Zápis z III – 39. jednání Výkonného výboru
České asociace stolního tenisu
Datum: 6. ledna 2022, 13.00 hodin online, přes platformu Zoom.
Účastníci: Z. Špaček – předseda VV ČAST,
N. Endal, P. Bohumský, J. Brothánek – místopředseda VV, H. Houdková – asistentka VV
Hosté: J. Juřena – předseda Dozorčí rady, Z. Jirásek – místopředseda DR,
J. Veselka – předseda Rady krajů,
P. Krpec – předseda KVS (přítomen od 13:15 do 13:30, dále od 15:00 do 15:30)
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.

Úvod, přivítání – Z. Špaček
Návrh programu zasedání VV ČAST a jeho schválení – Z. Špaček
Prezentace předsedy KVS P. Krpce
Schválení zápisu VV ČAST č. 38 ze dne 1. 12. 2021 - Z. Špaček
Kontrola plnění usnesení z minulých zasedání VV ČAST – Z. Špaček
Rada krajů - J. Veselka
- Informace předsedy Rady krajů
Dozorčí rada – J. Juřena
- Informace předsedy Dozorčí rady
Ekonomická agenda – J. Brothánek
- Čerpání rozpočtu 2021 – aktualizace – J. Brothánek
- Návrh rozpočtu 2022 – vyhlášení rozpočtového provizoria ČAST
- Výzva NSA Podpora sportovních svazů 2022
- Směrnice o poskytování náhrad stravného a kapesného
Agenda reprezentace a talentované mládeže, agenda ZPS
a) Aktuální informace o akcích pořádaných ITTF a ETTU – N. Endal
- Hygienická opatření
b) Reprezentace dospělých – N. Endal
- Reprezentační kádry
- Hodnocení MS mužů a žen
c) Reprezentace mládeže - N. Endal
- Hodnocení MS juniorů & kadetů
- Výběrové řízení trenérů mládeže
- Reprezentační kádry mládeže na 1.pololetí roku 2022
d) Agenda ZPS
- Zařazení stolního tenisu do ČPV
- Informace z členské volební schůze ČPV
- Zařazení sportovců ZPS do resortního centra Victoria
- Výběrové řízení na gestora ZPS
Agenda soutěží pořádaných ČAST

11.

12.

13.
14.
15.

a) Mistrovské soutěže jednorázové – N. Endal
- MČR dospělých 2022
b) Mistrovské soutěže dlouhodobé, ligové soutěže, Český pohár – P. Bohumský
Odborné komise
a. Zprávy z jednotlivých odborných komisí –TMK, KM, KR, MK, STK, RIK, KVS – členové
VV
Různé, diskuze, informace členů VV ČAST
a) Pozvánka na zasedání nominačního Pléna ČOV – Z. Špaček
b) Zápis z valné hromady APK – Z. Špaček
c) Mzdové a personální otázky – všichni členové VV
d) Stolní tenista roku 2021
e) Superliga meeting
f) Výročí 100 stolního tenisu
g) Vydání Soutěžního řádu a Pravidel stolního tenisu
Termíny dalších VV ČAST – Z. Špaček
Soubor usnesení vyplývajících ze zasedání VV dne 6. 1. 2022 – 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. Schválení zápisu z minulého jednání VV ČAST
Z. Špaček projednal zápis VV ČAST č. 38 ze dne 1. 12. 2021.
Usnesení:
USN570/III39/Bod3/06-01-2022
VV ČAST jednomyslně schvaluje zápis č. 38 ze zasedání VV dne 1. 12. 2021 a všechna rozhodnutí učiněná
per rollam do termínu tohoto zasedání VV ČAST.
4. Prezentace předsedy KVS Pavla Krpce
Předseda Komise vrcholového sportu Pavel Krpec se stal od 1.1.2022 zároveň manažerem
reprezentace. Představil VV a všem přítomným své hlavní cíle v nové funkci, kterých plánuje dosáhnout.
Členové VV mu popřáli hodně štěstí v nové náročné práci pro 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 USN 553 Reakce na kontrolu TT Marketing s.r.o., kde je termín 31.1.2022
a USN 566 Směrnice zápůjček vozového parku a materiálu s termínem 15.2.2022.
6. Rada krajů
- Informace předsedy Rady krajů
Předseda Rady krajů J. Veselka informoval o činnosti Rady krajů od minulého zasedání VV dne
1.12.2021. Společně s J. Brothánkem informovali přítomné, že 13 ze 14 krajských svazů stolního tenisu
potvrdilo, že plánovaný rozpočet na spolufinancování činnosti mládeže Krajských svazů stolního tenisu
stanovený svazem na počátku roku 2021, dodrží.
Krajské svazy průběžně zasílají k rukám ekonoma VV podklady k proplacení.
7. Dozorčí rada
- Informace předsedy DR
J. Juřena informoval o neustálé komunikaci s panem J. Braunem a jeho neopodstatněných stížnostech a
napadání Dozorčí rady, což potvrdil i místopředseda DR Z. Jirásek. Oba konstatovali, že se už k tomuto
případu nebudou vracet.
Z. Jirásek připomenul i prezentaci proběhlého výzkumu „Interní komunikace“ v rámci ČAST. Nikolas
Endal připomenul, že jsou dvě varianty této prezentace a společně s předsedou Asociace přislíbili
urychlené rozhodnutí o výběru prezentace a její uveřejnění.
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Dozorčí rada se dohodla s vedením Asociace na sdílení materiálů pro jednání VV před zasedáním
pomocí elektronického uložiště. DR tak bude mít přístup k materiálům, které mají ve své gesci, tak aby
byli plně informování již před zasedáním VV.
Dále se předseda DR vyjádřil k Návrhu rozpočtu na rok 2022 a vyhlášení rozpočtového provizoria ČAST.
Tyto záležitosti jsou popsány podrobněji v následujícím bodě 8 – Ekonomická agenda.
8. Ekonomická agenda
-

