
Zápis ze 17. jednání Dozorčí rady ČAST 

Místo jednání: sídlo ČAST, Zátopkova 100/2, Praha 
Termín jednání: 19. října 2022, 14:00 hod. 
Jednání se zúčastnili: Jiří Juřena – předseda DR, Zdeněk Jirásek – místopředseda DR,  
on-line  - Petra Mergenthalova. Jungvirt, Vasinova  
omluveni - Zbyněk Špaček – předseda VV, Jan Brothánek – místopředseda VV  

Program jednání:  

- Čerpání rozpočtu - tato kontrola navazovala na kontrolu z 1. října 2022 a byla 
víceméně monotematická a zabývala se vývojem a čerpáním rozpočtu koncem roku, 
ale byla více hloubková a byla rovněž pojata více do celé šíře rozpočtu 
(více z pohledu čerpání). Bylo to bráno v kontextu usnesení Konference ČAST 
ze dne 30. 4. 2022 – opatření k zamezení schodkového hospodaření. V této 
souvislosti DR konstatuje, že VV se pravidelně zabývá na svých jednáních 
vývojem rozpočtu. 

- Ke kontrole byly vyžádány podklady komisí: zejména mediální a mládeže, ale i další 
komise. 

Dále se DR zabývala vybranými KSST : Ústí nad Labem, Jihomoravský, Moravskoslezský. 
Rovněž DR kontrolovala turnaj v Havřově  a v Olomouci, dále DR kontrolovala výdaje VV, 
sekretariátu a některých vybraných oddílů SCM a RCM (Hodonín, El Niňo), OTM, SPS, 
rovněž se zabývala MČR a v neposlední řadě i výdaji na financování PARA sportovců. 

- I když kontrola probíhala namátkovým způsobem, DR doporučuje se zabývat 
některými podněty:  

a) Za plnění rozpočtu komisí odpovídají příslušní členové VV, ale zejména 
je odpovědnost na předsedech komisí  

b) DR se domnívá, že odměny v jednotlivých případech neodpovídají náplní práce – 
mediální komise, VV  a doporučuje VV 
výše odměn přehodnotit, rovněž některá plnění (např.sestavování žebříčků) jsou 
financovány ze špatné položky 

c) DR se zabývala financováním PARA sportovců, které se řešilo formou výpůjček 
z TTM s.r.o. a bude řešeno po dojití dotace z NSA 

d) DR doporučuje vybraným oddílům, aby při předkládání vyúčtování dotace uváděly 
seznamy hráčů, kteří obdrželi potahy 

- Opět byla diskutována otázka rozklikávacího rozpočtu, bude součástí na jednání 
VV ČAST  

- DR doporučuje VV zveřejnit výsledky hospodaření turnajů v Havířově a v Olomouci 
nejen ve vztahu k ČAST, ale s přesahem do TTM s.r.o.  

- DR konstatuje, že VV dobře zhodnocuje volné finanční zdroje  

- DR rovněž konstatuje, že rozpočet se vyvíjí příznivě a je předpoklad že skončí 
kladným výsledkem  

Pokračování této kontroly bude na dalším jednání VV a rovněž na jednání VV a DR dne 
17. 12. 2022 v Kutné Hoře.  

Olomouc, 10. 11. 2022 

Zapsal Ing. Jiří Juřena, předseda DR ČAST  


