
Zápis č. 4 z jednání Dozorčí rady České asociace stolního tenisu ze dne 29. prosince 2019 

Přítomni: J. Juřena, Z. Jirásek, J. Jungvirt, K. Vašinová, P. Mergenthalová  -  členové dozorčí 

rady.  

Hosté: Z. Špaček – předseda VV ČAST.  

Místo jednání: U Vlašského dvora, Havlíčkovo nám. 511/15, Kutná Hora 

Doba jednání: 11:00 – 14:30 hod.  

Program: 

a)    Kontrola zápisu z minulého jednání DR   J. Juřena 

b)   Výstupy z Výkonného výboru ČAST   Z. Špaček 

c)   Návrh rozpočtu na rok 2020    Z. Špaček, členové DR ČAST 

d)   Různé, diskuze, náměty, kontrolní činnost DR  Z. Špaček, členové DR  

Bod a) 

Zápis č. 3/2019 ze dne 22. října 2019  

Úkol pro VV – společný s DR – provádění kontrol správnosti čerpání výdajů z dotačních 

programů MŠMT. Kontroly budou zaměřeny na RCM, SCM, HBO, WT Olomouc, některých 

komisí atd. Každý člen DR bude pověřen kontrolou přiděleného úseku, postup kontrol se bude 

řídit platným metodickým pokynem. Termín - předpoklad po dohodě s VV únor 2020. 

Bod c) 

Ekonomická agenda – návrh rozpočtu na rok 2020 

Dozorčí radě byl rozeslán materiál – první návrh rozpočtu ČAST pro rok 2020 včetně 

komentáře. Návrh vychází z předpokladu, že dotace z MŠMT bude ve 100% výši 

požadovaných částek. V provozní oblasti je návrh rozpočtu sestaven na základě požadavků 

komisí, útvarů, atd. V oblasti talentované mládeže je zohledněno odhadované navýšení podpory 

MŠMT v programu Talent. V oblasti reprezentace se počítá se specifikem olympijského roku, 

v oblasti prostředků z loterií se vyčerpá kompletní zůstatek, u položky investic jsou zahrnuté 

jak nerealizované akce z roku 2019, tak i návrh na investice nové. Dozorčí rada navrhuje úpravu 

některých, zejména výdajových položek návrhu rozpočtu, který DR chápe jako rozpočet 

manažerský: 

- Souhrn rozpočtu – do návrhu příjmů zahrnout finance z loterijního zákona - částku 
3 022 000,-, jde o počáteční zůstatek k 1. 1. a jde tudíž fakticky o příjmovou položku, 
která je finančně kryta a je rovněž ve stejné výši uvedena ve výdajové části financí 
z loterijního zákona. Ve výkazech to bude jinak – tam bude tento výdaj kryt 
tzv. položkou financování (krytí schodku v rozpočtu). Návrh rozpočtu bude veden 
jako vyrovnaný. 



- Investice 2020 – zvážit navrhované položky i ve vazbě za zrušenou investici 2019 
(tato  položka musí být řešena jinak -  jako nesplnění smlouvy s dodavatelem). 
Zvážit i vyšší pokrytí z loterijního zákona, prověřit zda navrhované roboty pro SCM SPS 
jsou skutečně investicí (výše v Kč). Uvažovaný příjem z MŠMT je reálný? – proto možná 
použít loterijní zákon. 

- ČOV loterie – všichni za stůl – jsou to smysluplné výdaje? Trenér ČAST – nekryje 
se to s HBO u talentované mládeže? Viz návrh výše – nepokrýt z této položky více 
investic? 

