
Datum: 3. listopadu  2022, 13 hodin v sídle Asociace.

Účastníci: Z. Špaček – předseda VV ČAST,
N. Endal, P. Bohumský (připojen online), J. Brothánek – místopředsedové VV,
H. Houdková – asistentka VV

Hosté: J. Veselka - předseda RK, J. Juřena - předseda DR,

Program jednání:
1. Úvod, přivítání – Z. Špaček
2. Návrh programu zasedání VV ČAST a jeho schválení – Z. Špaček
3. Schválení zápisu VV ČAST č. 49 ze dne 06. 10. 2022 - Z. Špaček
4. Kontrola plnění usnesení z minulých zasedání VV ČAST – Z. Špaček
5. Rada krajů - J. Veselka

- Informace předsedy Rady krajů
- Zpráva z konference KSST

6. Dozorčí rada – J. Juřena
- Informace předsedy Dozorčí rady

7. Řádná Konference ČAST
8. Ekonomická agenda – J. Brothánek

- Stav dotačních programů 2022
- Průběžné čerpání rozpočtu ČAST 2022
- Kontrola NSA
- Proplácení odměn rozhodčích
- Projekty regionálních svazů stolního tenisu

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

- Hodnocení MS družstev
c) Reprezentace mládeže - N. Endal

- Hodnocení TOP 10
10. Agenda soutěží pořádaných ČAST.

a) Mistrovské soutěže jednorázové – N. Endal
- Para Czech Open 2023 - per rollam
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b) Mistrovské soutěže dlouhodobé, ligové soutěže
c) Nemistrovské soutěže - Český pohár

11. Odborné komise
a) Zprávy z jednotlivých odborných komisí –TMK, KR, MK, STK, RIK, KVS, PARA,

KM – jednotliví členové VV
12. Různé, diskuze, informace členů VV ČAST

a) Nabídka společnosti Gerforf Ai na odkoupení práv na datové přenosy výsledků z
Extraligy mužů

b) Resortní centrum Ministerstva vnitra
c) Personální otázky ČAST
d) Kalendář 2023 - info o distribuci
e) Dotisk SŘ - info o distribuci
f) Žádost členů ČAST �TJ Lokomotiva Vršovice)
g) NSA žádost - Soutěžní řády
h) NSA školení k Rejstříku sportu
i) ČUS - statistické šetření
j) ČUS - celostátní porada předsedů sportovních svazů
k) Vstupenky na LOH 2024 v Paříži
l) Poděkování TJ Baník Vamberk
m) Konference ČAST
n) Stolní tenista roku
o) Další příspěvky členů VV

13. Termíny dalších VV ČAST – Z. Špaček
14. Soubor usnesení vyplývajících ze zasedání VV dne 03 .11 . 2022 – Z. Špaček
15. 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. 49 ze dne 6. 10. 2022.

Usnesení:
USN680/III50/Bod3/03�11�2022
VV ČAST jednomyslně schvaluje zápis VV ČAST č. 49 ze dne 6. 10. 2022 a všechna rozhodnutí
učiněná per rollam do termínu tohoto zasedání VV ČAST.

4. Kontrola plnění usnesení z minulých zasedání VV ČAST

Všechny úkoly, které měly plnění do termínu tohoto zasedání, byly splněny s výjimkou
USN 566 Směrnice zápůjček vozového parku a materiálu, který byl prodloužen do 30. 11. 2022
a tento úkol si převzal Z. Špaček. Dále byl prodloužen termín u USN 679 event manager, také
do 30. 11. 2022.

5. Rada krajů

- Informace předsedy Rady krajů
Předseda Rady krajů J. Veselka informoval přítomné o činnosti Rady krajů a o rozeslání
zprávy všem krajským KSST o chystané povinnosti pro všechny zapsané spolky mít
založenou datovou schránku.

Dále se jednalo o termínu společného setkání Výkonného výboru ČAST a Rady krajů. Toto
setkání proběhne dne 17. 12. 2022 v Kutné Hoře (před finálem Českého poháru).
Pozvánku, bližší informace připraví a rozešle J. Veselka

- Konference krajských svazů stolního tenisu
Předseda Asociace informoval přítomné o již  proběhlé konferenci Plzeňského krajského
svazu stolního tenisu, které se osobně zúčastnil.
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Zpráva z Konference Plzeňského  KSST, konané dne 18. 10. 2022
Konference Plzeňského KSST se konala dne 18. 10. 2022 v Plzni, za asociaci se jí zúčastnil
předseda Z. Špaček. Bylo přítomno 30 z 52 pozvaných delegátů s hlasem rozhodujícím,
konference byla tedy usnášeníschopná.

