
 

 

1. Stanovisko Dozorčí rady ČAST k čerpání (plnění) rozpočtu asociace za rok 2021 
dle ustanovení článku 20.2. písm. a) Stanov ČAST 

Dozorčí rada se tímto materiálem (včetně návrhu rozpočtu na rok 2022) zabývala na svém jednání ve středu 
20. dubna 2022 v jednací místnosti ČAST v sídle ČUS v Praze na Strahově (Zátopkova 100/2) za účasti 
předsedy VV Zbyňka Špačka a místopředsedů VV Jana Brothánka, Nikolase Endala a Petra Bohumského – viz 
zápis z jednání Dozorčí rady č. 15. 

Čerpání (plnění) rozpočtu asociace je v podrobné formě rozvedeno v materiálu VV – rozpočet ČAST a jeho 
čerpání za rok 2021. Čerpání rozpočtu bylo rovněž jako v předešlém roce ovlivněno negativně pandemickou 
situací, a to zejména (v 1. pololetí) omezováním sportovní činnosti ve vnitřních prostorách. 
Nicméně průběžnou diskuzí mezi Výkonným výborem a Dozorčí radou se rozpočet upravoval tak, aby byly 
rozpočtované prostředky účelně využity. Poslední jednání ve věci úprav rozpočtu proběhlo 7. 11. 2021 
v Kutné Hoře. 

Diskuze k tomuto materiálu byla dlouhá, ale probíhala věcně, protože se jedná o materiál, který nelze změnit. 

- Celkové příjmy se překročily o 1 725 759,79 Kč – podrobně uvedeno v materiálu VV 

- Celkové výdaje se překročily o 2 525 298,62 Kč – podrobně uvedeno v materiálu VV 

Souhrn čerpání rozpočtu r. 2021: 

              Celkové příjmy                  48 737 682,30  Kč 

              Celkové výdaje                  49 537 220,63  Kč 

              Deficit (schodek)                  - 799 538,33 Kč 

Přestože byl rok 2021 složitý z hlediska čerpání rozpočtu, nelze akceptovat,  aby rozpočet skončil schodkem. 
Přestože za rozpočet jako celek odpovídá Výkonný výbor, se Dozorčí rada domnívá, že scházela průběžná 
kontrola čerpání výdajů u některých komisí, což je především povinností předsedů příslušných komisí. 
Dozorčí rada se domnívala, že jednáním dne 7. 11. 2021 byly stanoveny reálné mantinely pro čerpání výdajů, 
nicméně se tak nestalo a tzv. prosincovým hospodařením byly některé výdaje překročeny. Všichni si musí 
uvědomit, ale zejména i předsedové komisí, ale nejen oni, že rozpočet je zákon a musí se dodržet. 

Nicméně se Dozorčí rada domnívá, že některé výdaje, které jsou dle názoru DR potřebné – jako např. analýza 
interní komunikace, rebranding ČAST na „Český stolní tenis“, přestavba webové prezentace ČAST apod. byly 
v podstatě jednorázovým výdajem, který se nebude v dalších letech opakovat a nebude negativně ovlivňovat 
čerpání rozpočtu – ale toto musí obhájit a zdůvodnit VV ČAST. 

              Dozorčí rada doporučuje Výkonnému výboru: 

- posílit sekretariát o pracovníka (ekonoma), který bude mít na starosti rozpočet 

- přijmout opatření pro následující období, která by vyloučila opakování této situace 

- vypořádat účetně vzniklý schodek hospodaření (např. použít přebytky z minulých let) 

              Dozorčí rada požaduje po Výkonném výboru: 

- projednávat pravidelně s Dozorčí radou čerpání rozpočtu  - zejména k 30. 6., 30. 9. a  30. 11. 
běžného roku 

- informovat účastníky Konference ČAST 2022 o přijatých opatřeních  

Na základě výše uvedeného navrhuje Dozorčí rada ČAST delegátům Konference ČAST 2022 přijmout 
následující usnesení: 



 

 

Konference ČAST 2022 schvaluje čerpání (plnění) rozpočtu ČAST za rok 2021 a ukládá Výkonnému výboru 
informovat účastníky Konference o přijatých opatřeních s tím, že ukládá Dozorčí radě kontrolovat jejich 
plnění. 