Čerpání rozpočtu 2021 – aktualizace
J. Brothánek informoval VV o průběžném čerpání rozpočtu ČAST pro rok 2021 především ve vztahu
k čerpání neinvestičních dotací NSA na reprezentaci, talentovanou mládež a provoz asociace.
Neinvestiční dotace NSA 2021 budou zcela vyčerpány.

-

Návrh rozpočtu 2022 – vyhlášení rozpočtového provizoria
J. Brothánek zpracoval a rozeslal 28.12.2021 všem členům VV a DR první návrh rozpočtu ČAST pro
rok 2022 ve smyslu usnesení VV USN554/III38/Bod8/01-12-2021. Vzhledem k tomu, že NSA
nevypsala neinvestiční dotační programy pro sportovní svazy pro rok 2022, je součástí návrhu
rozpočtu i návrh rozpočtového provizoria ČAST. Po debatě mezi VV a DR a doporučeních DR došlo
ke shodě na textu vyhlášení rozpočtového provizoria, který je součástí tohoto zápisu.

Usnesení:
USN571/III39/Bod8/06-01-2022
VV jednomyslně schvaluje znění Vyhlášení rozpočtového provizoria České asociace stolního tenisu z.s
2022 dle přílohy.
-

Výzva NSA Podpora sportovních svazů 2022
J. Brothánek informoval VV o zveřejnění textu dotační výzvy NSA na podporu sportovních svazů pro
rok 2022. Vzhledem k tomu, že dosud nebyl schválen státní rozpočet ČR pro rok 2022, nebyla výzva
aktivována a dokumentace zatím slouží pouze pro přípravu podkladů žadateli. Není znám termín
podání žádostí.

-

Směrnice o poskytování náhrad stravného a kapesného 2022
Směrnice č. 1/2022
J. Brothánek předložil 22.12.2021 ostatním členům VV návrh nové směrnice č. 1 o poskytování
cestovních náhrad, stravného, zahraničního stravného a kapesného při zahraničních pracovních
cestách v České asociaci stolního tenisu z.s. (ČAST).