Konference byla volební, byl opětovně zvolen stávající VV, a to ve složení:
M. Panský – předseda, H. Hnojská, P. Kůs, P. Mandák, J. Vlček, D. Smutná, L. Čákora – členi.

Volili se jednotliví členové VV, nikdo jiný se do práce v tomto orgánu nepřihlásil. VV ČAST
gratuluje všem k opětovnému zvolení a přeje jim hodně úspěchů v další práci pro KSST.

Hospodaření k 30. 9. 2022 příjmy 556 tis. Kč / výdaje 279 tis. Kč.

Stav na účtu k tomuto datu 889 tis. Kč. Přemýšlejí, jak snížit tuto částku rozdělením
především pro kluby pracující s mládeží.

Na konferenci byl zástupce krajského vedení ČUS, oznámil, že kraj bude rozdělovat peníze
pouze klubům či akademiím, a ne střešním organizacím.

Na konferenci se řešilo:
- Nákup stolů pro KSST (bude se dále řešit)
- Nedostatečný zájem o školení nových rozhodčích �K� a trenérů �C�
- Nesehrání utkání pro případ, že školní tělocvičny a haly nebudou dostatečně

vytopeny či bude topení vypnuto (což VV ČAST považuje za celostátní problém pro
následující topnou sezónu)

Celá konference proběhla v klidné, nekonfliktní atmosféře.

6. Dozorčí rada

- Informace předsedy DR
Předseda Dozorčí rady J. Juřena informoval především o kontrole hospodaření ČAST,
která proběhla dne 19. 10. 2022 na Strahově.
Dozorčí rada připravuje zprávu o této kontrole, která bude zaslána VV ČAST a také
zveřejněna na webových stránkách.

Dále proběhla i opětovná diskuze nad úkolem z Usnesení z Řádné Konference ČAST v
roce 2022, a to nad předložením rozpočtu delegátům Konference, který umožní dohledat
podrobnější čerpání jednotlivých rozpočtových položek v daném roce.
J. Brothánek připraví průběžné čerpání rozpočtu ČAST k 31. 10. 2022 , které bude
zveřejněno na internetových stránkách ČAST do 20. 11. 2022 v sekci dokumentů
výkonného výboru ČAST.
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7. Řádná Konference ČAST

Předseda Asociace informoval přítomné  o termínu  Řádné Konference ČAST v roce 2023,
který byl již schválen na minulém jednání VV ČAST a byl již zařazen do termínové listiny ČAST,
která je zveřejněná na webových stránkách Asociace.

Řádná Konference ČAST se bude konat 29. 4. 2023 v aule sídla Asociace.

Místopředseda J. Brothánek podotkl, že VV ČAST stále neobdržel nahrávku od R. Brhela  z
Řádné Konference ČAST, která se konala 19. 6. 2021, i když k tomu byl několikrát vyzván.

Z. Špaček začne pracovat na harmonogramu přípravy této Konference.

8. Ekonomická agenda

- Stav dotačních programů 2022
Místopředseda pro ekonomiku J. Brothánek informoval přítomné o:

- načerpání dotace z programu NSA Podpora sportovní reprezentace ZPS pro rok 2022 a s
tím souvisejícím provedením rozpočtového opatření v příslušné kapitole rozpočtu ČAST

- úpravách rozpočtů, které jsou součástí žádosti o dotaci z programu NSA Parasport
Činnost spolků s celorepublikovou působností, tak, aby bylo vyhověno Doporučení NSA k
úpravě žádosti o dotaci a aby NSA mohla vydat Rozhodnutí o poskytnutí dotace z tohoto
programu.

