
           Zápis č. 13 z jednání Dozorčí rady České asociace stolního tenisu (dále DR), 
                                            které se konalo v neděli 7. listopadu 2021  

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

Omluven: Josef Jungvirt 

Hosté: Zbyněk Špaček – předseda VV ČAST,  Jan Brothánek – místopředseda VV ČAST  

Místo jednání: Kutná Hora  

Doba jednání: 11:00 – 14:30 hod.  

Program:  

a. Kontrola plnění usnesení z jednání DR ze dne 29. 10. 2021 
b. Projednání stížnosti pana Brauna na údajné porušování Stanov ČAST 
c. Projednání předběžných závěrů z kontrol dodržování smluvních vztahů mezi ČAST 

a RCM, SCM 
d. Projednání výstupů z prověrky hospodaření TT Marketing s.r.o. (dále TTM) a návrhů 

na řešení 
e. Projednání a stanovisko DR k případným návrhům VV ke změnám rozpočtu 2021 
f. Různé, diskuze  

Výstupy:  

a. DR konstatuje, že VV dodal podklady k projednání stížnosti pana Brauna, VV obdržel 
výstupy z kontroly TTM, které jsou podkladem k diskuzi a vyhotovení konečné 
zprávy, DR obdržela aktuální plnění rozpočtu. 

Každý z bodů usnesení bude řešen samostatně dle výše uvedeného programu 
jednání.  

b. Stížnost pana Brauna 

Dozorčí rada projednala stížnost pana Brauna včetně zaslaných podkladů, podrobně 
probrala zápis z jednání Arbitrážní komise z 10. 4. 2021, znovu vyslechla argumenty 
přítomných členů VV a došla k závěru, že stížnost není oprávněná a že všechny 
opravné prostředky v rámci ČAST byly vyčerpány. Samozřejmě pan Braun 
má možnost se obrátit na civilní soud. 

c. Byly probrány výstupy z kontrol čerpání jednotlivých středisek (nedostatečné 
podklady jsou zatím z Hradce Králové, Hodonína a Havlíčkova Brodu). DR souhlasila 
s tím, že nevyčerpané prostředky z 1. pololetí 2021 budou převedeny do nových 
smluv na 2. pololetí s tím, že konečná částka bude odpovídat ročním rozpočtovaným 
částkám. 

DR doporučila upravit limit na čerpání materiálu.  

d. Kontrola hospodaření TT Marketing s.r.o. (dále TTM) 

K projednání tohoto bodu byl přizván pan Nekola, který se těsně před zahájením 
omluvil z účasti. 

Diskuze se zaměřila zejména na dvě oblasti: vlastní hospodaření – DR doporučila, 
mimo jiné, darovat pro potřeby ČAST větší část volných zdrojů než doposud (TTM 



byla zřízena pro podporu činnosti ČAST a jednou z forem podpory je převod volných 
zdrojů přímo pro použití ČAST), samozřejmě další podporou je problematika daňová, 
marketingová, reklama apod. Rovněž bylo doporučeno lepší zhodnocování volných 
zdrojů. Druhou oblastí byla problematika řízení TTM, kdy DR poukazovala na úzká 
místa Zakladatelské listiny – např. dva jednatelé jsou současně členy VV ČAST, 
což je jediný společník TTM a tito jednají a podepisují samostatně. DR se rovněž 
domnívá, že by TTM mělo mít vlastní kontrolní orgán atd. Ve Zprávě o kontrole 
hospodaření DR doporučí VV zpracovat a přijmout opatření k odstranění nedostatků, 
respektive reagovat na některá doporučení DR.  

e. Změny rozpočtu ČAST na rok 2021 

DR obdržela aktuální plnění rozpočtu k 7. 11. 2021 – v příjmech ale schází např. dar 
od Jooly a TTM, po delší diskuzi došlo ke shodě, že budou změny ve struktuře 
(přesuny mezi položkami), nikoliv v celkové výši rozpočtu – to znamená, že bude 
snaha  prostředky účelně a hospodárně využít v plné výši – např. předzásobení, 
v případě nedočerpání ze strany některých SpS a SCM se odmění někteří úvazkoví 
trenéři, sjednotí a upřesní se položky Mediální komise, ping-pong.tv a ligové soutěže 
atd. 

VV zaslal DR definitivní návrh na úpravu rozpočtu ČAST na rok 2021.  

f. Různé, diskuze 

Vzhledem ke zkušenostem z minulých let doporučila DR zpracovat návrh rozpočtu 
(formou rozpočtového provizoria) na rok 2022 tak, že položky Talent a Repre budou 
ve stejné výši jako v roce 2021 a další (provoz apod.) budou ve výši 90 % rozpočtu 
roku 2021. Návrh předloží DR do konce roku 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Olomouc, 15. 11. 2021 
Ing. Jiří Juřena v. r., předseda DR ČAST  

  

 


