
 

 

          Zápis č.8 z jednání Dozorčí rady České asociace stolního tenisu ze dne 6.února 2021 

 

Přítomni:  Jiří Juřena, Zdeněk Jirásek, Josef Jungvirt, Karina Vašinová, Petra Mergenthalová 

Hosté:  Zbyněk Špaček, Nikolas Endal, Jan Brothánek 

Místo jednání:  sídlo ČAST, Zátopkova  100/2, Praha 6 

Doba jednání:  11:00 – 15:00 hod. 

 

Program: 

a)  Kontrola zápisu z minulého jednání DR                                   J. Juřena 

b)  Plnění rozpočtu 2020                                                                  J. Brothánek, Z. Špaček, N.Endal 

c)  Návrh rozpočtu 2021                                                                  Z.Špaček, J.Brothánek, N.Endal 

d)  Výstupy z VV                                                                                 členové VV, členové DR 

e)  Různé, diskuze, náměty, názory, doporučení                         členové DR, členové VV 

 

Bod a)  Zápis č.7 z jednání DR dne 18.11.2020 

- VV předložil včas na jednání DR plnění rozpočtu 2020 i návrh rozpočtu na rok 2021 

- DR provedla dne 9.12.2020 šetření stížnosti pana Bělíka – zveřejněno na stránkách ČAST 

- VV předložil na dnešní jednání materiály týkající se NTC v Havířově - součástí bodu e) 

Bod b)  Plnění rozpočtu 2020 

Byl předložen podrobný materiál, který byl okomentován ing.Brothánkem s tím, že na společném 

jednání VV a DR dne 18.11.2020 v Kutné Hoře byly dohodnuty změny rozpočtu  s maximálním 

využitím rozpočtovaných prostředků zejména z kapitoly provozního financování – předzásobení 

dostatečným množstvím sportovního materiálu, technického materiálu apod. Dále byly doporučeny 

vratky části neinvestičních dotací z důvodu nekonání různých významných sportovních akcí, vratky 

vkladů do ligových soutěží ligovým klubům, zvýšení příspěvků za žebříčkové umístění mládeže apod. 

DR konstatuje, že při zpracování tohoto materiálu byly akceptovány doporučení DR u diskutovaných 

položek a tento materiál bude DR na jednání Konference doporučen ke schválení. 

 

 

 

 



Bod c)  Návrh rozpočtu na rok 2021 

 

První návrh rozpočtu na rok 2021 byl sestaven dle dohody předsedů VV a DR v intencích podle 

rozpočtu roku 2020. Zásadou bylo sestavit rozpočet vyrovnaný nebo mírně přebytkový s úsporou 

části vlastních prostředků zejména v provozní oblasti. Při rozsáhlé diskuzi bylo konstatováno, že 

návrh rozpočtu je mírně pesimistický, zatím lze předpokládat, že dotace budou ve výši 90% 

z přidělených částek roku 2020. Termín podání žádosti na REPRE, TALENT a ORGANIZACE SPORTU byl 

do 22.1.2021 (dříve samostatné programy, letos je to formou jedné výzvy). Reálně lze předpokládat 

úpravu (zpřesnění) rozpočtu na rok 2021 cca na přelomu února-března. Potom budou aktualizovány 

rozpočty všech kapitol a programů ve vazbě na výše přidělených dotací. U loterií se počítá 

s kompletním vyčerpáním zůstatku (cca 400 tis. Kč), u prostředků na významné sportovní akce – 

Czech Open 2021 v Olomouci a WJC 2021 v Havířově  je nutné počítat s doplacením povinné 

spoluúčasti minimálně ve výši30% z vlastních zdrojů. Závěr: 

- DR požaduje včasné předložení nového návrhu rozpočtu na rok 2021, nejpozději do 3 týdnů 

od akceptace výše dotací ze strany NSA 

- VV zajistí běžné financování  provozu ČAST v období od 1.1.2021 do doby akceptace výše 

dotací z vlastních zdrojů tak, aby provedené měsíční výdaje odpovídaly 1/12 čerpání ročního 

rozpočtu r.2020  

 

Bod d)  Výstupy z VV 

- Strategie interní komunikace 

- Informace  o akcích pořádaných ITTF a ETTU 

- Agenda soutěží pořádaných ČÁST 

- Odborné komise 

- NTC Havířov 

 

Bod e)  Různé, diskuze, náměty, názory, doporučení 

 

- Proběhla rozsáhlá diskuze, která se týkala NTC v Havířově a v řadě případů byla hodně 

emotivní. Dozorčí rada je názoru, že VV neplní svou informační povinnost vůči členům ČAST 

týkající se NTC zvláště když na sociálních sítích probíhá rozsáhlá debata o tomto tématu, VV 

se ale domnívá, že svou povinnost plní a nemůže reagovat  na všechny  výstupy na sociálních 

sítích, kde je diskuze vedena kolikrát bez základních informací o tématu. Dozorčí rada 

upozornila VV, že na tuto činnost, to znamená mimo jiné i na informační povinnost, má 

zřízenou mediální komisi, se kterou byla uzavřena nová smlouva.  Na toto jednání předložil  

VV na požadavek DR tři materiály, které by měly objasnit problematiku NTC Havířov –  

Národní tréninkové centrum stolního tenisu Havířov, dále Smlouva o podmínkách 

fungování Národního tréninkového centra a spolufinancování jeho činnosti a Dohoda o 



uznání dluhu a splátkovém kalendáři. Ke všem materiálům dozorčí rada předložila písemně 

své zásadní připomínky a doporučila Výkonnému výboru ČAST zveřejnit tyto materiály na 

stránkách ČAST 

- Rovněž proběhla diskuze týkající se ekonomiky, podnětů ve vztahu k hospodaření ČAST a   DR 

rovněž  doporučuje tyto informace zveřejnit na stránkách ČAST 

- Dozorčí rada ČAST doporučuje  VV ČAST řešit hrubé urážky Šimona Bělíka vůči VV  ČAST 

(zveřejněné na sociálních sítích koncem roku 2020) a rovněž toto zveřejnit na stránkách 

ČÁST 

 

 

Olomouc, 27.února 2021 

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