- Průběžné čerpání rozpočtu ČAST 2022
VV projednal průběžné čerpání rozpočtu ČAST v provozní oblasti. Byly vytipovány
položky, u kterých hrozí nedočerpání nebo výrazné přečerpání a vyzývá příslušné komise
a činovníky k průběžné kontrole čerpání položek v jejich gesci. Do 20. 11. 2022 bude
zveřejněno průběžné čerpání rozpočtu ČAST (k 31. 10. 2022� na webových stránkách
asociace.

Usnesení:
USN681/III50/Bod8a/03�11�2022
J. Brothánek připraví zveřejnění průběžné čerpání rozpočtu ČAST (k 31. 10. 2022� na webových
stránkách asociace.
Z� J. Brothánek
T� 20. 11. 2022

- Kontrola NSA
VV ČAST obdržel od Národní sportovní agentury oznámení o zahájení veřejnosprávní
kontroly.
Předmětem této kontroly bude poskytnutá dotace v neinvestičním dotačním Programu
Rozvoj a podpora sportu 2021–2025 a Rozvoj sportovní reprezentace 2021�2025, Výzva
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16/2020, PODPORA SPORTOVNÍCH SVAZŮ 2021, Č.j.: NSA-0058/2020/A/19, a to za rok
2021. Po dohodě se zástupkyní oddělení kontroly a vzhledem k jasně formulovaným
požadavkům ze strany NSA, budou podklady ke kontrole zaslány obratem.

- Proplácení odměn rozhodčích
VV ČAST informuje o schválení 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 2022/2023 tj. od 1. 8. 2022 až 18. 12.
2022, dle schváleného Rozpočtu ČAST pro rok 2022. Tuto informaci obdrží též ředitel
soutěží M. Henžel, který ji zveřejní v infu ředitele soutěží.

- Projekty regionálních svazů stolního tenisu
VV se seznámil s nově došlými žádostmi regionálních svazů stolního tenisu na částečné
spolufinancování činnosti dětí a mládeže v daných regionech, které byly doručeny VV od
jeho posledního zasedání.

Usnesení:
USN682/III50/Bod8b/03�11�2022
VV jednomyslně schválil tyto projekty RSST�
RSST Ostrava, Frýdek-Místek, Zlín
VV pověřil svého místopředsedu pro ekonomiku připravit a rozeslat smluvní dokumentace pro
tyto RSST.
Z� J. Brothánek
T� 30. 11. 2022

9. Agenda reprezentace, talentované mládeže

a) Aktuální informace o akcích pořádaných ITTF �WTT� a ETTU
N. Endal informoval přítomné o účasti naší reprezentace na akcích pořádaných ITTF
�WTT� a ETTU do konce letošního roku. Jedná se především o MS kategorie U19 a U15 v
Tunisku.

b) Reprezentace dospělých
Na následující jednání VV bude přizván předseda Komise vrcholového sportu P. Krpec a
reprezentační trenér mužů J. Plachý. Důvodem je mimo jiné diskuze o výkonnosti našich
reprezentantů na akcích pořádaných zejména ITTF a ETTU, a smlouvách s
reprezentanty na další období.

- Hodnocení MS družstev
Výkonný výbor ČAST obdržel od P. Nedomy hodnocení mistrovství světa družstev a bere
jej na vědomí.
Z. Špaček konstatoval, že si družstvo žen i mužů na tomto šampionátu vedlo dobře,
především z pohledu složení družstva mužů. Ženy svým 9. místem získaly nejlepší
umístění od vzniku samostatné České republiky.
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c) Reprezentace mládeže

- Hodnocení Europe Youth TOP 10
Reprezentační trenéři K. Karásek (junioři) a M. Merker (kadeti) zaslali VV ČAST
hodnocení našich reprezentantů na této akci.
VV ČAST bere toto hodnocení na vědomí, k tomuto turnaji se již vyjadřoval v minulém
zápise ze svého jednání.

10. Agenda soutěží pořádaných ČAST

a) Mistrovské soutěže ČAST jednorázové

- Para Czech Open 2023 - per rollam
Předseda asociace Z. Špaček obdržel od ředitele TJ Ostrava M. Matuly a ředitele
turnaje  P. Staníčka žádost o podepsání nové přihlášky na organizování Para Czech
Openu v roce 2023.

