Zápis z II – 55. řádného jednání VV ČAST

Zápis z II – 55. řádného jednání Výkonného výboru České asociace
stolního tenisu
Datum: 2. 4. 2019 od 8.00 hodin, Sídlo ČAST, Praha 6 – Strahov, Zátopkova 100/2
Přítomni: Z. Špaček - předseda VV ČAST,
P. Bohumský, N. Endal, J. Brothánek – místopředsedové VV ČAST,
O. Kaucká – asistentka VV
Hosté: J. Veselka – předseda Rady krajů, J. Juřena – člen dozorčí rady (od 9.00)
T. Vrňák – reprezentační trenér juniorek (8.00-8.45)

Program zasedání:
Návrh programu jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.

Úvod, přivítání
Schválení programu zasedání VV ČAST
Schválení zápisu z minulého jednání VV ČAST ze dne 30. 1. 2019
Kontrola plnění usnesení z minulých zasedání VV ČAST
Informace trenéra reprezentace juniorek T. Vrňáka – pozvánka na jeho vlastní žádost
Rekapitulace všech Usnesení schválených rozhodnutím per rollam v období od
minulého zasedání VV
Rada krajů
- projednání zprávy předsedy RK
- zhodnocení společného zasedání RK a VV dne 16. března v Olomouci
- úkoly pro VV z tohoto setkání vyplývající
Dozorčí rada – informace předsedy DR, zasedání DR dne 8. 2. 2019
Ekonomická agenda ČAST
- konečná účetní závěrka ČAST a TT Marketing za 2018
- stav dotačních programů z MŠMT pro rok 2019: Repre, Talent, Organizace
sportu, Vozíčkáři, VSA, Strojní investice
Agenda reprezentace a talentované mládeže
- Reprezentace dospělých – schválená nominace na MS v Budapešti
- Reprezentace dospělých – organizace naší výpravy na MS v Budapešti
- Reprezentace dospělých – EOH v Minsku
- Reprezentace dospělých – kvalifikace mužů na ME ve Francii
- Reprezentace mládeže – reprezentační kádry mládeže
- Rozloučení s reprezentací – R. Štrbíková
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11.

12.

13.

14.
15.

16.
17.
18.

19.

20.

21.

22.
23.

Projekty ČAST
a) Projekt „Všichni za stůl 4“
b) Ostatní projekty Asociace
Agenda dotací
a) Aktuální stav žádostí na projekty krajských a regionálních svazů pro rok 2019
b) Zhodnocení vyúčtování projektů krajských a regionálních svazů za rok 2018
Agenda soutěží pořádaných ČAST
a) WT Olomouc 2020, 2021
b) MEJ 2019
c) WJC Hodonín
d) MČR dospělých 2019 – zhodnocení – zpráva ředitele turnaje, zpráva
reprezentantů ČR, přihlášky pořadatelů pro roky 2020 a 2021
e) MČR mládeže 2019
MS dospělých Budapešť
- Kongresy ITTF, ETTU, změny pravidel a řádů
Odborné komise
a) Zprávy z jednotlivých odborných komisí
- RIK, TMK, STK, KM, KR, KVS, MK
b) Stolní tenista roku 2018 – vyhodnocení
c) Informace o vydání Trenérské knihy
d) Časopis COACH
Termínová listina – 2019/2020
GDPR informace pro VV, informace pro členy Asociace
Sportovní materiál
a) Potahy pro talentovanou mládež
b) Ostatní materiál – míčky, stoly, povrchy
Příprava Konference ČAST 2019
a) Změny Řádů Asociace
b) Organizace Konference – komise, zajištění, vedení, hosté
Dopisy od členů Asociace, došlé žádosti od členů Asociace
a) Návštěvní řád ČAST – projednání
b) Žádost M. Hrachové
Různé, diskuze, závěrečné informace členů VV ČAST
a) Účast členů VV na akcích již proběhlých
b) Účast členů VV – zasedání DR, MČR mládeže, kvalifikace ME, MS Budapešť atd.
Soubor usnesení vyplývajících ze zasedání VV dne 2. 4. 2019
Závěr
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Zápis z jednání:
1. Úvod, přivítání, schválení programu jednání
Z. Špaček zahájil zasedání VV ČAST v 8.00, přivítal členy VV ČAST a přítomné hosty.
2. Schválení programu zasedání VV ČAST
VV ČAST schvaluje jednomyslně výše uvedený program jednání VV ČAST.
3. Schválení zápisu z minulého jednání VV ČAST
Z. Špaček projednal zápis z minulého zasedání VV ČAST ze dne 30. 1. 2019.
Usnesení:
USN105/II55/Bod3/2-4-2019
VV ČAST schvaluje zápis z minulého zasedání VV ČAST ze dne 30. 1. 2019.

