavřeno na
následujícím zasedání DR dne 7.11.2021 v Kutné Hoře, které se za VV ČAST zúčastní předseda Asociace
a místopředseda pro ekonomiku.
Obsahem tohoto jednání Dozorčí rady bude kromě jiného projednání výstupů závěrky hospodaření
TT Marketing s.r.o., dále projednání předběžných závěrů z prověrky dodržování smluvních vztahů mezi
ČAST a RCM, SCM. A také bude diskutováno stanovisko DR k případným návrhům VV ke změnám
rozpočtu 2021, dle usnesení Konference ČAST.
- Kontrola hospodaření RCM a SCM 2.polovina 2021
Místopředseda DR Z. Jirásek informoval o rozhodnutí DR, že hospodaření středisek v Praze, Havířově
a Ostravě je v pořádku a o ostatních střediscích, tj. v Hradci Králové, Hodoníně a Havlíčkově Brodě bude
rozhodnuto též na jednání DR dne 7.11.2021.
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8. Ekonomická agenda
a) Informace místopředsedy
Místopředseda pro ekonomiku J. Brothánek informoval přítomné o jeho schůzce s p. Rejzkem
a p. Šlajchrtem na Národní sportovní agentuře.
Témata schůzky byla:
1) Žádost o dotaci na VSA 2021 Czech Junior & Cadet Open 2021, bodové hodnocení této žádosti,
protokol k věcnému hodnocení žádosti, výhled programu VSA především ve vztahu
k mezinárodním juniorským akcím pořádaným na území ČR
2) Okrajem byla nastíněna i finanční podpora pro svazy na rok 2022 – ČAST počká na vyhlášení dotací
pro rok 2022.
b) Čerpání a úprava rozpočtu 2021
J. Brothánek předložil výsledky čerpání rozpočtu ČAST za období do 4.11.2021 i s návrhem částečné
úpravy rozpočtu vzhledem k proběhlé pandemii koronaviru v 1.polovině roku 2021. Hodnocení
i schválení této úpravy rozpočtu 2021 bude předmětem jednání DR dne 7.11.2021. Vzhledem k tomu,
že tuto úpravu musí schválit DR.
c) Movité věci 2021, aktuální stav
J. Brothánek informoval přítomné, že ze strany ČAST nelze do 15.12.2021 splnit požadavky NSA. VV
rozhodl vzít zpět žádost na tento dotační program.
VV konstatoval, že při současných dodacích lhůtách nelze kritéria NSA splnit.
Usnesení:
USN538/III37/Bod8c/03-11-2021
VV pověřil místopředsedu pro ekonomiku sepsáním zpětvzetí žádosti o dotaci z dotačního programu
Movité investice pro rok 2021 a zasláním zpětvzetí této žádosti na NSA.
Z: J. Brothánek
T: 10.11.2021
d) Plnění smlouvy JOOLA
Usnesení:
USN539/III37/Bod8d/03-11-2021
VV pověřuje N. Endala kontaktováním vedení společnosti Joola (významného sponzora ČAST), aby
dojednal proplacení sponzorských a reklamních smluv, smluvně uzavřené pro roky 2020 a 2021.
Z: N. Endal
T: 15.11.2021
e) Smlouvy financování SCM+RCM 2.polovina 2021
Na základě projednání hospodaření SCM+RCM za 1.polovinu roku 2021 s Dozorčí radou byly zaslány
k podpisu smlouvy na 2.pololetí 2021 pro střediska v Havířově, Ostravě a Praze.
Usnesení:
USN540/III37/Bod8e/03-11-2021
VV schválil rozhodnutím per rollam ze dne 21.10.2021, se souhlasem DR, zaslání smluvní dokumentace
pro střediska na 2.pololetí roku 2021 pro oddíly, a to na základě kontroly hospodaření.
Z: N. Endal
T: 8.11.2021
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f) Náklady na činnost rozhodčích
VV projednal možnost úhrady nákladů činnosti rozhodčích (bez cestovného) všem ligovým týmům (s
výjimkou 3.ligy mužů, kde si delegované rozhodčí zajišťují jednotlivé kluby samostatně) za 1.polovinu
sezony 2021/2022 tj. od 1.8.2021 až 12.12.2021. Jednotlivé sportovní kluby či oddíly stolního tenisu
zašlou vyúčtování nákladů nejpozději do 16.12.2021. VV pověřuje Ředitele soutěží M. Henžela, aby do
20.11.2021 zjistil u jednotlivých klubů, zda budou a v jaké výši nárokovat proplacení těchto nákladů, tak
aby místopředseda pro ekonomiku J. Brothánek byl schopen upravit tímto čerpání rozpočtu 2021.
Usnesení:
USN541/III37/Bod8f/03-11-2021
VV jednomyslně schválil úhradu nákladů činnosti rozhodčích ligovým týmům za 1.polovinu sezony
2021/2022 tj od 1.8.2021 až 12.12.2021. S výjimkou jejich cestovních náhrad.
Z: M. Henžel (informaci předá J. Brothánek)
T: 15.12.2021