Usnesení:
USN572/III39/Bod8/06-01-2022
VV jednomyslně schvaluje znění Směrnice č. 1/2022 o poskytování cestovních náhrad, stravného,
zahraničního stravného a kapesného při zahraničních pracovních cestách v České asociaci stolního
tenisu z.s. (ČAST).
Z: J. Brothánek (zveřejnění)
T: 15.1.2022
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9. Agenda reprezentace, talentované mládeže a agenda ZPS
a) Aktuální informace o akcích pořádaných ITTF (WTT) a ETTU
Stále platí stejná přísná pravidla pro účast na turnajích WTT, která se navíc kombinují s lokálními
opatřeními každé pořádající země, proto je potřeba reagovat velmi operativně.
Usnesení:
USN573/III39/Bod9a/06-01-2022
VV schválil Pravidla pro přihlašování na turnaje mládeže platná od 6.1.2022. Upozorňujeme zejména
na článek týkající se úhrady testování:
• Samoplátci si hradí veškeré náklady spojené s testováním sami
• Očkovaným hráčům, které nominuje svaz budou náklady na testování uhrazeny ČÁST
• Neočkovaní hráči nominováni svazem si náklady na testování hradí sami
Neočkování trenéři se nadále akcí WTT vůbec účastnit nemůžou.
Z: P. Krpec (zveřejnění)
T: 15.1.2022
Usnesení:
USN574/III39/Bod9a/06-01-2022
VV rozhodl o změně na pozici reprezentačního trenéra juniorů.
Marka Kláska nahradí v pozici reprezentačního trenéra Karel Karásek s účinností od 1.2.2022 do
31.7.2022.
VV musel reagovat na podmínky účasti trenérů na mezinárodních turnajích, které Marek Klásek nebyl
schopen splnit.
Nikolas Endal by pověřen přípravou a podepsáním nové reprezentační smlouvy.
Z: N. Endal
T: 31.1.2022
b) Reprezentace dospělých
-

Reprezentační kádry

Usnesení:
USN575/III39/Bod9b/06-01-2022
VV schválil na návrh KVS a reprezentačních trenérů reprezentační kádry dospělých na následující
období.
Z: P. Krpec (zveřejnění, informaci předá N. Endal)
T: 15.1.2022
ŽENY
Základní družstvo: H. Matelová, K. Tomanovská, Z. Blašková
Širší kádr: L. Záděrová, M. Ševčíková, K. Mynářová
*K. Adámková
U21 ŽENY
Z. Blašková, G. Štěpánová, J. Vašendová, L. Záděrová, A. Klempererová
MUŽI
Základní družstvo: P. Širuček, L. Jančařík, T. Polanský, J. Martinko
Širší kádr: T. Koldas, T. Martinko, Š. Bělík, A. Štalzer, O. Květon, J. Valenta, R. Skála, F. Onderka
U21 MUŽI
T. Martinko, Š. Bělík, A. Štalzer, O. Květon, J. Valenta, M. Blinka, R. Skála, F. Onderka
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-

Hodnocení MS mužů a žen
VV vzal na vědomí hodnocení trenérů reprezentace dospělých z Mistrovství světa mužů a žen
v Houstonu.

c) Reprezentace mládeže
-

Hodnocení MS juniorů & kadetů
VV vzal na vědomí hodnocení reprezentačních trenérů z Mistrovství světa juniorů a kadetů v Portu,
které bylo bohužel poznamenáno pozitivním výsledkem Štěpána Brhela.

- Výběrové řízení na reprezentační trenéry mládeže
VV projednal vypsání výběrového řízení na reprezentační trenéry mládeže. Termín přihlášení
jednotlivých trenéru do toho výběrového řízení byl stanoven k datu 31.1.2022.
Usnesení:
USN576/III39/Bod9c/06-01-2022
VV schválil vypsání Výběrového řízení na reprezentační trenéry mládeže od 1.8.2022.
Z: P. Krpec (zveřejnění, informaci předá N. Endal)
T: 15.1.2022
-