4. Kontrola Usnesení z minulého zasedání VV ČAST
VV projednal úkoly z minulého zasedání VV ČAST. Předseda VV zkontroloval i všechna
Usnesení z minulých zápisů VV ČAST a konstatoval, že všechna Usnesení byla splněna
s výjimkou Usnesení USN100/II54/Bod11e/30-1-2019, kde zatím chybí uzavření smlouvy o
pořádání MČR družstev mládeže, termín prodlužuje do 30. 4. 2019.

5. Informace trenéra reprezentace juniorek T. Vrňáka
T. Vrňák informoval podrobně o situaci dalšího působení Z. Blaškové v reprezentaci, jejímu
vzájemného vztahu k reprezentačnímu kádru ženské reprezentace. VV vzal informaci T. Vrňáka
na vědomí. VV její působení v reprezentaci podporuje. Z. Blašková se sejde za účasti N. Endala
s trenérem P. Engelem a P. Nedomou.

6. Rekapitulace všech Usnesení schválených rozhodnutím per rollam v období od
minulého zasedání VV
Všechna usnesení VV rozhodnutím per rollam jsou zaznamenána v jednotlivých následujících
bodech programu zasedání VV ČAST.

7. Rada krajů
VV projednal zprávu předsedy RK.
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Předseda RK zhodnotil společné setkání RK a VV ze dne 16. 3. 2019 v Olomouci velmi pozitivně,
zasedání se zúčastnilo 12 zástupců krajských svazů, většinou předsedů. Chyběl pouze zástupce
Pardubického a Ústeckého kraje.
Nosnými body tohoto zasedání RK byly:
- informace a náměty z VV ČAST
- informace k řádné konferenci ČAST
- informace k dotačním programům MŠMT, projekty krajských svazů a jejich metodické
zpracování, konkretizace častých chyb v podání
- návrhy na změny Řádů asociace na konferenci ČAST
- informace v oblasti školení a doškolování trenérů a rozhodčích ČAST
- informace v oblasti STISu, Registru a GDPR
- informace předsedy RK o fungování této rady
- volba předsedy a místopředsedy Rady krajů
Předsedou Rady krajů byl opětovně zvolen Jiří Veselka, jeho zástupcem – místopředsedou
M. Panský.
J. Veselka zaslal všem účastníkům podrobný zápis z tohoto zasedání.
V rámci diskuze VV v bodě Rady Krajů dále projednal:
a) Termínová listina – její podzimní část je připravená k vydání, jarní část vzhledem
k nekompletnosti termínové listiny ITTF nelze zatím vypracovat.
b) VV rozhodl, že všichni reprezentanti mládeže, kteří budou nominováni krajským svazem na
LODM v termínu 24. 6. – 26. 6. 2019 budou uvolněni z reprezentace vzhledem k prioritě této
akce.
8. Dozorčí rada
-

VV vzal na vědomí informace J. Juřeny ze zasedání DR ze dne 8. 2. 2019.
VV projednal návrhy na změnu řádu na Konferenci ČAST.
VV diskutoval o výši finanční podpory Krajských a regionálních svazů vzhledem k rozpočtu
ČAST. Dozorčí rada požaduje tuto částku navýšit.
VV vzal na vědomí termín schůzky DR dne 12. 4. 2019 od 18.00 v restauraci Bernard Pub
Na Kocínce 3, Praha 6, za VV se zúčastní J. Brothánek, popř. i Z. Špaček.