Usnesení:
USN683/III50/Bod10a/03�11�2022
VV ČAST jednomyslně schvaluje rozhodnutím per rollam ze dne 24. 10. 2022 přihlášku na turnaj
Czech Para Open (Factor 20� 2023. Pořadatelem tohoto turnaje bude tradičně TJ Ostrava.
VV ČAST pověřuje svého předsedu zajištěním smluvní dokumentace mezi asociací a TJ Ostrava
v níž budou zakotveny  lepší finanční podmínky pro české reprezentanty startující na tomto
turnaji.
Z� Z. Špaček
T� 30.11.2022

b) Mistrovské soutěže ČAST dlouhodobé, ligové soutěže
Místopředseda ČAST P. Bohumský informoval přítomné o průběhu dlouhodobých
ligových soutěží.

c) Nemistrovské soutěže - Český pohár
Na výzvu o uspořádání finále Českého poháru, která byla zveřejněna na webových
stránkách asociace, se přihlásil v termínu pouze Club deportivo Kutná Hora společně se
Sokolem Malín (pořadatelé minulého MČR dospělých).
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Usnesení:
USN684/III50/Bod10c/03�11�2022
VV schvaluje pořadatele na uspořádání finále Českého poháru, které proběhne 18.12.2022 v
Kutné Hoře.
Pořadatelem se stal Club deportivo Kutná Hora společně se Sokolem Malín.
VV pověřuje J. Brothánka vytvořením smluvní dokumentace.
Z� J. Brothánek
T� 15.11.2022

11. Odborné komise ČAST

a) Zprávy z odborných komisí

Trenérsko metodická komise
Předseda ČAST Z. Špaček informoval přítomné o zprávě, kterou mu písemně zaslala
předsedkyně Trenérsko-metodické komise M. Novotná.

Dne 19. 12. 2022 se uskuteční v době od 13,00 do 19,00 hodin v NTC v Havířově
workshop s trenérkou mládežnické reprezentace Německa Larou Broich.

Témata: a) Dlouhodobá mentální příprava mladých hráčů
b) Taktická příprava a koučink

Ve spolupráci s předsedou KVS P. Krpcem byl navržen okruh trenérů pro účast na
konferencích ETTU�

-Každoroční řádná konference trenérů -19.-21. 11. 2022 -Vila Nova de Gaia -
Martin Merker

-Konference pro trenérky-ženy - 14.-16. 12. 2022 - Senec - ještě v jednání
několik variant

Dne 24. 11. 2022 se na FTVS uskuteční závěrečné zkoušky trenérů A licence - zúčastní
se Jaroslav Mikeska, členka zkušební komise bude M. Novotná

Členové TMK per rollam jednomyslně odsouhlasili žádost Jany Dobešové na uznání A
licence na základě předložených podkladů a potvrzení o studiu nejvyšší možné licence
trenéra ve Švédsku. Podmínkou uznání licence je ještě složení praktické zkoušky před
komisí.

Žádost ČAST na udělení vlastní akreditace pro vzdělávání trenérů u MŠMT, je
připravena, chybí některé podpisy lektorů z UPOL, v průběhu měsíce listopadu bude
podána.

Komise rozhodčích
Schůze Komise rozhodčích proběhla dne 2. 11. 2022 formou videokonference. VV ČAST
bude očekávat zápis z toho jednání.
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P. Bohumský informoval a předal návrh pokut za nesplnění povinnosti účastníka
soutěží (rozhodčí) v sezóne 2022/2023.

Usnesení:
USN685/III50/Bod11/03�11�2022
VV ČAST jednomyslně schvaluje udělení pokut za nesplnění povinnosti účastníka soutěží
(rozhodčí) dle SŘ ČAST v  sezóně 2022/2023. Celkem se jedná o 19 ze 104 oddílů ČAST.
Z� T. Malík (informaci předá P. Bohumský)
T� 30.11.2022

Mediální komise + Komise mládeže
N. Endal informoval o přípravách Mediální komise společně s Komisí mládeže
náborového webu.
Dále Mediální komise pracuje na sociálních sítích pro PARA sekci našeho  stolního
tenisu.

Sportovně-technická komise
P. Bohumský informoval přítomné o standardním průběhu řízení soutěží a práce
Sportovně-technické komise.

Registračně-informační komise
P. Bohumský informoval o běžné činnosti této komise, následující schůze proběhne
dne 10. 11. 2022. M. Henžel informoval písemně o odpojení ELOStu ze stránek Asociace,
ta už bude výhradně používat pouze svůj systém STR.