Reprezentační kádry mládeže na 1. pololetí roku 2022

Usnesení:
USN577/III39/Bod9c/06-01-2022
VV schválil na návrh KVS a reprezentačních trenérů reprezentační kádry mládeže na následující období.
Z: P. Krpec (zveřejnění, informaci předá N. Endal)
T: 15.1.2022
KADETI
A družstvo: J. Morávek, D. Sochor, J. Škalda
B družstvo: M. Slaný, M. Vaigl, J. Kabelka
KADETKY
A družstvo: V. Poláková, V. Šichanová
B družstvo: M. Ščibraniová, A. Holejšovská
JUNIOŘI
A družstvo: Š. Bělík, A. Štalzer, O. Květon
B družstvo: V. Kadlec, R. Morávek, M. Šíp, Š. Brhel
JUNIORKY
A družstvo: L. Záděrová, A. Klempererová, K. Hrabicová
B družstvo: J. Vašendová, H. Sommerová
d) Agenda ZPS
-

Zařazení stolního tenisu do ČPV
Předseda Asociace informoval přítomné o podání přihlášky ČAST jako řádného člena Českého
paralympijského výboru, což umožňují nové Stanovy ČPV a organizační struktura ITTF.
Přihláška byla podaná dne 29.11.2021 a tím se ČAST stala jedním ze 17 členů ČPV.
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10.

-

Informace z členské volební schůze ČPV
Z. Špaček informoval dále i o první členské volební schůzi ČPV, která se konala dne 4.12.2021
v hotelu Duo v Praze. Na této členské schůzi byly schváleny nové stanovy ČPV, ČAST má jeden ze
17ti hlasů při rozhodovacích procesech.
Na této schůzi bylo zvoleno i nové vedení ČPV, předsedou byl zvolen Zbyněk Sýkora, kterého vedení
Asociace veřejně podpořilo.

-

Zařazení sportovců ZPS do resortního centra Victoria
Z. Špaček a J. Brothánek informovali přítomné o zaslané přihlášce na zařazení dvou medailistů
z poslední paralympiády do resortního centra Victoria. Jedná se o Jiřího Suchánka a Petra Svatoše.

-

Výběrové řízení na gestora ZPS
Z. Špaček aj. Brothánek podrobně informovali o konceptu Národní sportovní agentury o zařazení
tělesně postižených sportovců pod jednotlivé sportovní svazy (kde to umožňují pravidla jednotlivých
sportovních světových federací) s tím, že by vznikla pozice gestora pro tyto sportovce, placeného ze
zdrojů NSA a jeho zařazení přímo pod sportovní svaz.
VV ČAST schválil vznik nové odborné komise (komise PARA) jejímž předsedou by se stal tento gestor
na základě výběrového řízení. V této komisi by pak zasedali kromě předsedy i další dva členové.
Členové komise by obsahovali všechny tři složky, které by byly zařazeny pod ČAST, sportovci sedící
(vozíčkáři), sportovci stojící a mentálně postižení sportovci.
Před vyhlášením výběrového řízení, které proběhne dle harmonogramu do 14.1.2022 proběhla
široká diskuze mezi vedením Asociace a jednotlivými předsedy složek tělesně a mentálně
postižených sportovců. Během těchto diskuzí vznikla naprostá shoda o struktuře PARA komise i
podmínkách výběru jejího předsedy (gestora). Do komise byli jmenováni předseda Asociace Z.
Špaček, místopředseda pro ekonomiku J. Brothánek a D. Půlpán (dlouholetý administrátor ZPS).

Agenda soutěží pořádaných ČAST
a) Mistrovské soutěže ČAST jednorázové
- MČR dospělých 2022
VV schválil původní termín konání MČR dospělých, pokud by se v rámci tohoto termínu konala
nějaká významná sportovní akce v rámci ITTF (zatím není v kalendáři ITTF potvrzeno), VV udělí
výjimku pouze pro H. Matelovou. VV konstatuje, že ITTF dělá vše pro to, aby se evropské soutěže
staly druhořadými, neboť termín pro národní mistrovství je již dlouhodobě prezentován a
doporučován nejen pro rok 2022 ale též pro rok 2023. Tímto vedení ITTF podkopává důvěru
evropských asociací, neboť doposud není kompletní termínová listina vyhlášená organizací WTT
(organizátor soutěží ITTF pro rok 2022). Důvodem pro potvrzení termínu konání MČR je zejména
ukončené výběrové řízení pořadatele a je velmi obtížné v zimních měsících najít volné sportoviště
pro takto významnou sportovní akci v rámci ČAST.
VV projednal nabídku z 22.12.2021 na pořádání MČR dospělých 2022 podanou OS Club Deportivo
Kutná Hora a oddílem stolního tenisu Sokol Malín ve sportovní hale Klimeška, Čáslavská 274, Kutná
Hora.
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Usnesení:
USN578/III39/Bod10a/06-01-2022
VV schvaluje uspořádání MČR dospělých 2022 ve Sportovní hale Klimeška, Čáslavská 274, Kutná Hora
ve dnech 25.-27.3.2022. VV pověřuje Z. Špačka zaslání oficiálního pověření občanského spolku Club
Deportivo Kutná Hora a oddílu stolního tenisu Sokol Malín spolupořádáním Mistrovství České republiky
jednotlivců dospělých ve stolním tenise pro rok 2022 a dále ke sjednání spolupořadatelské smlouvy
mezi ČAST a zmíněnými subjekty.
Z: Z. Špaček
T: 15.1.2022