2. Stanovisko Dozorčí rady ČAST k návrhu rozpočtu asociace na rok 2022 dle ustanovení článku 
20.2. písm. b) Stanov ČAST 

Dozorčí rada se tímto materiálem podrobně zabývala na svém jednání ve středu 20. dubna 2022 současně 

s hodnocením plnění rozpočtu asociace za rok 2021. Dozorčí rada začala projednávání návrhu rozpočtu na rok 

2022 již 7. listopadu 2022 na společném jednání VV a DR a doporučila VV zpracovat návrh rozpočtu na rok 

2022 formou rozpočtového provizoria s tím, že položky Talent a Repre budou cca ve výši jako v roce 2021 

a ostatní (provoz atd.) budou ve výši cca 90% rozpočtu roku 2021. Dne 6. 1. 2022 byl tento návrh rozpočtu 

formou rozpočtového provizoria předložen a na jednání Dozorčí rady dne 26. 3. 2022 bylo dohodnuto, 

že definitivní návrh rozpočtu bude projednán na jednání DR dne 20. 4. 2022. Vzhledem ke skutečnosti, 

že dosud nebyly přiděleny ze strany NSA dotace na činnost roku 2022, souhlasila Dozorčí rada, 

že na překlenutí nedostatku zdrojů na činnost poskytne TTM s.r.o. formou zápůjčky cca 3 mil. Kč. 

Návrh rozpočtu je koncipován jako vyrovnaný s úkolem šetřit vlastní zdroje. Výkonný výbor se musí průběžně 

zabývat a hodnotit čerpání jednotlivých položek, průběžně přijímat opatření k zamezení výdajů, 

které by vedly k deficitnímu rozpočtu. Dozorčí rada konstatuje, že její připomínky byly akceptovány včetně 

odsouhlasení provizorního rozpočtu a zabezpečení činnosti počátkem roku 2022. 

Návrh rozpočtu asociace je v podrobné formě rozveden v materiálu VV – Návrh rozpočtu ČAST pro rok 2022. 

Celkové příjmy                  45 825 000,00 Kč 

Celkové výdaje                  45 825 000,00 Kč 

Rozdíl (saldo)                                      0,00 Kč 

Na základě výše uvedeného navrhuje Dozorčí rada ČAST delegátům Konference ČAST 2022 přijmout 
následující usnesení: 

Konference ČAST schvaluje předložený návrh rozpočtu formou rozpočtového provizoria ČAST na rok 2022 
s tím, že po přidělení dotace ze strany NSA bude definitivní rozpočet na rok 2022 po projednání VV s DR 
schválen a zveřejněn. 

Konference ČAST dále ukládá VV ČAST předkládat návrh rozpočtu ČAST pro další období DR ČAST ve formě 

rozpočtového provizoria, pokud nebude možné předložit rozpočet definitivní, a to vždy do 31. 3. běžného 
roku s tím, že Dozorčí rada zmocní VV k vyhlášení rozpočtového provizoria. 

Konference ČAST dále ukládá VV ČAST předložit čerpání rozpočtu Dozorčí radě ČAST do 15. 3. následujícího 
roku. 

Konference ČAST dále ukládá – u rozpočtových položek asociace nad 300 tis. Kč  při předpokladu překročení 
čerpání o 10% k 30. 9. běžného roku toto konzultovat a zdůvodnit Dozorčí radě ČAST. VV bude dále 
projednávat s DR čerpání rozpočtu k 30. 9. a k 30. 11. běžného roku. 

Olomouc, 25. dubna 2022 

Ing. Jiří Juřena v.r. 

předseda Dozorčí rady ČAST 


