
 
 
 

Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 - Strahov 
www.ping-pong.cz 

 

Stanovisko Výkonného výboru ČAST 

ke Zprávě Dozorčí rady ČAST o kontrole hospodaření TT Marketing s.r.o. 

 

Výkonný výbor ČAST byl dne 7. listopadu 2021 seznámen se Zprávou Dozorčí rady ČAST o kontrole 

hospodaření TT Marketing s.r.o., a to včetně níže uvedených doporučení dozorčí rady. Dne 31. ledna 2022 

zaujal Výkonný výbor ČAST k výše uvedené zprávě dozorčí rady následující stanovisko. 

1. Výkonný výbor ČAST (dále též jen VV) vyslovuje poděkování členům Dozorčí rady ČAST (dále též jen DR) 

za jejich velice podrobnou kontrolu hospodaření společnosti TT Marketing s.r.o. (dále též jen TTM), 

jejiž jediným společníkem je Česká asociace stolního tenisu. 

2. VV vyslovuje zároveň poděkování jednatelům společnosti TTM vzhledem ke skutečnosti, že provedená 

kontrola DR nezjistila žádné závady či nesrovnalosti v hospodaření či vedení účetnictví TTM. 

3. VV konstatuje, že prostřednictvím TTM se dlouhodobě daří plnit záměry ČAST, pro něž byla tato společnost 

roku 2011 zřízena, tedy zejména: 

    a) operativně zabezpečovat činnosti aktivity, které nemůže nebo může velmi omezeně nebo 

        není schopna zajišťovat ČAST, 

     b) průběžně poskytovat formou darů finanční prostředky pro ČAST, 

c) zabezpečovat finanční garance a spolupodílet se na nákladech i výnosech v případě organizace 

mezinárodních sportovních akcí, investičních akcí ve prospěch stolního tenisu apod.,  

     d) zabezpečit finanční výpomoc ČAST v případě dočasně krátkodobě zhoršeného cash flow.  

 

4. K doporučení DR, týkajícího se případného zvýšení finančních darů poskytovaných ve prospěch ČAST 

(veřejně prospěšnému poplatníkovi) konstatuje VV, že zatím byla při stanovování výše darů zohledňována 

zejména tři kritéria, a sice (i) potřebnost a účelnost darů , (ii) daňová optimalizace, neboť při poskytnutí 

darů ve vyšších hodnotách (tj. nad hodnotu procenta možného snížení daňového základu u DPPO) 

přestává být tento způsob financování ČAST pro TTM daňově optimální, (iii) zachování likvidity TTM tak, 

aby bylo možno bez jakýchkoliv zdržení hradit oprávněné závazky týkající se organizace významných 

sportovních akcí spolupořádaných s ČAST.   

5. K doporučení DR, týkajícího se výhodnějšího zhodnocení finančních prostředků TTM deponovaných 
na bankovním účtu u Komerční banky a.s. konstatuje VV, že podmínky poskytované společnosti TTM 
touto bankou patří v tuzemské nabídce k těm lepším, přičemž k bezpečnému zhodnocení vkladů 
je využíváno v rámci dané banky rovněž krátkodobých termínovaných vkladů s okamžitou likviditou. 
Naopak zatím nebyl realizován a ani se neplánuje žádný nákup akcií, podílových listů, státních dluhopisů 
či finančních derivátů, a to z důvodů:  
a) rizikovosti takového nákupu, b) dlouhodobosti takového pokusu o investici a  c) ztráty likvidity. 
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6.  Za nejzásadnější doporučení DR vnímá VV požadavek na zřízení kontrolních mechanismů činnosti TTM. 

      V zájmu zachování operativnosti a přímosti vztahu ČAST – TTM považuje VV za nezbytné, aby nadále 

vykonávali funkci jednatelů TTM k tomu určení členové VV, neboť případné obsazení funkcí jednatelů 

vytipovanými špičkovými manažery by pouze přineslo výrazné zvýšení nákladů na činnost TTM a její 

celkové značné zpomalení a zbytečné zkomplikování. Neubyla by práce ani členům VV, kteří by byli nuceni 

tyto jednatele neustále úkolovat, vysvětlovat jim důvody a poté činnost jednatelů prověřovat 

a vyhodnocovat. 

     Naopak zcela v souladu s doporučením DR bude nejbližší Konference ČÁST informována o tom, že v TTM     
     bude zřízena tříčlenná dozorčí rada. 

 
     Stejně tak bude podána Konferenci ČAST informace, že veškeré platby nad 100.000 Kč (s výjimkou  
     termínovaných vkladů kratších než jeden měsíc) budou schvalovat svým podpisem oba jednatelé TTM,  
     zatímco dosud postačil souhlas pouze jednoho. 
 

 

 

V Praze dne 31. ledna 2022 

 

Zbyněk Špaček 
předseda ČAST 

 

 