Komise vrcholového sportu
N. Endal informoval přítomné o běžné agendě Komise vrcholového sportu.

PARA komise
Schůzka PARA komise proběhla dne 11. 10. 2022 formou videokonference. Za VV ČAST
se jejího začátku zúčastnil předseda ČAST Z. Špaček, celého jednání pak asistentka
VV ČAST H. Houdková.

Řešila se hlavně problematika týkající se dotací, reprezentace a domácích soutěží.
Ohledně systému dlouhodobých soutěží pro třídy TT6�10 probíhají další diskuze.

Hodnotil se turnaj v Řecku, který se konal ve dnech 30.9.-2. 10. 2022.
VV ČAST gratuluje všem medailistům z tohoto turnaje.
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12. Různé, diskuze, informace členů VV ČAST

a) Nabídka společnosti Gerforf Ai na odkoupení práv na datové přenosy
výsledků z Extraligy mužů
N. Endal informoval o probíhajícím jednán. VV se schodl, že nejlepší cestou bude
vyzkoušení v testovacím provozu. N. Endal bude dále jednat na odkoupením
těchto práv.

b) Resortní centrum Ministerstva vnitra
Dne 2. listopadu se konala v Praze Oponentura stolního tenisu na Resortním
centru Ministerstva vnitra. Za ČAST se jí zúčastnili Z. Špaček a N. Endal. Pro další
období, t.j. 11/2022 a 10/2023 byli schváleni tito hráči : H. Matelová (plný úvazek),
L. Jančařík a T. Polanský (poloviční úvazek), dále pak P. Širučka, J. Martinka a D.
Reitšpiese jako členy, kteří mohou využívat zařízení Olympu v Praze
VV takto schvaluje.

c) Personální otázky ČAST
VV odsouhlasil prodloužení smluvního vztahu s předsedkyní Komise mládeže, a to
do 30. 6. 2023.

VV obdržel žádost od J. Medveckého o ukončení smlouvy s ČAST z osobních
důvodů.
Výkonný výbor ČAST by tímto chtěl poděkovat Jankovi Medveckému za jeho
nesporný přínos pro český stolní tenis a věří, že se k práci pro svaz bude moci
co nejdříve znovu vrátit.

d) Kalendář 2023 - info o distribuci
N. Endal informoval přítomné o tisku stolního kalendáře stolního tenisu pro rok
2023. Ten je již v tisku a bude k dispozici k zakoupení přes svazový e-shop na
konci  listopadu za  50 Kč + poštovné.

e) Dotisk SŘ - info o distribuci
N. Endal informoval o dotisku 200 ks Soutěžního řádu a Pravidel stolního tenisu,
V této době již ČAST nemá k dispozici žádný výtisk.

f) Žádost členů ČAST �TJ Lokomotiva Vršovice)
Předseda oddílu stolního tenisu TJ Lokomotiva Vršovice Martin Středa požádal
písemně VV ČAST o potvrzení a souhlasu s podáním žádostí o investiční dotaci,
kterou vyhlásila NSA. Cílem se rekonstrukce haly pro stolní tenis , zejména její
podlahy. Vzhledem k termínu odevzdání na NSA �31. 10. 2022� bylo schválení
provedeno rozhodnutím per rollam.
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Usnesení:
USN686/III50/Bod12f/03�11�2022
VV ČAST rozhodnutím per rollam ze dne 26.10.2022 jednomyslně schvaluje schválení žádosti  TJ
Lokomotiva Vršovice na  investiční dotaci pro halu stolního tenisu dle požadavku TJ.
Z� Z. Špaček
T� 29.10.2022

g) NSA žádost - Soutěžní řády
Předseda Asociace informoval přítomné ohledně požadavku NSA o zaslání
podrobné struktury soutěží v rámci celé ČAST včetně Soutěžního řádu. Tento
požadavek byl beze zbytku splněn. Předseda by tímto chtěl poděkovat zejména
předsedovi STK V. Drozdovi a taté předsedovi Para komise J. Hadravovi za precizní
zpracování tohoto úkolu, který bude mít vliv na dotaci pro příští rok.