g) Odměny členům odborných komisí
VV projednal možnost rozdělení mimořádných odměn jednotlivým členům odborných komisí ČAST.
Usnesení:
USN542/III37/Bod8g/03-11-2021
VV ČAST pověřil jednotlivé členy VV (kteří mají jednotlivé členy odborných komisí ve své gesci), aby
připravili návrh odměn členům odborných komisí ČAST s výjimkou členů, kteří mají pravidelný příjem
ze smluvního vztahu s ČAST.
Z: jednotliví členové VV
T: 10.11.2021
h) Žádosti RSST o spolufinancování činnosti dětí a mládeže
J. Brothánek informoval přítomné, že od posledního zasedání VV zaslalo žádost o spolufinancování
činnosti dětí a mládeže dalších 8 regionálních svazů stolního tenisu. J. Brothánek informoval VV se
žádostmi a připraví smluvní dokumentace k těmto projektům.
Usnesení:
USN543/III37/Bod8h/03-11-2021
VV schválil žádosti RSST o spolufinancování činnosti mládeže:
RSST Nymburk, RSST Praha-východ, RSST Klatovy, RSST Břeclav, RSST Jeseník, RSST Bruntál, RSST
Kroměříž a RSST Přerov.
VV pověřil místopředsedu pro ekonomiku přípravou a rozesláním smluvní dokumentace.
Z: J. Brothánek
T: 17.11.2021

9. Agenda reprezentace a talentované mládeže
a) Aktuální informace o akcích pořádaných ITTF (WTT) a ETTU
Místopředseda ČAST N. Endal informoval podrobně o všech akcích pořádaných evropskou a světovou
federací. Na Mistrovství světa jednotlivců v americkém Houstonu bude probíhat volební kongres ITTF a
řada dalších jednání, zejména o budoucnosti světových turnajů WTT dospělých i mládeže, Evropské
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Tour či schůzky nad stanovením speciálního evropského žebříčku, který by více zohledňoval postavení
evropských hráčů a evropských soutěžích (ME družstev, jednotlivců a evropských klubových soutěží).
b) Reprezentace dospělých
Proběhla informace o přípravách na nacházející Mistrovství světa v Houstonu, konaném ve dnech
23.11.2021 – 29.11.2021 a na ME U21 konané v belgickém Spa ve dnech 10.11. – 14.11.2021.
Z důvodu onemocnění T. Martinka, který se tímto ME U21 nemůže zúčastnit, čeká Asociace na možnost
účasti R. Skály, který je v současné době druhým náhradníkem. VV souhlasí s případnou nominací
tohoto hráče.
c) Reprezentace mládeže
Vedení ITTF definitivně schválilo pořádání MS kategorie U19 a U15 ve dnech 2.12. – 8.12.2021
v portugalské Vila Nova de Gaia. Na základě této skutečnosti VV schválil nominaci na toto Mistrovství
světa. Velice nás těší, že Českou republiku můžou reprezentovat i družstva kadetů U15 a juniorů U19.
Proběhla diskuze o účasti tří nebo čtyř kadetů, nakonec se VV přiklonil k návrhu trenéra a Komise
vrcholového sportu.
Usnesení:
USN544/III37/Bod9c/03-11-2021
VV schválil nominaci na MS kategorie U19 a U15 ve dnech 2.12.-8.12.2021 v portugalské Vila Nova de
Gaia.
Složení:
KADETI (U15)
Š. Brhel, M. Šíp, J. Morávek, D. Sochor
JUNIOŘI (U19)
Š. Bělík, O. Květon, T. Martinko, A. Štalzer, L. Záděrová

