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V Praze dne 30.3.2022 

na Konferenci ČAST, která se koná v sobotu dne 30. 4. 2022 od 10.30 hod. v Praze, v sídle Asociace, Zátopkova 
100/2, Praha 6.         

                                           PROGRAM: 

1. Zahájení 
2. Schválení jednacího řádu 
3. Volba pracovního předsednictva 
4. Volba mandátové, návrhové a volební komise 
5. Zpráva VV ČAST o činnosti za uplynulé období 
6. Zpráva o čerpání rozpočtu za rok 2021 a k návrhu rozpočtu na rok 2022 
7. Zpráva Dozorčí rady ČAST 
8. Zpráva Arbitrážní komise ČAST 
9. Změny ve složení Arbitrážní komise ČAST 
10. Diskuze 
11. Přestávka, oběd 
12. Zpráva mandátové komise 
13. Schválení čerpání rozpočtu za rok 2021 a návrhu rozpočtu na rok 2022 
14. Návrh počtu delegátů s hlasem rozhodujícím pro konferenci ČAST v roce 2023, 

diskuze, schválení návrhu 
15. Návrh novelizace soutěžního, registračního, přestupního řádu a návštěvního řádu, 

diskuze, schválení návrhu 
16. Diskuze 
17. Návrh usnesení a jeho schválení 
18. Závěr 

 
Konference se mohou účastnit delegáti s hlasem rozhodujícím, kteří jsou statutárními zástupci organizace 
s právem se Konference ČAST zúčastnit. Pokud právo účastnit se Konference jako delegát s hlasem rozhodujícím 
přímo nevyplývá z delegátem zastávané funkce ve vysílacím subjektu nebo z delegátem předloženého oficiálního 
zápisu z jednání valné hromady či konference vysílajícího subjektu, musí delegát při prezenci na Konferenci ČAST 
předložit rovněž plnou moc s ověřeným podpisem k tomu oprávněného člena statutárního orgánu vysílajícího 
subjektu. 

V souvislosti s navrhovaným programem letošní řádné Konference ČAST je nutno zdůraznit bod č.9 programu 
nazvaný "Změny ve složení Arbitrážní komise ČAST". Dne 9. prosince 2021 uplynulo členům Arbitrážní komise 
ČAST jejich čtyřleté funkční období, a proto je nezbytné, aby delegáti Konference ČAST v zvolili nové složení této 
významné komise. Věříme, že o členství v komisi projeví – ať již písemně oznámením Výkonnému výboru ČAST 
nebo ústně přímo na Konferenci ČAST – svůj zájem nejen stávající členové Arbitrážní komise ČAST, ale též další 
lidé, kteří jsou ochotní pomáhat našemu milovanému sportu. 

Delegátům a hostům bude hrazeno cestovné a zabezpečeno občerstvení a oběd na náklady ČAST. 

 

Se sportovním pozdravem                                                                         Zbyněk Špaček 
                                                                                                              předseda VV ČAST 