-

Kvóty na MČR 2022
VV vzal na vědomí kvóty na MČR 2022 sestavené předsedou STK podle principu minulých let. Kvóty
budou komunikovány krajským svazům a zapracovány do návrhu rozpisu MČR 2022.

b) Mistrovské soutěže ČAST dlouhodobé
-

Ligové soutěže
Konstatování, že byla ukončena 1.polovina všech ligových soutěží. Dle rozpisu již nemohou být
ligové soutěže pro tento ročník zrušeny. Proběhla redukce soupisek o hráče základu, kteří za první
polovinu nesplnili podmínku nastoupení k utkání.

Usnesení:
USN579/III39/Bod10b/06-01-2022
VV rozhodl o zahájení disciplinárního řízení za pokus o podvod v utkání extraligy žen Vlašim – Moravský
Krumlov. VV ustanovil disciplinární komisi ve složení P. Bohumský, M. Bajtler, J. Fausek.

-

Finále Českého poháru
Toto finále se uskutečnilo V Havlíčkově Brodě ve změněném režimu, a to v sobotu dne 18.12.2021
pouze soutěž žen a v neděli dne 19.12.2021 Soutěž mužů. Důvodem této změny byla stanovená
hygienická opatření státní správou. Na základě této změny mohlo finále ČP bez problémů
proběhnout.
P. Bohumský informoval o sobotním finále ČP žen. Zajištění ze strany pořadatele bylo na velmi
vysoké úrovni. O hladký sportovní průběh se zasloužila všechna zúčastněná družstva i rozhodčí.
Z. Špaček informoval přítomné ohledně nedělního průběhu finále ČP mužů, kde se zúčastnil osobně
jako ředitel soutěže a zástupce řídícího svazu. Toto finále proběhlo bez jakýchkoliv problémů při
dodržování stanovených hygienických podmínek.
VV tímto gratuluje vítězům obou kategorií Českého poháru pro rok 2021 ženám SKST Hodonín a
mužům HB Ostrov.
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11. Odborné komise
a) Zprávy z odborných komisí
Trenérsko-metodická komise
Z. Špaček informoval přítomné o semináři trenérů s Mariánem Jelínkem, který v současné době
intenzivně spolupracuje s naším reprezentantem L. Jančaříkem. Téma semináře: „Mentální koučink
v praxi“. Jmenovaný je v této oblasti světově uznávaným odborníkem, spolupracoval s takovými
kapacitami jako je Jaromír Jágr apod. Odezva na tento seminář mezi zúčastněnými trenéry byla
velmi pozitivní. Jen škoda, že se ji nezúčastnilo více našich top trenérů z reprezentačních kádrů.