d) Výsledky reprezentace
Výkonný výbor zhodnotil poslední výsledky reprezentace dospělých a mládeže a konstatuje velké
uspokojení.
Zejména se jedná o první životní vítězství H. Matelové na světovém turnaji WTT v Tunisku.
Tímto jí VV gratuluje za vzornou reprezentaci českého stolního tenisu.
VV též gratuluje za výborné výsledky všech kategorií mládeže od U11 po U19.
Zejména výsledky Bělíka, Štalzera, Morávka, Polákové, Šípa, Brhela a dalších.
Je to velký příslib do budoucnosti českého stolního tenisu.
10.

Agenda soutěží pořádaných ČAST
a) Mistrovské soutěže ČAST jednorázové
Proběhla diskuze nad proběhlým MČR dospělých a U21 ve dnech 9.10.-11.10.2021 konaném v NTC
Havířov.
VV gratuluje Mistrům a medailistům. Zejména vítězům dvouhry J. Vráblíkovi a H. Matelové v kategorii
dospělých a Z. Blaškové a T. Martinkovi v kategorii U21.
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Mistrovství proběhlo na vysoké úrovni bez jakýchkoliv problémů, jak organizačních, tak hygienických.
Tímto by chtěl VV též poděkovat pořadateli tohoto MČR SKST Havířov.
VV vzal na vědomí zprávu vrchního rozhodčího tohoto mistrovství T. Malíka. Seznámil se se závěrem
a doporučením pro další turnaje. Proběhla velká diskuze nad tím, jak změnit průběh kategorie U21. Zda
uspořádat samostatné MČR v kategorii U21 (na jeden či dva hrací dny – nedostatek termínů) nebo hrát
tuto kategorii pouze na tři vítězné sady či posunout některé zápasy v rámci prvního dne soutěží nebo
uspořádat den před tímto MČR speciální MČR U21. Měla by též proběhnout lepší komunikace
s osobami z Mediální komise, zodpovědnými za případný TV přenos a s ním související záležitosti, aby
všechny tyto skutečnosti byly dány dopředu. Dále v řešení problematiky umístění reklam na oblečení
hráčů. Všemi těmito záležitostmi se bude VV zabývat na příštím zasedání VV a pověřil N. Endala aby
připravil návrh pro VV na organizaci MČR kategorie U21 pro příští rok.
Proběhla diskuze o termínu MČR, které v letošním roce proběhlo neobvykle od soboty do pondělí, a to
v důsledku probíhajících voleb do Poslanecké sněmovny MČR. Otázkou zůstává zvolit tento nový model
nebo se vrátit k původnímu pátek-neděle, kdy si mnozí účastníci kvalifikace musí brát na páteční
program dovolenou.
Usnesení:
USN545/III37/Bod10aa/03-11-2021
VV pověřil N. Endala návrhem organizace na uspořádání U21 pro rok 2022.
Z: N. Endal
T: 1.12.2021
VV projednal pořadatelství MČR dospělých pro rok 2022. Zdá se, že již byl definitivně potvrzen
doporučený termín národních mistrovství jednotlivců (26.3.-27.3.2022) ze strany ETTU a světová
federace bude akceptovat tento termín tak, aby se všichni evropští hráči mohli svých národních
mistrovství zúčastnit. To také bude jedno z témat jednání během MS v Houstonu a jednání na
volebním kongresu ITTF.
Usnesení:
USN546/III37/Bod10ab/03-11-2021
VV pověřil M. Henžela vypsáním výběrového řízení na pořadatelství MČR dospělých pro rok 2022 ve
dnech 25.3.-27.3.2022.
Z: M. Henžel (informaci předá J. Brothánek)
T: 15.11.2021
b) Mistrovské soutěže ČAST dlouhodobé
VV konstatoval uspokojení, že lze v současné obtížné epidemiologické situaci plnohodnotně sportovat.
VV vzal na vědomí informaci o dosavadním dobrém průběhu soutěží ČAST. Diskutováno bylo nepříliš
důsledné dodržování proticovidových opatření a zapojení komisařů do kontroly.
VV vyzývá všechny účastníky soutěží vedených ČAST či krajskými nebo regionálními svazy, aby
dodržovali hygienická opatření tak, aby u případných kontrol ze strany pověřených osob (hygiena, atp.)
