
Zápis z 20. jednání Dozorčí rady ČAST  

Místo jednání:                           sídlo ČAST, Zátopkova 100/2, Praha 

Termín jednání:                         čtvrtek 9. března 2023, 11:00 hod. 

Jednání se zúčastnili:                dozorčí rada  -  J. Juřena, Z. Jirásek, J. Jungvirt, R. Húska 
                                                      výkonný výbor – Z. Špaček, J. Brothánek 

Omluveni:                                   Karina Vašinová  

Průběh jednání: 

Vzhledem ke skutečnosti, že se blíží volební konference a je třeba vypracovat zprávu na tuto konferenci,               
byla provedena podrobná kontrola plnění rozpočtu za rok 2022. DR  se zabývala podrobně čerpáním provozní 
části rozpočtu a některé položky zkoumala až do jednotlivých detailů. Lze konstatovat, že vedení účetnictví 
a práce s rozpočtem je na velmi dobré úrovni, je to přehledné a má to vypovídací schopnost. Dále bude 
zmínka o některých skutečnostech, které stojí za pozornost. 

• Příjmy - byly rozpočtované solidně a reálně a navíc stojí za zmínku skutečnost, na kterou DR 
soustavně upozorňovala, to je zhodnocování volných zdrojů – díky overnight byl původní rozpočet úroků 
ve výši 60 tis. Kč vysoce překročen – skutečnost byla více než 555 tis. Kč. Do příjmů se rovněž pozitivně zapsal 
dar od TTM s.r.o. ve výši 200 tis. Kč. 

• Výdaje – u výdajů se DR zabývala, mimo jiné, nákladům roku 2022 v NTC Havířov jak po personální, 
tak i smluvní stránce. Byly překročeny provozní výdaje sekretariátu (vysoké náklady na energie za vytápění 
na Strahově v sídle ČAST neodpovídají velikosti pronajímaných prostor, a to vzhledem k energeticky 
nevýhodné stavbě). DR v této souvislosti doporučuje po dohodě s jinými spolky nainstalovat podružné měřící 
přístroje. Technická připomínka – DR doporučuje u přeplatku na dani z příjmů právnických osob za rok 2021 
tento přesunout pro rok 2022 do Aktiv B III. řádek 8. Pronájem bytů v Havířově – DR doporučuje projít 
ve smlouvách část týkající se tzv. inflačních doložek. Mediální komise – oproti roku 2021 se plnění rozpočtu 
výdajů stabilizovalo, ale DR konstatuje, že v některých případech se těžko hledají na stránkách ČAST základní 
předpisy. 

• DR byla seznámena s prvním nástinem rozpočtu na rok 2023, návrh rozpočtu bude s DR diskutován 
ještě do konference. Rovněž byla diskutována skutečnost týkající se složitosti podkladů pro získání dotací 
z NSA, týká se to ale celého sportovního prostředí. 

• DR požaduje po VV ČAST předložit definitivní návrh rozpočtu na rok 2023 v termínu tak, aby DR 
zpracovala stanovisko na konferenci, která se koná 29. 4. 2023. 

Olomouc, 15. 3. 2023 

Ing. Jiří Juřena, předseda DR ČAST v.r. 


