Zápis č. 14 z jednání Dozorčí rady ČAST, které se konalo v sobotu 26. 3. 2022
Přítomni: Jiří Juřena, Zdeněk Jirásek, Josef Jungvirt, Karina Vašinová
Omluvena: Petra Mergenthalová
Hosté: Zbyněk Špaček-předseda VV ČAST, Jan Brothánek a Nikolas Endal - místopředsedové VV ČAST
Místo jednání: Kutná Hora
Doba jednání: 14:00 – 16:00 hod.
Program jednání:
-

a) stanovisko VV ČAST ke kontrole hospodaření TTM s.r.o.
b) rozpočet 2021, 2022
c) různé

Výstupy:
a) VV ČAST předložil stanovisko ke zprávě DR o kontrole hospodaření TTM s.r.o., ve kterém
reagoval na doporučení DR ze zjištění při kontrole. Diskuze se zaměřila na některá místa
kontroly, kde byla doporučení DR – VV neakceptoval doporučení DR ke zvýšení finančních darů
poskytovaných ve prospěch ČÁST (VV argumentoval potřebností a účelností darů, daňovou
optimalizací a zachováním likvidity TTM s.r.o.). DR se ale nadále domnívá, že by bylo vhodné
finanční dary navýšit. Dále VV konstatoval, že současné zhodnocování volných finančních
prostředků TTM s.r.o. je dostačující, protože nechce investovat do rizikových produktů.
V tomto případě DR se stanoviskem VV souhlasí. Velká diskuze proběhla ke kontrolním
mechanizmům činnosti TTM s.r.o. Dozorčí rada doporučovala, aby jednatelé společnosti byli
jiné osoby než členové VV ČAST, což VV ČAST neakceptoval - z důvodů operativnosti
a přímosti vztahů ČAST-TTM s.r.o., obsazení funkcí jednatelů jinými špičkovými manažery
se znalostí sportovní problematiky by přineslo dle názoru VV zvýšení nákladů a zpomalení
činnosti. DR s tímto závěrem úplně nesouhlasí, ale doporučí příštímu VV ČAST se touto
problematikou zabývat. Zlepšením kontrolní činnosti je skutečnost, že veškeré platby po novu
nad 100 tis. Kč budou schvalovat svým podpisem oba jednatelé TTM s.r.o. (doposud stačil
souhlas pouze jednoho).
Zásadním opatřením ke zlepšení kontrolní činnosti je ale skutečnost, že v TTM s.r.o. bude
zřízena tříčlenná dozorčí rada.
Důvodem navržených opatření ze strany dozorčí rady byl záměr, aby fungování TTM s.r.o. bylo
stále transparentní už z podstaty účelu, kterému má sloužit, což je podpora činnosti ČAST.
b) Bylo podrobně prodiskutováno plnění rozpočtu roku 2021 (mimo jiné byla konstatována
skutečnost, že jednotlivé krajské svazy vyčerpaly své dotace na činnost mládeže) s tím,
že tento materiál bude předmětem jednání VV ČAST a DR dne 20. 4. 2022. Rovněž bylo
konstatováno, že ČAST podal v termínu vyúčtování dotace za rok 2021. Rozpočet na rok 2022
není zatím možné zpracovat, nebyla dosud oznámena výše dotace ze strany NSA,
činnost a financování ČAST se dosud řídí rozpočtovým provizoriem, které bylo schváleno
po diskuzi i DR dne 6. 1. 2022 na jednání VV ČAST. Došlo ke shodě, že plnění rozpočtu za rok
2021 a návrh rozpočtu na rok 2022 bude předmětem jednání dne 20. 4. 2022 s tím,
že na Konferenci ČAST, která se koná 30. 4. 2022, budou oba materiály předloženy k diskuzi
a ke schválení.
c) Vzhledem ke skutečnosti, že doposud nebyly přiděleny dotace ze strany NSA na činnost roku
2022 a rezervy z minulého období byly vyčerpány, TTM s.r.o. poskytne prostředky

na překlenutí tohoto období. DR doporučuje tuto přechodnou výpomoc formou zápůjčky,
která je možná bez úroků.
d) Termín dalšího jednání DR a VV byl dohodnut na 20. 4. 2022 v sídle asociace v Praze.

Olomouc, 31. 3. 2022
Ing. Jiří Juřena v.r., předseda DR ČAST