9. Ekonomická agenda ČAST
VV projednal:
a) Účetní závěrku ČAST za rok 2018
b) Všechny smlouvy schválené VV per rollam před tímto zasedáním VV, a to:
-

Veřejnosprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního
města Ostravy na podporu akce Mistrovství Evropy juniorů 2019,
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-

Investiční záměr k žádosti o dotaci v rámci Výzvy Pořízení samostatného
movitého majetku 2019 – podprogram 133D 523 – Rozvoj materiálně
technické sportovních svazů pro potřeby reprezentace a talentované mládeže
- Smlouvu o ubytování mezi ČAST a VŠB – TU Ostrava pro Mistrovství Evropy
juniorů 2019
- Smlouvu o uspořádání sportovní akce mezi ČAST a SKST Baník Havířov o
podmínkách uspořádání MČR jednotlivců dorostu dne 30. - 31. 3. 2019
c) Smlouvu o uspořádání sportovní akce mezi ČAST a TTC Elizza Praha o podmínkách uspořádání
MČR jednotlivců staršího žactva dne 27. - 28. 4. 2019
d) Smlouvu o uspořádání sportovní akce mezi ČAST a Sokol Jaroměř Josefov o podmínkách
uspořádání MČR jednotlivců mladšího žactva dne 11. - 12. 5. 2019
e) Vyřazení „strojních investic“ pořízených do 31. 12. 2008 z majetku ČAST z důvodu
opotřebení/morální zastaralosti.

Usnesení:
USN106/II55/Bod9a/2-4-2019
VV schvaluje účetní závěrku ČAST za rok 2018 a pověřuje J. Brothánka jejím
- založením do sbírky listin vedeným MS v Praze
- založením do Informačního systému MŠMT
T: 21. 4. 2019
Usnesení:
USN107/II55/Bod9b1/2-4-2019
VV schvaluje rozhodnutím per rollam ze dne 7. 3. 2019 Veřejnosprávní smlouvu o poskytnutí
účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy na podporu akce Mistrovství Evropy
juniorů 2019.
Usnesení:
USN108/II55/Bod9b2/2-4-2019
VV schvaluje rozhodnutím per rollam ze dne 11. 3. 2019 Investiční záměr k žádosti o dotaci
v rámci Výzvy Pořízení samostatného movitého majetku 2019 – podprogram 133D 523 – Rozvoj
materiálně technické sportovních svazů pro potřeby reprezentace a talentované mládeže.
Usnesení:
USN109/II55/Bod9b3/2-4-2019
VV schvaluje rozhodnutím per rollam ze dne 28. 2. 2019 – Smlouvu o ubytování mezi ČAST a
VŠB – TU Ostrava pro Mistrovství Evropy juniorů 2019.
Usnesení:
USN110/II55/Bod9b4/2-4-2019
VV schvaluje rozhodnutím per rollam ze dne 13. 3. 2019 Smlouvu o uspořádání sportovní akce
mezi ČAST a SKST Baník Havířov o podmínkách uspořádání MČR jednotlivců dorostu dne 30. –
31. 3. 2019.
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Usnesení:
USN111/II55/Bod9c/2-4-2019
VV schvaluje smlouvu o uspořádání sportovní akce mezi ČAST a TTC Elizza Praha o podmínkách
uspořádání MČR jednotlivců staršího žactva dne 27. - 28. 4. 2019.
Usnesení:
USN112/II55/Bod9d/2-4-2019
VV schvaluje smlouvu o uspořádání sportovní akce mezi ČAST a Sokol Jaroměř Josefov o podmínkách
upořádání MČR jednotlivců mladšího žactva dne 11. - 12. 5. 2019.
Usnesení:
USN113/II55/Bod9e/2-4-2019
VV schvaluje vyřazení „strojních investic“ pořízených do 31. 12. 2008 z majetku ČAST z důvodu
opotřebení/morální zastaralosti.

VV bere na vědomí:
1) Účetní závěrku dceřiné společnosti TT Marketing za rok 2018 a pověřuje J. Brothánka jejím
založením do sbírky listin vedeným MS v Praze
2) Rozhodnutí MŠMT č. 502019_3E_028 o poskytnutí neinvestiční dotace MŠMT z programu
Organizace sportu
3) Rozhodnutí MŠMT č. 502019_1_029 o poskytnutí neinvestiční dotace MŠMT z programu
REPRE