nedošlo ke zbytečným penalizacím či dokonce restrikcím sportovní činnosti ze strany těchto orgánů.
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Usnesení:
USN547/III37/Bod10ba/03-11-2021
VV schválil Aktualizaci proticovidových opatření na základě mimořádného opatření platného
od 1.11.2021.
11. Odborné komise
a) Zprávy z odborných komisí
Trenérsko-metodická komise
Předseda Asociace Z. Špaček informoval o semináři s uznávaným německým trenérem
Zhu Xiaoyongem. Tento seminář je pořádán a finančně podporován ETTU.
Proběhne ve dnech 15.11.-17.11.2021. Hlavní část, tj. přednáška tohoto trenéra proběhne za
povinné účasti všech trenérů reprezentace a středisek vrcholového sportu. Ve dnech 16.11.17.11.2021 proběhne praktická výuka pro kategorie širšího kádru reprezentace U15 a mladší.
Dne 15.11.2021 proběhne v Havířově též doškolení všech trenérských licencí.
Předseda informoval též o další akci pořádané ETTU, a to Women Coaches Seminar 2021,
pořádaném slovenským svazem stolního tenisu v Senci, ve dnech 8.11.2021-10.11.2021.
Za ČAST se tohoto semináře zúčastní M. Čihák.
Též informoval o plánované trenérské přednášce Mariana Jelínka v rámci školení trenérů dne
13.12.2021 v Praze na Strahově.
Komise mládeže
Nikolas Endal informoval o kritériích a přihláškách pro SPS a OTM na rok 2022. Bylo konstatováno,
že některé stávající kluby se do tohoto projektu v rámci řádného termínu nepřihlásili. Zástupci
komise mládeže tyto kluby budou znovu kontaktovat a podají VV zpětnou informaci.
Komise rozhodčích
VV vzal na vědomí informace ze schůze Komise rozhodčích, konané dne 27.10.2021.
Usnesení:
USN548/III37/Bod11/03-11-2021
VV schválil vyhodnocení plnění podmínek SŘ (rozhodčí) a schválil navržené pokuty za nedodržení
Soutěžního řádu.
Sportovně-technická komise
VV vzal na vědomí zápis ze schůze STK, konané dne 22.10.2021.
Registračně-informační komise
VV vzal na vědomí informace o činnosti externích programátorů ve 3Q a plán práce v příštím
období.
Mediální komise
Informace z mediální komise proběhli v rámci prezentace jejího předsedy M. Kučery jako
samostatný bod tohoto jednání VV ČAST.
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12. Různé, diskuze, informace členů VV ČAST
a) Ocenění paralympionikům
Předseda Asociace poděkoval v rámci slavnostního večera dne 13.10.2021 v Praze medailistům
z POH v Tokiu 2021. Jmenovitě P. Svatošovi, J. Suchánkovi a trenéru M. Jaškovi a předal jim
pamětní stříbrné medaile za vzornou reprezentaci a věcné dary.
b) Zásady pro ochranu dětí ve stolním tenise
Opětovně proběhla diskuze nad tímto tématem. N. Endal přislíbil konečnou verzi těchto zásad
připravit ke schválení na příští zasedání VV ČAST.
c) Žádost o podepsání garance pro TJ Ostrava nad Para Czech Open 2022
V rámci VV proběhla diskuze nad podepsání přihlášky pro TJ Ostrava nad tímto světovým
turnajem. VV vyslovil souhlas s tím, že je potřeba mít zajištěnou garanci, finanční a organizační,
nad tímto turnajem, neboť asociace nese veškerou odpovědnost.
VV tímto tuto TJ pověřuje uspořádáním nad tímto světovým turnaje, s tím, že budou podepsány
podmínky spolupráce a garance ze strany TJ Ostrava.
Usnesení:
USN549/III37/Bod12c/03-11-2021
VV souhlasí s podepsáním přihlášky na Para Czech Open v preferovaném termínu 8.9.2022 – 10.9.2022
či alternativním termínu 1.9.2022 – 3.9.2022 a pověřuje zajištěním garancí pro ITTF ze strany ČAST TJ
Ostravu jako plánovaného pořadatele akce.
Z: Z. Špaček
T: průběžně

