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Složení Dozorčí rady České asociace stolního tenisu 

Dozorčí rada ČAST pracuje ve složení, v jakém byla zvolena na volební Konferenci ČAST 
dne 13. 4. 2019:  

Jiří Juřena – předseda 

Zdeněk Jirásek – místopředseda 

Petra Mergenthalová – členka 

Karina Vašinová – členka 

Josef Jungvirt – člen 

Činnost Dozorčí rady České asociace stolního tenisu 

Dozorčí rada je stálým orgánem provádějícím mezi konferencemi dozor a kontrolu 
majetkového a finančního hospodaření ČAST, dodržování Stanov ČAST a obecně platných 
norem. Mezi její nejdůležitější úkoly patří, mimo jiné, sestavení písemné zprávy k ročnímu 
hospodaření a roční uzávěrce ČAST za uplynulý rok včetně doporučení a k návrhu 
rozpočtu ČAST na příští rok včetně doporučení. Je třeba obecně konstatovat, že Výkonný 
výbor ČAST respektuje připomínky a doporučení DR týkající se rozpočtu 

Činnost Dozorčí rady České asociace stolního tenisu v sezóně 2021/2022 

Od poslední konference v červnu 2021 se dozorčí rada sešla celkem 4x, nicméně proběhla 
řada neoficiálních jednání, která se netýkala pouze problematiky rozpočtu (tady bych 
chtěl poděkovat členům DR za jejich přínosy pro práci DR – složení členů je územně 
rozsáhlé a rovněž možnosti zúčastňovat se jednání DR je limitované i jejich pracovním 
vytížením). Byly např. probírány výstupy z kontrol čerpání jednotlivých středisek mládeže 
a navržena řada opatření, byla provedena rozsáhlá kontrola hospodaření TTM s.r.o. a další 
dílčí kontroly. I toto období bylo náročné z hlediska rozpočtu (nemožnost sportování), a 
bylo doporučeno, mimo jiné, provést přesuny v rozpočtu tak, aby prostředky byly využity 
hospodárně a v plné výši např. předzásobení, odměny úvazkovým trenérům, upřesnění 
položek mediální komise, ping-pong.tv apod. Znamená to tedy, že byly provedeny změny 
ve struktuře (přesuny mezi položkami), nikoliv v celkové výši rozpočtu. 

Problematika rozpočtu se řešila na všech jednáních DR za účasti členů VV (vždy Z. 
Špaček, J. Brothánek, N. Endal a dle potřeby P. Bohumský). Na jednání VV dne 6. 1. 2022 
bylo po diskuzi s DR schváleno na rok 2022 rozpočtové provizorium s tím, že položky 
Talent a Repre budou ve stejné výši jako v roce 2021 a další (provoz apod.) budou ve výši 
90 % rozpočtu roku 2021. 
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Další řešené oblasti ze strany Dozorčí rady ČAST  

• Na jednání DR dne 26. 7. 2021 se diskutovaly výstupy z dopisu pana Brauna a 
jednání s ním v Havířově (jednání bylo korektní a oboustranně prospěšné) a 
byla shoda v některých bodech např. - že informovanost ze strany VV je 
nedostatečná, že je nevhodná kumulace funkcí, nedostatky ve výběrových 
řízeních apod. Na tomto jednání bylo doporučeno Z. Špačkovi vyvolat 
schůzku s předsedou NSA ohledně některých negativních prohlášení na 
adresu ČAST  

• Na dalších jednáních (29. 10. a 7. 11.) se široce diskutovala problematika TTM 
s.r.o., kde proběhla rozsáhlá kontrola hospodaření za období 2015 – 2021. VV 
zpracuje stanovisko k doporučením DR nejpozději do 31. 1. 2022  

• Na jednání DR dne 26. 3. 2022 bylo široce diskutováno stanovisko VV ke 
kontrole hospodaření TTM s.r.o. Všechny materiály jsou umístěny na 
stránkách ČAST v sekci DR  

• Byla rovněž řešena problematika financování ČAST počátkem roku 2022 a 
dohodnuto jednání k materiálům na Konferenci, které se týkají rozpočtu na 
20. 4. 2022 

Mimo výše uvedené byly diskutovány další problematiky stolního tenisu – financování 
postižených sportovců, budoucnost soutěží, komunikace externí a interní, činnost komisí, 
trenérské posty apod.  

Zápisy ze všech jednání DR včetně protokolů jsou zveřejňovány (respektive budou) na 
webových stránkách ČAST, zástupci DR se pravidelně zúčastňují jednání VV ČAST s 
aktivní účastí a diskuzí. Na závěr ale musím konstatovat, že kontrolní činnost DR se stále 
více přesouvá na kontrolu podnětů a oznámení ze strany členů ČAST a musím zdůraznit, 
že DR bere tyto podněty vážně. 

 

Olomouc, 1. dubna 2022 
Ing. Jiří Juřena v.r. 
předseda Dozorčí rady ČAST 

 

 


