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Usnesení konference ČAST konané dne 3. 4. 2016 v Praze
Konference ČAST k formálnímu zajištění průběhu jednání schválila:

 navržený program jednání,
 jednací řád a volební řád Konference ČAST 2016,
 pracovní předsednictvo ve složení: Zbyněk Špaček, Jan Brothánek, Petr Bohumský, Nikolas Endal,
Alice Roubalová,
 mandátovou komisi ve složení: Jan Poledne, Karel Chyba, Zuzana Kaplanová
 volební komisi ve složení: Miroslav Panský, Michal Lebeda, Petr Kaucký
 návrhovou komisi ve složení: Jiří Veselka, Zdeněk Jirásek, Václav Drozda.

Konference ČAST bere na vědomí:

 zprávu předsedy VV ČAST Zbyňka Špačka o činnosti za uplynulé období od minulé konference
konané dne 7. 6. 2015, včetně informace Nikolase Endala o akci „Jeden za všechny, všichni za stůl“ a zprávy
odborných komisí zaslaných před konferencí delegátům,
 zprávu místopředsedy VV ČAST Jana Brothánka o plnění rozpočtu za rok 2015 a o návrhu rozpočtu
na rok 2016.
 zprávu předsedkyně Dozorčí rady ČAST Alice Roubalové o činnosti za uplynulé období a doporučení
návrhů usnesení DR k plnění rozpočtu za rok 2015 a návrhu rozpočtu pro rok 2016.
 zprávu předsedy Arbitrážní komise ČAST Karla Štarmana o činnosti za uplynulé období.
 vystoupení hosta Ing. Marka Hájka, místopředsedy ČUS za SK/TJ a jeho prezentaci o spolupráci SCS
ČUS s krajskými svazy ČAST.
 výstup z diskuze k problematice změn ve fungování Rady Krajů (schůzky v Praze, pozvání předsedů
komisí aspoň na jedno jednání, vzájemná výměna zkušeností KS v programu jednání, jmenování místopředsedy
RK a zasílání informací z jednání VV aj. e-mailem předsedům KS)
 zprávu mandátové komise, která konstatuje, že konference ČAST je usnášeníschopná, neboť ze 44
pozvaných delegátů s hlasem rozhodujícím je přítomno 32 delegátů tj. 73%
 zprávu volební komise k průběhu a výsledkům voleb přednesenou jejím předsedou Miroslavem
Panským.

Konference ČAST volí:

Na volební období 2016 až 2019, tj. od 15.4.2016 do termínu konference ČAST 2019 (volební období zkrácené
o jeden rok z důvodů koordinace voleb Arbitrážní komise s ostatními orgány ČAST),
 Arbitrážní komisi ve složení: Karel Štarman předseda; Karel Chyba, Richard Brhel, Jiří Olbricht,
Zbyněk Bajger.

Konference ČAST schvaluje:

 čerpání rozpočtu za rok 2015,
 návrh rozpočtu na rok 2016 dle přílohy č. 1,
 kvótu 44 delegátů s hlasem rozhodujícím pro konferenci ČAST v roce 2017,
 text nových stanov ČAST dle přílohy č. 2,
 návrh upravených (z diskuze na Konferenci) změn soutěžního, registračního, přestupního a
disciplinárního řádu předložených VV ČAST.
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Konference ukládá VV ČAST:




Zapracovat případné návaznosti v řádech ČAST, souvisejících se schválenými změnami (např. čl.
461.02 RaPŘ týkající se hostování žen, aj.).
Zorganizovat diskuzi k návrhu na snížení počtu hráčů v základu družstev v I. lize mužů na 3 (jako
v současné extralize žen), tuto vyhodnotit a na základě toho přijmout závěry do konce roku 2016
k případné změně soutěže od sezóny 2017/18.
Projednat v příslušných odborných komisích návrh na změnu odvodů evidenčních poplatků a na
základě jejich stanovisek připravit případný návrh změny pro jednání příští Konference.

Přílohy:

Příloha č. 1: Rozpočet ČAST na rok 2016
Příloha č. 2: Stanovy České asociace stolního tenisu (ČAST)
Vypracovala návrhová komise (Veselka, Jirásek, Drozda) dne 3. 4. 2016.
Jiří Veselka
předseda návrhové komise

Zdeněk Jirásek
člen návrhové komise

Václav Drozda
člen návrhové komise
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