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I. Zpráva Dozorčí rady 
Složení Dozorčí rady České asociace stolního tenisu 

Dozorčí rada byla zvolena na volební konferenci ČAST dne 13. 4. 2019 ve složení: 

Jiří Juřena   - předseda 
Zdeněk Jirásek  - místopředseda 
Petra Mergenthalová  - členka 
Karina Vašinová  - členka 
Josef Jungvirt   - člen 
  

Činnost Dozorčí rady České asociace stolního tenisu 

Dozorčí rada je stálým orgánem provádějícím mezi konferencemi dozor a kontrolu nad 
majetkovým a finančním hospodařením ČAST i nad dodržováním Stanov ČÁST a obecně 
platných norem. Mezi její nejdůležitější úkoly patří sestavení písemné zprávy k ročnímu 
hospodaření a roční uzávěrce ČAST za uplynulý rok včetně doporučení a k návrhu rozpočtu 
ČAST na příští rok včetně doporučení. Již v průběhu minulého období činnosti Dozorčí rady 
ČAST byla přijata opatření (např. termíny projednávání návrhu rozpočtu na příští rok, 
zdůvodňování výkyvů v rozpočtu zejména na stránce výdajové atd.), která v řadě případů 
vylepšila zpracování, kontrolu a čerpání rozpočtu, ale ne vždy se to podařilo.  

Činnost Dozorčí rady České asociace stolního tenisu v sezóně 2019/2020 

Od volební konference v dubnu 2019 se dozorčí rada sešla celkem pětkrát, všech jednání 
se zúčastnil předseda VV Zbyněk Špaček, některých jednání se zúčastnily místopředsedové VV 
Jan Brothánek a Nikolas Endal. Stálými body jednání dozorčí rady byla ekonomika ČAST 
a výstupy z jednání Výkonného výboru ČAST.  

Dále se dozorčí rada zabývala a řešila: 

 průběžné čerpání finančních prostředků z rozpočtu ČAST v roce 2019. Tady je nutné 
zdůraznit skutečnost, že takto předkládané čerpání rozpočtu nemá velkou vypovídací 
schopnost, protože řada položek, zejména výdajových, není průběžně účtovaná a 
neodpovídá časovému horizontu (jde i o porušování časové souvislosti účtování) a 
zejména ve 2. pololetí roku vzniká velký „přebytek“ rozpočtu a koncem roku to svádí k 
„prosincovému“ hospodaření 

 projekty KSST (nedostatky v podávaných projektech), projekty RSST (nedostatečné 
čerpání ze strany RSST) 

 nedostatky některých  RCM, SCM při podávání vyúčtování přidělených dotacích - DR 
doporučila stanovit přesné termíny pro podání vyúčtování a využití sankcí vůči 
subjektům, které nedodržují termíny  

 první návrh rozpočtu ČAST pro rok 2020 (projednáván 29. 12. 2019), který vycházel z 
předpokladu, že dotace MŠMT budou ve stejné (ne-li vyšší) výši jako v roce 2019. 
Dozorčí rada navrhla řadu úprav zejména ve výdajové části rozpočtu – provozní výdaje 
VV, mediální komise, rozhodčí, ligové soutěže atd. a doporučila podmíněné schválení 
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rozpočtu tak, aby provedené měsíční výdaje odpovídaly 1/12 čerpání ročního rozpočtu 
roku 2019 

 druhý návrh rozpočtu ČAST na rok 2020 byl projednán na dozorčí radě 7. 3. 2020 
s tím, že nebyl nadále znám zejména objem programu Organizace sportu a také z 
důvodu odložení konference na předběžný termín 27. 6. 2020 doporučuje dozorčí 
rada podmínečné schválení rozpočtu na rok 2020 za podmínek, že VV zajistí běžné 
financování provozu ČAST i z vlastních zdrojů v období od 1.1.2020 do doby 
předložení definitivního návrhu rozpočtu a další postup bude s DR konzultován. 
Provedené měsíční výdaje budou odpovídat 1/12 čerpání ročního rozpočtu roku 
2019 

 byl dohodnut termín pro předložení plnění rozpočtu za rok 2019 a zpracování výsledků 
hospodaření ČAST za rok 2019 

 dozorčí rada doporučila VV delegovat rozhodčí i na 3. ligu a současně refundovat 
oddílům 3. ligy výdaje na rozhodčí tak jako ve vyšších soutěžích 

 dozorčí rada doporučila, aby pro pořádání ČP v roce 2020 byl osloven ke spolupráci 
přímo některý KSST 

 dozorčí rada požaduje vyčíslit předpokládané náklady na pronájem dokončované haly 
Baníku Havířov 

 dozorčí rada rovněž doporučila VV (podněty hráčů a trenérů) zvážit konání 
samostatného mistrovství republiky v kategorii do 21 let 

 dozorčí rada doporučuje VV zpracovat a předložit na jednání konference koncepci 
rozvoje ČAST  

 dozorčí rada se plně neztotožnila zejména s formou a  obsahem podání pana V. Zajíčka 
na předsedu VV Z. Špačka – podmiňování své účasti na jednání Rady krajů, 
vyhrožování podání trestného oznámení apod. Nicméně dozorčí rada provede kontrolu 
akce Minipingpong v Ostravě za rok 2018 a výsledky zveřejní na webových stránkách 
ČAST 

 Zápisy ze všech jednání dozorčí rady jsou zveřejněny na webových stránkách ČAST. 

