
                                      Zápis z 19. jednání Dozorčí rady ČAST 

Místo jednání:                 sídlo ČAST, Zátopkova 100/2, Praha 
Termín jednání:  čtvrtek 5. ledna 2023, 12:00 hod. 
Jednání se zúčastnili: dozorčí rada – J. Juřena, Z. Jirásek, J. Jungvirt, R. Húska 

výkonný výbor – Z. Špaček, J. Brothánek, N. Endal, 
P. Bohumský 

Omluveni:   Karina Vašinová 

Průběh jednání: 

1. Dne 27. 12. 2022 rezignovala na členství v Dozorčí radě ČAST 
Petra Mergenthalová. Na základě této skutečnosti a v souladu se Stanovami 
ČAST čl.20.1. byl do Dozorčí rady ČAST kooptován pan Radek Húska 
(pro Juřena, Jirásek a Jungvirt). Pan Húska se tedy jednání DR zúčastnil 
jako její člen, jeho kooptace bude předložena ke schválení nejbližší Konferenci 
ČAST. 

2. Předseda DR Jiří Juřena informoval jednání  o korespondenci s panem Milanem 
Obertíkem, ve které bude pokračovat, případně se uskuteční osobní schůzka 
k objasnění nastolených otázek. 

3. Plnění rozpočtu 2022 – členové VV podali výklad k plnění rozpočtu včetně 
reakcí na dotazy členů DR. DR konstatuje, že plnění se vyvíjí příznivě, 
VV reagoval průběžně na připomínky ze strany DR, které směřovaly 
k vyrovnanému čerpání všech položek, k odstranění nebezpečí 
tzv. prosincového hospodaření a k zamezení překračování výdajových položek 
zejména u některých komisí (odpovědnost předsedů komisí a odpovědných 
členů VV). Celoročním problémem byly dotace ze strany NSA určené pro ZPS, 
poslední dotaci obdržel ČAST až v prosinci 2022. Z tohoto důvodu bylo 
financování ZPS řešeno formou výpůjčky ze strany TTM s.r.o. s tím, 
že po obdržení  dotací ze strany NSA bude tento stav vyřešen. 

Požadavek DR - výkonný výbor předloží DR ČAST  způsob financování 
ZPS a vyřešení této situace (viz výše) a to neprodleně. 

4. Členové VV  seznámili DR s výsledky kontroly ze strany NSA, která byla 
bez závad. 

Doporučení DR – VV zveřejní na stránkách ČAST celý protokol o výsledku 
kontroly, ale s ohledem na GDPR. 

5. Návrh rozpočtu na rok 2023 – návrh byl předložen ve struktuře rozpočtu 2022 
s tím, že dotace v hlavním programu klesne o cca  8%, oproti roku 2022 
byl vyhlášen program na pořízení investic. DR nemá připomínky k návrhu, 
definitivní návrh rozpočtu bude projednán v součinnosti s DR. 

6. Vyhlášení rozpočtového provizoria ČAST na rok 2023 – byl předložen 
tento materiál, který reaguje na skutečnost, že NSA dosud nevydala 
Rozhodnutí o přidělení neinvestiční dotace na činnost, na akce, na činnost ZPS, 
na mládež atd. což je klíčové pro fungování ČAST. V době rozpočtového 
provizoria se přizpůsobí výdaje na objem použitelných finančních prostředků, 
nebudou uzavírány nové smluvní vztahy, a jakmile VV ČAST získá relevantní 
informace (Rozhodnutí) o přidělení finančních prostředků, připraví ve spolupráci 



s DR upravený návrh rozpočtu. Dozorčí rada ČAST uplatnila připomínky 
zejména ve vztahu k čerpání výdajů ve vazbě na 1/12 schváleného rozpočtu 
2022 a dále požadovala specifikaci jednotlivých Programů – připomínky byly 
akceptovány. 

Doporučení DR – VV zveřejní neprodleně na stránkách ČAST upravené 
znění rozpočtového provizoria ČAST na rok 2023. 

7. Někteří příjemci dotací ze strany ČAST (vybrané oddíly, svazy) nedodržují 
termíny pro předložení vyúčtování těchto dotací. 

Doporučení DR – příjemcům dotací, kteří nedodrží termíny vyúčtování, 
zkrátit, případně neproplatit tyto dotace. 

8. 18. jednání DR, které bylo svoláno na 17. 12. 2022 do Kutné Hory, 
se uskutečnilo, nemohly být ale přijaty  oficiální a konkrétní závěry – DR nebyla 
usnášeníschopná a nebyl tedy vyhotoven zápis z tohoto jednání. 

Olomouc, 9. ledna 2023 
Ing. Jiří Juřena, předseda DR ČAST v.r. 
 

 