10. Agenda reprezentace a talentované mládeže
a) VV projednal již schválenou nominaci rozhodnutím per rollam na MS jednotlivců
v Budapešti:
ze dne 14. 3. 2019 nominaci mužů na MS v Budapešti:
P. Širuček, T. Polanský, L. Jančařík, D. Reitšpies, trenér: J. Plachý
ze dne 31. 3. 2019 nominaci žen na MS v Budapešti:
H. Matelová, D. Čechová, K. Adámková, K. Tomanovská, trenér: P. Engel
b) VV projednal organizaci naší výpravy na MS v Budapešti
-

kongresu ITTF se zúčastní Z. Špaček a N. Endal, kongresu ETTU se zúčastní Z. Špaček a J.
Brothánek, za EB ETTU také N. Endal
c) VV projednal nominaci na Evropské olympijské hry v Minsku (Bělorusko)
Do soutěží dvouher se nominovali na základě kritérií ETTU:
H. Matelová, D. Čechová, P. Širuček, L. Jančařík.
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d) N. Endal podal podrobnou informaci o přípravách mužské kvalifikace v Havířově o
postup do mistrovské divize na ME v Nantes ve Francii (září 2019) za účasti týmů
z Maďarska, Irska a Izraele (postupují dva nejlepší).
e) Reprezentace mládeže
VV projednal a schválil pozměněné návrhy na reprezentační kádry mládeže od 1. 3.
2019 do MEJ 2019 v červenci 2019:
Kadeti

A tým: Bělík Šimon, Květon Ondřej
B tým: Skotnica Martin, Kadlec Vít, Lebeda Matyáš, Pisár Jan, Brhel Štěpán

Kadetky

A tým: Sommerová Helena, Bártová Tereza
B tým: Hanáková Nela, Pařízková Monika

Junioři

A tým: Martinko Tomáš, Onderka František, Bako Radim
B tým: Skala Radek, Blinka Michal, Mokrejš Jan, Černota Filip, Štalzer Adam

Juniorky

A tým: Blašková Zdena, Štěpánová Gabriela, Záděrová Linda
B tým: Hrabicová Klára, Klempererová Anna, Pěnkavová Kristýna,
Pytlíková, Tereza, Vašendová Jana

f) Rozloučení s reprezentací
Při MČR v Teplicích se vedení asociace společně se stávajícími reprezentanty
důstojně rozloučilo s dlouholetou a úspěšnou reprezentantkou Renátou Štrbíkovou.
Byl s ní natočen medailon v rámci Olympijského magazínu ČT.
VV ještě jednou tímto děkuje Renátě za všechno, co prozatím pro český stolní tenis
udělala.
g) VV projednal a schválil pokračování podpory vybraných hráčů na pobyt v zahraničí.
Jedná se o T. Polanského, J. Martinka, D. Reitšpiese, H. Matelovou a K. Tomanovskou.

Usnesení:
USN114/II55/Bod10a/2-4-2019
VV ČAST schvaluje nominaci na MS v Budapešti.
Usnesení:
USN115/II55/Bod10e/2-4-2019
VV ČAST schvaluje Reprezentační kádry mládeže do MEJ 2019.
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Usnesení:
USN116/II55/Bod10d/2-4-2019
VV ČAST schvaluje nominaci na EOH v Minsku. Pověřuje P. Nedomu zajištěním sportovního vybavení
dle olympijské charty a podmínek MOV a ČOV.

11. Projekty ČAST
a) Všichni za stůl IV
VV vzal na vědomí informaci N. Endala o probíhajícím projektu.
b) Projekt „Stoly na ulici“
N. Endal informoval VV o plánované schůzce s vedoucím projektu tohoto projektu.

12. Agenda dotací
a) VV vzal na vědomí informaci J. Brothánka k aktuálnímu stavu žádostí na projekty
krajských a regionálních svazů pro rok 2019. Některé projekty byly dle požadavků
opraveny. Bohužel na některé změny ze strany krajských svazů se stále čeká.
b) VV vzal na vědomí informaci J. Brothánka o konečném vyúčtování projektů krajských a
regionálních svazů za rok 2018. Následně o tom bude podrobně informovat delegáty
řádné konference ČAST dne 13. 4. 2019. Tato informace bude též součástí podrobné
finanční zprávy, která bude zveřejněna na stránkách asociace pro informaci všem členům
ČAST.

13.