h) NSA školení k Rejstříku sportu
Dne 31. 10. 2022 se konal seminář pořádaný NSA k rejstříku sportu, který stále
ještě  není sladěn s požadavky jednotlivých sportovních svazů a je obtížné je
správně dle výzvy pro datační programy vyplnit. Za Asociaci se jí zúčastnili
předseda RIKu M. Henžel a programátor Asociace T. Režný. Zde vyslovili řadu
připomínek, které doufáme, budou akceptovány ze strany NSA.

i) ČUS - statistické šetření
Vedení České unie sportu vzneslo žádost na jednotlivé sportovní svazy ohledně
pravidelného statistického šetření členské základny. VV pověřil tímto předsedu
RIKu soutěží M. Henžela.

Usnesení:
USN687/III50/Bod12i/03�11�2022
VV ČAST pověřuje předesdu RIKu zpracováním statistického šetření členské základny ČAST.
Z� M. Henžel (informaci předá Z. Špaček)
T� 31.12.2022

j) ČUS - celostátní porada předsedů sportovních svazů
Z. Špaček informoval přítomné ohledně porady vedení ČUSu s předsedy
národních sportovních svazů. Ta se bude konat dne 23. listopadu v Praze. Za
Asociaci se jí zúčastní předseda ČAST.

k) Vstupenky na LOH 2024 v Paříži
VV obdržel nabídku od ČOV pro sportovní svazy na zakoupení lístků na letní
olympijské hry 2024 v Paříži.

l) Poděkování TJ Baník Vamberk
VV ČAST obdržel poděkování od předsedy TJ Baníku Vamberk J. Podolky za pomoc
při zprostředkování taraflexu pro jejich novou hernu.
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Možnost získat taraflex za zvýhodněnou cenu, má každý člen ČAST, pokud se
obrátí na místopředsedu ČAST J. Brothánka.

m) Konference ČAST
Volební konference ČAST se bude konat dne 29. dubna.2023 v Praze na Strahově.
Přípravou byl pověřen předseda ČAST Zbyněk Špaček. Termín byl již zveřejněn v
termínové listině Asociace.

n) Stolní tenista roku
Předseda Asociace připomněl blíží se konec roku a s tím i vyhlášení pravidel
pro pravidelnou anketu stolního tenisty roku.

Usnesení:
USN688/III50/Bod12n/03�11�2022
VV ČAST pověřuje J. Odstrčilíka zpracováním podkladů pro vyhlášení ankety stolního tenisty
roku.Ten nechá navržený systém schválit předsedou Asociace.
Z� J. Odstrčilík (informaci předá Z. Špaček)
T� 30.11.2022

m) Další příspěvky členů VV

Nový cizojazyčný název České republiky
Předseda Asociace informoval přítomné o novém názvu užívání cizojazyčného
názvu Česká republika pro sportovní prostředí, které na své zasedání schválil VV
ČOV. Místo Czech Republic název Czechia. Z. Špaček zjistí podrobnosti o této
zásadní změně tak, aby i ČAST na ni mohla s předstihem reagovat.

13. Termín dalšího VV ČAST

Termín příštího zasedání VV je stanoven na  1. 12. 2022 od 13 hodin, v sídle Asociace.

14. Soubor Usnesení vyplývající z tohoto zasedání VV dne 3. 11. 2022

VV schválil všechna Usnesení vyplývající z tohoto zasedání VV ČAST.

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

USN 566 Směrnice zápůjček vozového parku a materiálu Z. Špaček 30.11.2022

USN 679 Event manažer N. Endal 30.11.2022

USN 681 Čerpání rozpočtu ČAST J. Brothánek 20.11.2022

USN 682 Projekty RSST J. Brothánek 30.11.2022
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USN 683 Czech Para Open 2023 Z. Špaček 30.11.2022

USN 684 Smlouva - finále ČP J. Brothánek 15.11.2022

USN 685 Pokuty rozhodčí T. Malík 30.11.2022

USN 686 TJ Lokomotiva Vršovice Z. Špaček 29.11.2022

USN 687 Statistické šetření M. Henžel 31.12.2022

USN 688 Stolní tenista roku J. Odstrčilík 30.11.2022

15. Závěr

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

Jednání bylo ukončeno v 17 hodin.

Zapsala: H. Houdková

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