Z. Špaček dále přednesl zprávu a návrh předsedkyně Trenérsko-metodické komise M. Novotné
ohledně udělení pokut pro čtyři ligová družstva, které nesplňují dle Soutěžního řádu povinnosti
účastníka soutěže (trenérů). Jedná se o družstva SKST Baník Most, TJ Sadská, TJ Sokol Šarovy
a KST Vsetín. Dalším dvěma ligovým družstvům (KST Klatovy, TJ Sokol Stodůlky) kde byla po
urychleném sjednání nápravy pokuta zrušena.
Usnesení:
USN580/III39/Bod11aa/06-01-2022
VV schválil per rollam k 7.12.2021 udělení pokut na návrh TMK pro ligová družstva (SKST Baník Most,
TJ Sadská, TJ Sokol Šarovy, KST Vsetín, KST Klatovy a TJ Sokol Stodůlky), ve výši 3 000Kč. Tyto kluby
nesplňují povinnosti účastníka soutěže (trenéři).
Z: M. Novotná (informaci předá Z. Špaček)
T: 31.12.2021
Usnesení:
USN581/III39/Bod11ab/06-01-2022
VV schválil zrušení pokuty na návrh TMK pro ligová družstva KST Klatovy a TJ Sokol Stodůlky, z důvodu
urychleného sjednání nápravy pro kluby, které nesplní povinnosti účastníka soutěže.
Z: M. Novotná (informaci předá Z. Špaček)
T: 31.1.2022
Komise rozhodčích
Komise rozhodčích měla několik zasedání formou videokonference k řešení aktuálních záležitostí.
Úspěšně proběhl seminář pro licenci „National referee“ (NR) rovněž videokonferencí.
Usnesení:
USN582/III39/Bod11ac/06-01-2022
VV ČAST schválil vyhodnocení plnění povinnosti účastníka soutěže (rozhodčí) v sezóně 2021-2022 a
udělení pokut dle návrhu KR ČAST.
Z: P. Bohumský (T. Malík)
T: 10.1.2022
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Komise mládeže
VV projednal žádosti o mimořádného zařazení do struktury Oddílu talentované mládeže (OTM) a
Sportovních středisek (SPS).
VV tyto žádosti vrátil k posouzení Komisi mládeže a požádal její předsedkyni o vyjádření.
Usnesení:
USN583/III39/Bod11ad/06-01-2022
VV pověřuje KM k projednání a vydání VV stanoviska nezařazení některých klubů do OTM či SPS.
Z: H. Valentová (zpracovat vyjádření, informaci předá N. Endal)
T: 20.1.2022
Sportovně-technická komise
Výkonný výbor vzal na vědomí informace a zápis ze schůze STK 16.12.2022.
Registračně-informační komise
Výkonný výbor projednal rozvoj informačních systémů a úkoly pro nejbližší období.
Mediální komise
Mediální komise připravuje oficiální představení změny loga, vizuální identity ČAST a nových
webových stránek.
Vše bude představeno na tiskové konferenci 27.1.2022 v Praze.
12. Různé, diskuze, informace členů VV ČAST
a) Pozvánka na zasedání nominačního Pléna ČOV
Dne 14.1.2022 mělo proběhnout na Pražském hradě nominačním plénum sportovců na ZOH
2022 v Číně. Vzhledem k přísným epidemiologickým podmínkám ČOV rozhodl tuto nominaci
schválit tento den, tj. 14.1.2022 formou online hlasování. Hlasování se zúčastní za ČAST člen
pléna ČOV Z. Špaček.
b) Zápis z valné hromady APK
VV bere na vědomí zápis a ústní informace ze zasedání valné hromady APK, konané dne
7.12.2021 v Havlíčkově Brode. Informace přednesl 1.místopředseda ČAST N. Endal, který se
zasedání osobně zúčastnil.
c)

Mzdové a personální otázky

Usnesení:
USN584/III39/Bod12c/06-01-2022
VV schválil navýšení odměny trenérů formou motivační složky odměny pro reprezentační trenéry
mládeže a trenéry RCM a SCM, a to od 1.1.2022.
Z: N. Endal
T: 31.1.2022
d) Stolní tenista roku 2021
Výkonný výbor ČAST schválil vyhlášení ankety Stolní tenista roku 2021 dle pravidel, které byly
nastoleny v loňském roce při anketě Stolní tenista roku 2020. Předseda Asociace bude tímto
informovat člena Mediální komise J. Odstrčilíka, který má tuto tradiční anketu ve své gesci.
e) Superliga meeting
Z. Špaček informoval vedení Asociace o schůzkách vedení jednotlivých členů soutěže Superliga,
které proběhly při ME dospělých v Kluži a při MS dospělých v Houstonu. Členové Superligy,
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zástupci ČR, Slovenska, Maďarska, Rakouska, Slovinska a Chorvatska se jednomyslně shodli, že
by byla škoda tuto soutěž zrušit po několika desítkách úspěšných let.
Účastníky této soutěže by měli být především národní reprezentační družstva postjuniorského
věku – kategorie U23 (popřípadě U21).
Další připravovaný meeting proběhne online konferencí dne 12.1.2022 za účasti předsedy KVS,
místopředsedy Asociace N. Endala a případně i předsedy Asociace Z. Špačka.
f)