Agenda soutěží pořádaných ČAST
a) WT Olomouc 2019
VV vzal na vědomí zprávu N. Endala o organizačních přípravách WT 2019, příprava probíhá
dle harmonogramu bez problémů. WT pro rok 2020 je schválený. Od roku 2021 dojde
k velkým změnám a k zpřísnění podmínek přidělování těchto turnajů. Bude daleko
obtížnější splnit všechny požadavky ze strany světové federace. Tlak je také na umístění
turnajů do světových metropolí. N. Endal se zúčastnil porady pořadatelů turnajů World
Tour organizované ITTF v Kataru. ITTF prezentovalo své vize se světovým pohárem od
roku 2021 a zároveň prezentovalo své záměry se světovým stolním tenisem v nejbližší
budoucnosti.
b) MEJ 2019
VV vzal na vědomí zprávu N. Endala k aktuálnímu stavu příprav MEJ 2019v Ostravě. 25. 3.
2019 proběhl organizační výbor spojený s prohlídkou sportovního areálu RT Torax Arény.
N. Endal projednal na schůzce v Kataru osobně s majitelem firmy STAG podmínky
spolupráce při tomto MEJ.
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c) WJC Hodonín
Z. Špaček informoval o jednání s klubem SKST Hodonín na podmínkách přidělení WJC
v dalších letech, kterého se účastnil společně s N. Endalem. Za SKST Hodonín se zúčastnil
M. Kurka.
d) MČR dospělých 2019
VV vzal na vědomí dopis od reprezentantů na organizaci MČR. VV vyhodnotil MČR
pozitivně a připomínky projednal a bude se jimi zabývat.
VV vzal též na vědomí podrobnou zprávu ředitel mistrovství J. Brothánka, a též se zabýval
jeho doporučeními.
VV projednal vyhodnocení marketingových aktivit společnosti Leemon v rámci přípravy
na toto mistrovství a také v jeho průběhu. N. Endal s nimi projedná závěry vyplývající
z tohoto zasedání VV a možnosti další spolupráce v dohodnutém rozsahu dle rozhodnutí
VV.
e) MČR mládeže 2019 a 2020
Z. Špaček informoval VV o průběhu MČR dorostu v Havířově, kterého se předseda
asociace osobně po celé mistrovství zúčastnil. Turnaj jak po stránce sportovní, tak i
organizační proběhl bezproblémově. Ředitele mistrovství N. Endala (zúčastnil se v té době
důležitého zasedání s vedením ITTF ohledně budoucnosti turnajů WT nejvyšší kategorie,
a to v Kataru) nahradila ve funkci M. Weiningerová. Ta se zhostila své nové role dobře.
VV konstatoval, že nelze vyhlásit výběrová řízení na MČR mládeže pro rok 2020, neboť
stále není hotový kalendář ITTF pro mládežnické světové turnaje na příští rok.

14. Odborné komise
a) Zprávy z jednotlivých odborných komisí
Členové VV, kteří mají jednotlivé odborné komise ve své kompetenci, informovali o
novinkách a činnosti jednotlivých odborných komisí od posledního zasedání VV ČAST.
VV vzal na vědomí pravidelnou zprávu předsedkyně TMK M. Novotné o činnosti této
komise a činnosti metodika svazu.
VV vzal na vědomí zprávu ze schůze STK ze dne 14. 3. 2019.
VV vzal na vědomí zprávu od předsedy RIKu ze dne 17. 2. 2019.
VV vzal na vědomí informace N. Endala ze schůzky s předsedou mediální komise M.
Kučerou.

b) Stolní tenista 2018
Z. Špaček informoval o průběhu ankety Stolní tenista 2018, která proběhla při MČR
v dospělých Teplicích. Průběh vyhlášení byl důstojný, tohoto vyhlášení se účastnil i
primátor města Teplic Hynek Hanza. VV gratuluje všem vítězům, zejména T. Polanskému –
celkovému vítězi této ankety.
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c)

Informace o vydání Trenérské knihy
Z. Špaček informoval o termínu vydání Trenérské knihy stolního tenisu od autorky M.
Novotné, předsedkyně TMK. Ta konečnou verzi předala 20. 2. 2019, dokončuje se
korektura a kniha půjde do tisku. Plánovaný termín byl 12. 4. 2019, tiskárna má však malé
časové zpoždění. Konečný termín bude určitě do konce dubna 2019.

e)

Časopis COACH
Z. Špaček informoval o úzké spolupráci s ČOV v oblasti časopisu COACH, který má téměř
náklad 50 tis. kusů a je přílohou deníku Sport. Asociace se stala jedním z 11 členů –
sportovních svazů, a pouze jedním ze dvou individuálních sportů, kteří tvoří náplň tohoto
časopisu. Koordinátorem je prozatím předseda asociace.