Zástupci dozorčí rady se pravidelně zúčastňují jednání Výkonného výboru ČAST ale s 
tím, že na jednání VV, které se uskutečňuje v posledním období formou videokonferencí, nemá 
dozorčí rada možnost se zúčastňovat, protože není k takové formě jednání přizvávána. Proto 
musím konstatovat, že předložený návrh rozpočtu na rok nebyl v této podobě s DR konzultován 
a projednán, rovněž tak se nemohla DR vyjádřit k výsledkům hospodaření za rok 2019. 
Předpokládáme, že se tak stane na avizovaném jednání dozorčí rady dne 20. června 2020 a tato 
zpráva bude ještě doplněna s vyjádřením k předloženému návrhu rozpočtu na rok 2020 a rovněž 
k plnění rozpočtu za rok 2019.  

 Olomouc, 30. dubna 2020 

Ing. Jiří Juřena, v.r. 
Předseda Dozorčí rady ČÁST 
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II. Stanovisko Dozorčí rady ČAST k čerpání (plnění) rozpočtu za 
rok 2019 dle ustanovení čl. 18.2 písm. a) Stanov ČAST 

DR se tímto materiálem podrobně zabývala na svém jednání v sobotu 20.6.2020 ve 
Strakonicích za účasti předsedy VV ing. Zbyňka Špačka a místopředsedy VV ing. Jana 
Brothánka. 

Čerpání (plnění) rozpočtu asociace je v podrobné formě rozvedeno v materiálu VV – 
Rozpočet ČAST   a jeho čerpání za rok 2019. Rozpočet na rok 2019 byl koncipován jako mírně 
schodkový s tím, že schodek bude financován přebytky z rozpočtů minulých let. Diskuze mezi 
DR a VV probíhala průběžně zejména z pohledu čerpání jednotlivých položek. 

Celkové příjmy       57 631 264,16 Kč 

Celkové výdaje       58 094 701,59 Kč 

Schodek (deficit)       - 463 437,43 Kč 

Na základě výše uvedeného navrhuje Dozorčí rada ČAST delegátům Konference ČAST 
2020 přijmout následující usnesení: 

Konference ČAST schvaluje čerpání (plnění) rozpočtu ČAST za rok 2019. 

 

III. Stanovisko Dozorčí rady ČAST k návrhu rozpočtu asociace na 
rok 2020 dle ustanovení článku 18.2 písm. b) Stanov ČAST. 

DR se tímto materiálem podrobně zabývala na svém jednání v sobotu 20.6.2020 ve 
Strakonicích za účasti předsedy VV ing. Zbyňka Špačka a místopředsedy VV ing. Jana 
Brothánka. Návrh rozpočtu je koncipován jako přebytkový, ale na  výše  uvedeném jednání 
byla probírána situace ve vztahu k pandemii onemocnění COVID-19, zejména k čerpání 
některých programů. VV se musí průběžně zabývat a hodnotit čerpání položek, přijímat 
průběžná opatření a minimalizovat nebezpečí vracení účelových prostředků do státního 
rozpočtu. Návrh rozpočtu byl pravidelně projednáván s DR, jejíž připomínky byly VV 
akceptovány včetně odsouhlasení provizorního rozpočtu a zabezpečení činnosti počátkem roku. 

Návrh rozpočtu asociace je v podrobné formě rozveden v materiálu VV -  Návrh rozpočtu ČAST pro 
rok 2020. 

Celkové příjmy       53 580 834,70 Kč 

Celkové výdaje       53 032 714,70 Kč 

Přebytek                    +548 120,00 Kč 

Na základě výše uvedeného navrhuje Dozorčí rada ČAST delegátům Konference ČAST 2020 přijmout 
následující usnesení: 

Konference ČAST schvaluje předložený návrh rozpočtu ČAST na rok 2020. 

Konference ČAST dále ukládá VV ČAST předkládat návrh rozpočtu ČAST Dozorčí 
radě ČAST ve formě rozpočtového provizoria, pokud nebude možné předložit rozpočet 
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definitivní, a to vždy do 31.1. běžného roku s tím, že DR zmocní VV k vyhlášení rozpočtového 
provizoria. 

Konference ČAST dále ukládá VV ČAST předkládat čerpání rozpočtu ČAST Dozorčí 
radě ČAST do 15.3. následujícího roku. 

Konference ČAST dále ukládá - u rozpočtových položek asociace nad 300 tis.Kč při 
předpokladu překročení čerpání o 10% k 30.9. běžného roku toto případné překročení 
konzultovat a zdůvodnit Dozorčí radě ČAST. 

 

Olomouc, 24.6.2020 

Ing. Jiří Juřena v.r.  předseda Dozorčí rady ČAST 
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