
                                Zápis z 16. jednání Dozorčí rady ČAST  

Místo jednání: Kutná Hora, restaurace U Havířů, Šultysova 154/2 

Termín jednání:  1. října 2022, 11:00 hod. 
Jednání se zúčastnili: Jiří Juřena – předseda DR, Zdeněk Jirásek – místopředseda DR, 
Petra Mergenthalová – členka DR 

Omluveni: Karina Vašinová, Josef Jungvirt  

Program jednání:  

a) Průběžné čerpání rozpočtu (k 30. 9. 2022) 

Dozorčí rada se zaměřila na čerpání jednotlivých položek, které se odchylovaly 
od schváleného rozpočtu zejména ve výdajové části – například u reprezentace (N. Endal 
dodal rozbor situace), ostatní položky se čerpají vyrovnaně. Vzhledem ke skutečnosti, 
že se blíží konec roku, provede DR kontrolu aktuálního čerpání rozpočtu 
(jde o zamezení tzv. prosincového hospodaření a zamezení opakování situace z loňského 
roku, kdy některé položky, zejména u komisí, byly výrazně překročeny) v termínu 
19. 10. 2022. 

Rovněž se DR zabývala situací ve financování PARA sportovců, kde z důvodu neobdržení 
dotace z NSA je tato činnost financovaná ze  zdrojů TTM s.r.o. DR se bude tomuto tématu 
věnovat na kontrole 19. 10. 2022.  

DR ČAST konstatuje, že VV ČAST neplní usnesení Konference  ČAST ve věci 
tzv. rozklikávacího rozpočtu – bude rovněž předmětem kontroly 19. 10. 2022. 

DR ČAST doporučuje VV ČAST zveřejnit rozpočty akcí (a celkové výsledky) 
v Havířově (WTT YC) a v Olomouci (WTT Feeder).  

b) Další činnost DR zejména z pohledu kontrolní činnosti 

Byla rozebrána situace v personálním složení DR a možnostech jednotlivých členů, ale byla 
zdůrazněna skutečnost, že každý člen vzal členství v DR dobrovolně s tím, že musí plnit 
tyto povinnosti zejména v kontrolní činnosti, což je základní povinností DR.  

c)   Různé 

- Dozorčí rada se zabývala situací členů ČAST (zejména RSST), které nemají právní 
subjektivitu, rozbor situace a návrhy jak dál připraví Petra Mergenthalová. 

- Předseda DR požádá VV ČAST o přípravu podkladů na kontrolu 19. 10. s tím, 
že na této kontrole bude nutná účast zejména předsedy Ing. Špačka a místopředsedy 
Ing. Brothánka 

- Bude rovněž dohodnuta kontrola hospodaření TTM s.r.o. 
  
  
  
 
 
 
 
 

Olomouc, 8. 10. 2022 

Zapsal Ing. Jiří Juřena, předseda DR ČAST  
  
 