d) Oponentura Resortního centra Ministerstva vnitra
Dne 19.10.2021 proběhla oponentura stolního tenisu na resortním centru Ministerstva vnitra,
kde má ČAST zařazené některé reprezentanty. Oponentura proběhla bez problémů, byl pořízen
zápis a dohodnuto zařazení stolních tenistů na příští období (jednoroční). Byl představen nový
ředitel tohoto centra pan Pavel Kubeš. Oponentury se zúčastnil předseda Asociace společně
s 1. místopředsedou. Oba odpověděli na všechny dotazy ze stran členů oponentní komise.
e) Kalendář 2022
ČAST bude vydávat stolní kalendář ČAST, a to pro rok 2022. Podklady byly předány k tisku. Na
stránkách Asociace probíhá nabídka pro případné zájemce.
f) LI-NING Czech Open 2021 Brno
V rámci velkého světového turnaje Badmintonu LI-NING Czech Open v Brně v termínu
21.10. – 24.10.2021 proběhla prezentace stolního tenisu pod záštitou brněnských klubů stolního
tenisu. Stolní tenis tak navázal na již úspěšnou spolupráci s badmintonovým svazem a zejména
s jejím předsedou P. Koukalem.
VV by tímto chtěl poděkovat členu KM ČAST L. Svobodovi za poskytnutí záštity a organizační
pomoci nad touto prezentací.
g) Dopis předsedy ČOV LOH Tokio
Na základě jednání mezi předsedou Asociace a předsedou ČOV J. Kejvalem došlo k uzavření celé
nešťastné záležitosti ohledně letu českých olympioniků, zejména českých stolních tenistů do
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Tokia. Jednotlivý hráči, kteří se olympiády zúčastnili dostali od vedení ČOV vysvětlující dopis.
Stejně tak tento dopis dostal i předseda Asociace Z. Špaček.
Tímto je pro obě strany záležitost uzavřena. VV věří, že tato událost nebude mít nakonec dohru
ve finančním krácení dotačních peněz ze strany NSA či případná neúčast jednotlivců či družstev
zejména na světových turnajích.
h) Junior roku 2021
KVS nenavrhla za letošní rok nikoho do této ankety pořádané ČOV. Předseda Asociace zaslal
J. Železnému, garantem nad touto anketou, že Asociace pro tento rok nebude nikoho
nominovat. Nicméně doufá, že se pro příští rok situace změní a někdo z mládežnických
reprezentantů uspěje v hlavních světových turnajích tak, že ČAST bude moct zaslat svou
nominaci na Juniora roku jako to bylo v letech minulých.
i) Kancelář Praha
J. Brothánek a Z. Špaček informovali o průběhu rozšíření kancelářských prostor v sídle Asociace
v Praze na Strahově. Jedná se o vlastní zasedací místnost, kde bude umístěn i archiv a síň slávy
ČAST. Zasedací místnost bude využívána pro všechna jednání VV, odborných komisí a dalších
oficiálních jednání v důstojném prostředí. Rekonstrukci prováděl pro Asociaci bezplatně správce
areálu Strahova.
j) Setkání SCI, Cena SCI 2019 a 2020
Dne 3.11.2021 v odpoledních hodinách proběhne setkání prestižního klubu bývalých vynikajících
reprezentantů, trenérů a funkcionářů Československého a Českého stolního tenisu – SCI
(Swaythling club). Setkání proběhne po více jak dvou letech vzhledem k problematickým
epidemiologickým opatřením.
Za celoživotní přínos pro stolní tenis obdrží cenu SCI za rok 2019 Zbyněk Bajger a za rok 2020
Karel Truhlář.
k) Míčky klubům
Usnesení:
USN550/III37/Bod12k/03-11-2021
VV rozhodl poskytnout klubům v rámci RCM, SCM, SPS, OTM míčky značky Joola pro trénink v rámci
přípravy talentované mládeže.
Z: M. Weiningerová (informaci předá N. Endal)
T: 15.12.2021 (distribuce do klubů)
l) Testování neočkovaných reprezentantů a trenérů reprezentace
Usnesení:
USN551/III37/Bod12l/03-11-2021
VV jednomyslně rozhodl o změně financování – úhrad nákladů na testování.
ČAST bude následovat aktuální pravidla ETTU, ITTF a WTT se zvýhodněním podmínek pro očkované.
Pokud bude požadován po neočkovaných reprezentantech nebo trenérech nebo jiných členech
realizačních týmů reprezentace jakýkoliv test navíc, budou si tito jednotlivci hradit testy samostatně na
své náklady, včetně zajištění testů.
Aktuální situace je následující:
V rámci akcí ETTU se testování řídí požadavky pořádající země, kde většina zejména evropských zemích
po očkovaných nepožaduje žádné další testy.
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ITTF a WTT bude požadovat po očkovaných pouze test 72 hodin předem, neočkovaní si budou muset
sami zajistit a uhradit i druhý test 7 dní předem.
Stejně tak ČAST nebude neočkovaným hradit testy pro návrat z reprezentačních akcí.
VV pověřil předsedu KVS předáním této informace všem trenérům a reprezentantům.
VV tímto vyzývá neočkované hráče, trenéry i členy realizačních týmů, aby hluboce zvážili svůj postoj
k očkování proti Covid-19.
Z: P. Krpec (informaci předá N. Endal)
T: 10.11.2021

