Zápis č. 5/2018 ze zasedání Dozorčí rady České asociace stolního tenisu
dne 25. 8. 2018
Přítomni: Zdeněk Jirásek, Jiří Juřena, Vladimír Zajíček, Jaromír Zlámal, Petra Mergenthalová
Hosté: Zbyněk Špaček, Jan Brothánek – za VV ČAST
Místo konání: Olomouc, Legionářská 21
Doba jednání: 11,00 – 14,00 hod.
PROGRAM:
1) Kontrola zápisu z minulého jednání
2) Info o výsledku proběhlé kontroly dokladů
3) Čerpání a stav rozpočtu ČAST v roce 2018
4) Info VV ohledně případných nedočerpaných či přečerpaných položek rozpočtu ČAST
k 30.9.2018
5) Info o významných událostech, které se v ČAST udály, či udají
6) Plán dalších kontrol DR
Bod 1)
Zápis č.4/2018 z jednání 31.5.2018
- Aktualizace Organizačního řádu.
Konference ČAST 2018 přijala toto usnesení:
Konference ukládá VV ČAST dokončit a schválit znění „Organizačního řádu ČAST“ do
30.9.2018.
VV předpokládá splnění tohoto termínu.
- Deklarace VV k nevhodnému chování členů ČAST, hráčů, funkcionářů při akcích stolního
tenisu.
VV uložil předsedovi asociace tento úkol:
Připravit právní postup řešení při slovních napadáních funkcionářů ČAST. T: 31. 5. 2018
Úkol nebyl v termínu splněn. DR vyslovila politování nad tím, že termíny, které si VV
sám stanoví, nejsou plněny. Zároveň je DR nespokojena nad faktem, že doposud
neobdržela od VV ani žádnou průběžnou informaci.
- Slečna Petra Zýková, která byla oslovena DR s žádostí o průběžnou spolupráci s DR, toto
odmítla.
- Spolupráce ČAST a APK.
Dne 5.6.2018 proběhla Valná hromada APK, která přijala, mimo jiné, i toto usnesení:
Pověřuje vedení APK k uzavření smlouvy s ČAST o spolupráci.
Žádná smlouva však nebyla uzavřena, není znám ani její návrh.
DR žádá VV o urychlené jednání a uzavření této smlouvy a navrhla několik námětů na
řešení.

Bod 2)
Vladimír Zajíček informoval přítomné o předběžných výsledcích kontroly čerpání finančních
prostředků na všech Mistrovstvích republiky. Z kontroly bude sepsán oficiální záznam, ke
kterému se VV může vyjádřit.
Bod 3)
Členům DR bylo na místě rozdáno čerpání finančních prostředků ČAST k 23.8.2018.
Bylo diskutováno o jednotlivých položkách s těmito závěry:
- DR se domnívá, že čerpání rozpočtu v některých položkách ( především provozní náklady
jednotlivých komisí, PROJEKTY-zejména podpora KSST, RSST, ale i další ) je k výše

uvedenému datu nedostatečné a vyzývá VV, aby se tímto neprodleně zabýval.
Bod č.4)
Dle Usnesení konference 2018
u rozpočtovaných položek asociace nad 300 tis.Kč, při předpokladu přečerpání o 10% toto
konzultovat a zdůvodnit DR
bylo zdůvodněno přečerpání položky
MS družstev plán 500 tis.Kč, skutečnost 584 526,95 Kč,
VV signalizuje možné přečerpání u položek
ME U 21 + Superliga
plán 250 tis.Kč,
Provozní výdaje mediální komise
plán 490 tis.Kč
VV předloží do 30.9.2018 písemně DR návrh upraveného plánu a jeho zdůvodnění.
Bod 5)
Předseda ČAST Zbyněk Špaček seznámil členy DR s některými minulými i budoucími aktivitami.
Např. o
- jednání exekutivy ITTF v Praze,
- přípravě zastřešující státní organizace – sportovní agentura vedená M.Hniličkou,
- přípravě Olympiády dětí a mládeže, která proběhne v roce 2019 v Liberci,
- olympijských hrách mládeže 2018 v Buenos Aires,
- přípravách na největší stolnotenisové akce v roce 2019 (MEJ v Ostravě, světový turnaj U11 a
U13 v Olomouci, World Tour dospělých v Olomouci, světový turnaj zdravotně postižených
v Ostravě)
- tvorbě Směrnice ČAST č.3 – Ochrana osobních údajů (GDPR).
Informoval, že volební konference 2019 proběhne na počátku dubna.
DR ocenila všechny aktivity, včetně vynikající prezentace České asociace stolního tenisu směrem
k ITTF.
Bod 6)
Členové DR se dohodli, že v průběhu září a října provedou další kontroly hospodaření. Konkrétní
požadavky pro kontrolu oznámí VV v dostatečném předstihu.

Další jednání DR ČAST proběhne pravděpodobně v říjnu 2018. Je zatím plánováno v
Litoměřicích.
Dne 3.9. 2018
Zapsal: Zdeněk Jirásek
Ověřili: členové DR