Výročí 100 let stolního tenisu
Předseda Asociace Z. Špaček konstatoval, že v roce 2025 bude slavit ČAST významné výročí, a to
100 let od založení organizovaného stolního tenisu v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.
Konstatoval, že pokud Asociace bude chtít vydávat nějaké materiály k tomuto výročí, zejména
knižní publikaci je nejvyšší čas zahájit přípravu. Požádal přítomné nad zamyšlením, jaký obsah
a jakou formou by tato publikace měla být zpracována.
Dále informoval o schůzce s autorem publikací 80 a 90 stolního tenisu, autora V. Slobodziana.
Je možnost odkoupení autorských práv těchto publikací včetně fotografických a jiných
materiálů. Rozhodnutí o případném odkupu by mělo padnout na nejbližších dvou zasedáních
Výkonného výboru ČAST.

g) Vydání Pravidel a Soutěžního řádu
P. Bohumský informoval přítomné o termínu vydání knižního zpracování Soutěžního řádu a
Pravidel stolního tenisu v jedné souhrnné publikaci, a to do 31.1.2022.
h) Seminář NSA ohledně epidemiologických opatření v rámci sportovních akcí
Dne 10.1.2022 proběhne prostřednictví platformy Teams online jednání k projednání
epidemiologických opatření v rámci sportovních akcí. Tento seminář pro sportovní svazy pořádá
Národní sportovní agentura a za ČAST se jí zúčastní ředitel soutěží M. Henžel, místopředseda
pro ekonomiku J. Brothánek a asistentka VV H. Houdková.
VV neočekává z tohoto semináře zásadní změny, dle VV se jedná pouze o shromáždění
informací, ze stran sportovní svazů, tak aby NSA mohla jedna a relevantně požadovat na
Ministerstvu zdravotnictví možnosti sportování v následujícím období.

13.

Termín dalšího VV ČAST

Termín příštího zasedání VV je stanoven z minulého zasedání 26.1.2021 od 9.00 v sídle Asociace.

14. Soubor Usnesení vyplývající z tohoto zasedání VV dne 6. 1. 2022
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

31.1.2022

USN 566

Směrnice zápůjček vozové parku a materiálu

J. Brothánek

15.2.2022

USN 572

Směrnice č.1

J. Brothánek

15.1.2022

USN 573

Pravidla přihlašování mládeže na turnaje

P. Krpec

15.1.2022

USN 574

Změna reprezentačního trenéra juniorů

N. Endal

31.1.2022
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USN 575

Reprezentační kádry dospělých

P. Krpec

15.1.2022

USN 576

Výběrové řízení na reprezentační trenéři

P. Krpec

15.1.2022

USN 577

Reprezentační kádry mládeže

P. Krpec

15.1.2022

USN 578

MČR dospělých

Z. Špaček

15.1.2022

USN 580

Pokuty trenéři ligových družstev

M. Novotná

31.12.2021

USN 581

Zrušení pokut

M. Novotná

31.1.2022

USN 582

Pokuty rozhodčí ligových družstev

T. Malík

10.1.2022

USN 583

Nezařazené kluby OTM a SPS

H. Valentová

20.1.2022

USN 584

Odměny trenérům – motivační složka

N. Endal

31.1.2022

15.

Závěr

Předseda VV konstatoval, že není možné, aby v rámci sportovní struktury ČAST jednotlivé žádosti byly
posílány přímo k rukám předsedy Asociace či rukám VV a tím obcházeli tuto danou strukturu.
Předseda ČAST poděkoval všem účastníkům řádného zasedání VV ČAST a zasedání ukončil.