- Provozní oblast – Příjmy zřejmě reálné (viz celkový komentář).  
- Výdaje: 

- velký nárůst u provozních výdajů VV 
- pokles u provozních výdajů komise mládeže 
- nárůst provozních výdajů u mediální komise 
- stagnace u projektů KSST oproti projektům RSST – argument že KSST nečerpají je lichý, 
RSST také nečerpají 
- DR doporučuje vyšší nárůst u rozhodčích v ligových soutěžích ve vazbě na opakované 
doporučení DR hradit i výdaje ve 3. lize!!! 
- materiálové vybavení rozhodčích – obrovský nárůst – zdůvodnění, případně úprava 
- dofinancování reprezentace ČR – velký nárůst 

- Reprezentace – příjem je trochu na vodě a z tohoto důvodu jsou i velké nárůsty 
u výdajových položek kromě výdajů na trenéry a asistenty reprezentace 
dospělých                                              

- Talentovaná mládež – platí totéž jako u reprezentace – očekávání vyšších příjmů 
a z tohoto důvodu jsou navrhované vyšší výdaje. Otázka DR – v předchozím roce  byly 
problémy u některých středisek s vyúčtováním, respektive s včasností vyúčtování, 
jaká přijme VV opatření? DR doporučuje předkládat čtvrtletní vyúčtování, to je vždy 
do konce následujícího měsíce (do konce dubna, července, října a zvážit konec roku 
kvůli včasnosti předkládání na MŠMT). HBO – není to dublování s Trenérem ČAST – 
viz loterie? 

- WT Olomouc – opět se předpokládá kompenzace s TT Marketing? 

Dozorčí rada doporučuje podmínečné schválení rozpočtu pro rok 2020 s tím, že: 

1. VV zajistí běžné financování provozu ČAST z vlastních zdrojů v období od 1. 1. 2020 
do doby provedení akceptace výše dotací ve stěžejních dotačních programech MŠMT 
(repre, talent, organizace sportu) tak, aby provedené měsíční výdaje odpovídaly 1/12 
čerpání ročního rozpočtu roku 2019 

2. Do 2 týdnů od provedení akceptace ve stěžejních dotačních programech MŠMT 
(viz výše uvedené)  výše dotací,  upraví VV návrh rozpočtu ČAST na rok 2020 tak, 
aby před jeho předložením na Konferenci ČÁST byl projednán s DR. 

 

 

 

 

 



Bod b) 

Výstupy z Výkonného výboru ČAST: 

- Český pohár - DR doporučuje, aby pro pořádání ČP v roce 2020 byl osloven 

ke spolupořádání přímo některý KSST, kde se obvykle větší akce ČÁST nepořádají 

- realizace olympijských festivalů 

- informace o jednání s novou Národní sportovní agenturou (Hnilička), která bude 

zabezpečovat sportovní agendu (programy) od roku 2021, za rok 2020 ještě MŠMT – 

programy a kontrola 

- je hotová termínová listina  na rok 2020 

- plnění projektů KSST a RSST v roce 2019 

- opatření vůči klubům (zejména SCM), které nedodávají včas vyúčtování 

- proplácení výkonu činnosti rozhodčích 

Bod d) 

Různé, náměty, diskuze 

- DR ČAST doporučuje přijmout opatření pro podávání vyúčtování dotací  - vždy 
čtvrtletně,  za 1. pololetí do 31. 8., za 3. čtvrtletí do konce října, roční do konce 31. 1. 
V případě nedodržení doporučuje DR příslušným klubům krátit dotace v příštím roce 

- DR ČAST doporučuje VV delegovat rozhodčí i na 3. ligu, která je rovněž řízena VV 
a současně jim proplácet odměny tak jako ve vyšších soutěžích – jde již o opakované 
doporučení DR, která nevidí nejmenší důvod pro tuto diskriminaci  

- Další jednání DR se uskuteční v sobotu 7. března 2020 opět v Kutné Hoře, kde DR 
požaduje předložení aktuální verze návrhu rozpočtu na rok 2020, předpokladem 
je tento návrh schválit na Konferenci ČAST dne 4. dubna 2020. 

V Olomouci dne 7. ledna 2020  

Zapsal: Ing. Jiří Juřena, předseda DR 

Ověřili: členové DR 

 