15. GDPR informace
VV vzal na vědomí informace P. Bohumského ohledně GDPR a projednal další postup
k této problematice. VV prodiskutoval a závěrem také schválil Směrnici č.2/2019, která
upravuje zásadně Směrnici předcházející, zabývající se ochranou osobních údajů v našem
spolku tak, jak to doporučuje nový výklad pro všechny spolky od Úřadu pro ochranu
osobních údajů.

Usnesení:
USN117/II55/Bod15/2-4-2019
VV ČAST schvaluje Směrnici 2/2019. Vydání na webových stránkách asociace zajistí P. Bohumský
prostřednictvím J. Poledneho.
T: 12. 4. 2019

16. Sportovní materiál
Z. Špaček informoval o dokončení výběrového řízení na potahy pro stolní tenis pro
talentovanou mládež a následnou distribuci tohoto sportovního materiálu. Velká část
potahů byla předaná odpovědných pracovníků jednotlivých klubů již při MČR dorostu
v Havířově. Předseda asociace vyjádřil velké poděkování předsedovi komise mládeže M.
Linertovi, který vykonal velký kus práce v tomto ohledu.

17. Příprava Konference ČAST 2019
Z. Špaček podal informaci k přípravám Konference ČAST 2019, která se bude konat
v sobotu 13. 4. 2019 od 10.30 v sídle ČAST, Zátopkova 100/2, Praha 6. VV projednal
podrobný harmonogram příprav Konference ČÁST, a to zejména:
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a) Změny Řádů asociace - VV projednal změny Řádů asociace, zejména změny Soutěžního
řádu a doporučuje všechny pro schválení na konferenci tak, jak to navrhla STK na svém
posledním zasedání. VV projednal tyto návrhy korespondenčně.
b) VV projednal i organizaci Konference ČAST – návrh složení jednotlivých komisí, řízení
konference, hosty a zajištění občerstvení.
c) Návrhy na změny budou dle harmonogramu zaslány delegátům Konference ČAST.
Usnesení:
USN118/II55/Bod17a/2-4-2019
VV schvaluje rozhodnutím per rollam ze dne 16. 3. 2019 změny v řádech asociace a doporučuje je
také ke schválení řádné konferenci ČAST dne 13. 4. 2019.

18. Dopisy, další došlé žádosti
VV obdržel 2 žádosti od členů Asociace, a to:
a) Žádost M. Hrachové na Memoriál M. Hrachového.
b) Žádost RSST Frýdek-Místek na činnost regionálního svazu, podpora činnosti mládeže.
Usnesení:
USN119/II55/Bod18a/2-4-2019
VV ČAST schvaluje příspěvek na Memoriál M. Hrachového.
Usnesení:
USN120/II55/Bod18b/2-4-2019
VV ČAST schvaluje příspěvek na činnost mládeže pro regionální svaz RSST Frýdek – Místek.

19. Různé, diskuze, závěrečné informace členů VV ČAST
a) Dokumentace na webových stránkách asociace.
VV navrhl zpřehlednit dokumentaci na webových stránkách asociace.
Usnesení:
USN121/II55/Bod19a/2-4-2019
Na webových stránkách asociace oddělit platné a již neplatné či aktualizované řídící dokumenty
ČAST.
Z: J. Poledne prostřednictvím firmy Leemon
T: 30. 4. 2019

Aktualizováno 9. 4. 2019

Stránka 11

Zápis z II – 55. řádného jednání VV ČAST

b) Rozpis baráže o 3. ligu mužů
Usnesení:
USN122/II55/Bod19b/2-4-2019
VV ČAST schvaluje rozpis baráže o účast v příštím ročníku ligových soutěží předložený ředitelem
soutěží ČAST.

20. Soubor Usnesení vyplývajících ze zasedání VV dne 30. 1. 2019
VV schválil všechna Usnesení vyplývající z tohoto zasedání VV ČAST.

21. Závěr
Předseda ČAST poděkoval všem účastníkům tohoto zasedání VV ČAST a zasedání ukončil.

Jednání ukončeno ve 12.00 hodin.

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

Aktualizováno 9. 4. 2019

Stránka 12