Jednání bylo ukončeno ve 18.00 hodin.

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

Příloha: Vyhlášení rozpočtového provizoria České asociace stolního tenisu z.s (ČAST) 2022
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V Praze, dne 28.12.2021

Vyhlášení rozpočtového provizoria České asociace stolního tenisu z.s (ČAST) 2022
Vzhledem k tomu, že ke dni vydání tohoto Vyhlášení:
•

nebyl vypsán Národní sportovní agenturou (NSA) neinvestiční dotační program pro kalendářní
rok 2022 na podporu činnosti národních sportovních svazů v oblasti státní sportovní
reprezentace, talentované mládeže a organizace sportu v rámci národních sportovních svazů,

•

nebyl vypsán NSA neinvestiční dotační program na podporu činnosti národních sportovních
svazů v oblasti státní sportovní reprezentace a přípravy zdravotně postižených sportovců (ZPS) a
gestorství sportovní činnosti pro ZPS,

•

nebyl vypsán NSA neinvestiční dotační program pro kalendářní rok 2022 na podporu
významných sportovních akcí pořádaných na území ČR,

•

nebyl vypsán NSA investiční dotační program pro kalendářní rok 2022 na pořízení majetku
pro oblast státní sportovní reprezentace, talentované mládeže a organizace sportu v rámci
národních sportovních svazů,

a dále s ohledem na skutečnosti, že
•

financování činnosti ČAST z neinvestičních (i investičních) dotačních programů NSA v oblasti
sportu je klíčové pro fungování ČAST,

•

ke dni vydání tohoto rozpočtového provizoria nebyl schválen příslušný právní předpis (zákon o
státním rozpočtu ČR pro rok 2022) se závaznými ukazateli státní podpory sportu pro rok 2022,
tudíž není možné stanovit základní parametry rozpočtu ČAST meziročním poměrem, jak bylo
stanoveno v rozpočtovém provizoriu ČAST pro rok 2018

stanovuje se, že
1) ČAST v období rozpočtového provizoria přizpůsobí reálný průběh svých výdajů skutečnému
objemu použitelných finančních prostředků,
2) ČAST bude čerpat měsíční výdaje maximálně do výše 1/12 schváleného rozpočtu předchozího
roku,
3) ČAST bude hradit výdaje související s činností připadající do roku 2021, na jejíž financování jsou
zajištěny nedočerpané zdroje z roku 2021 ve smyslu vyhlášených dotačních výzev NSA pro rok
2021, nejpozději do 31.1.2022

4) ČAST nebude uzavírat žádné nové smluvní vztahy, pokud nenabude jistoty, že na jejich plnění
bude mít potřebné finanční prostředky,
Ve smyslu Usnesení VV ČAST č. USN554/III38/Bod8/01-12-2021 z 8.12.2021 se k vyhlášení
rozpočtového provizoria předkládá první návrh rozpočtu ČAST pro rok 2022 vycházející z Konferencí ČAST
schváleného návrhu rozpočtu ČAST z 19.6.2021 a jeho úpravě rozpočtovým opatřením vzniklým z jednání
VV ČAST a DR ČAST ze dne 7.11.2021.
Pokud VV ČAST získá relevantní informace o rozdělení finančních prostředků z neinvestičních
dotačních programů NSA pro rok 2022 a dále VV ČAST získá Rozhodnutí NSA na neinvestiční dotační
programy pro rok 2022, bude připraven upravený návrh rozpočtu ČAST pro rok 2022 bez zbytečného
odkladu. Upravený návrh rozpočtu ČAST pro rok 2022 bude připraven nejpozději pro řádnou Konferenci
ČAST 2022.
Rozpočtové provizorium bude ukončeno schválením rozpočtu ČAST pro rok 2022 Konferencí ČAST
2022. Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji
rozpočtu ČAST 2022 po jeho schválení.
ČAST je schopna realizovat svoji základní činnost dle Stanov ČAST z úspor získaných vlastní činností v
minulých letech, případně z jiných zdrojů, a to po dobu cca 9 měsíců.

Jan Brothánek
Člen VV ČAST

Zbyněk Špaček
předseda VV ČAST