13.

Termín dalšího VV ČAST

Termín příštího zasedání VV je stanoven z minulého zasedání na 1.12.2021 od 13.00 hodin v sídle Asociace
a další termín byl stanoven na 6.1.2022 ve 13.00 hodin, také v sídle Asociace.
14. Soubor Usnesení vyplývající z tohoto zasedání VV dne 3. 11. 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

5.11.2021

Seznam Usnesení s úkoly, termíny, zodpovědnými osobami z tohoto zasedání:
USN 538

Movité věci – stažení dotace

J. Brothánek

10.11.2021

USN 539

Sponzor Joola

N. Endal

15.11.2021

USN 540

SCM 2.pololetí 2021

N. Endal

8.11.2021

USN 541

Náklady na činnost rozhodčích

M. Henžel

15.12.2021

USN 542

Odměny pro členy odborných komisí

Členové VV

10.11.2021

USN 543

Spolufinancování činnosti mládeže RSST

J. Brothánek

17.11.2021

USN 545

Organizace MČR U21

N. Endal

1.12.2021

USN 546

Výběrové řízení MČR dospělých 2022

M. Henžel

15.11.2021

USN 549

Para Czech Open 2022

Z. Špaček

průběžně

USN 550

Distribuce míčků

M. Weiningerová

15.12.2021

USN 551

Covid testy

P. Krpec

10.11.2021
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15.

Závěr
Předseda ČAST poděkoval všem účastníkům řádného zasedání VV ČAST a zasedání ukončil.
Jednání bylo ukončeno ve 13.00 hodin.

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