Zápis č. 1/2019 ze zasedání Dozorčí rady České asociace stolního tenisu
dne 8. 2. 2019
Přítomni: Zdeněk Jirásek, Jiří Juřena, Vladimír Zajíček
Omluveni: Petra Mergenthalová, Jaromír Zlámal
Hosté: Zbyněk Špaček, Nikolas Endal, Jan Brothánek – za VV ČAST
Místo konání: Praha, Na Zlíchově 35
Doba jednání: 14,00 – 17,00 hod.
PROGRAM:
1) Kontrola zápisu z minulého jednání
2) Doplnění výsledků proběhlé kontroly
3) Další provedené kontroly
4) Čerpání rozpočtu ČAST v roce 2018
5) Rozpočtové provizorium 2019
6) Volební konference ČAST 2019
7) Různé
Bod 1)
Zápis č.6/2018 z jednání 18.10.2018
- 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.
Předseda ČAST informoval o jednání s panem Karolyim, který doporučil zahrnout
všechna opatření do novelizace disciplinárního řádu. Na tvorbě novelizace se bude
podílet.
- 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.
Smlouva s APK dosud uzavřena nebyla. Předseda DR se pokusí jednat s představiteli
APK o budoucí spolupráci s ČAST.

Bod 2)
Vladimír Zajíček doplnil svoji zprávu z kontroly, která bude oficiálně předána VV.
Bod 3)
Jiří Juřena provedl kontrolu v oblasti čerpání provozních nákladů VV. Dosažené poznatky bude
konzultovat s vedením asociace. Následně předloží závěrečnou zprávu.
Bod 4)
Čerpání rozpočtu 2018 není dosud kompletně uzavřeno. Především v oblasti projektů krajských
svazů přišlo v některých případech vyúčtování až na konci možného účtovacího období.
Definitivní uzavření roku 2018 bude tedy provedeno až na konferenci ČAST.

Bod 5)
Ing. Brothánek předložil DR návrh rozpočtu ČAST pro rok 2019 ve výši cca 55 mil.Kč. Návrh byl
podrobně rozčleněn do jednotlivých podkapitol. Konkrétně:
- Provozní oblast
- Reprezentace
- Talentovaná mládež
- Významné sportovní akce
- Zdravotně postižení sportovci
Členové DR a VV velmi podrobně diskutovali většinu položek, důvody jejich navyšování, či
snížení.
Vladimír Zajíček vyjádřil nesouhlas s plánovanou částkou 200 tis.Kč pro Českomoravský klub
veteránů.
Závěr:
DR ČAST považuje navržený rozpočet pro rok 2019 za důvěryhodný a doporučí konferenci
ČAST jej schválit. Do doby schválení konferenci doporučuje VV se tímto rozpočtem řídit.
Bod 6)
Předseda asociace předložil harmonogram organizačního zabezpečení Konference ČAST, která se
uskuteční v sobotu 13.4.2019 v Praze.
Členové DR se ke svému dalšímu působení v orgánu DR ČAST vyjádřili postupně takto:
Jiří JUŘENA – podává kandidaturu na předsedu DR ČAST
Zdeněk JIRÁSEK – podává kandidaturu na člena DR ČAST
Vladimír ZAJÍČEK – podává kandidaturu na člena DR ČAST
Korespondenčně se další současní členové DR vyjádřili takto:
Petra MERGENTHALOVÁ – podává kandidaturu na člena DR ČAST
Jaromír ZLÁMAL – není dosud rozhodnut, případně podá nějakou kandidaturu osobně
Členové DR žádají VV ČAST, aby byla jejich kandidatura takto zaevidována.

Bod 7)
Jan Brothánek informoval DR, že se v současné době připravuje přihláška asociace do programu
investic (naposledy vyhlášena v roce 2014), kde bude možno získat až 8 mil.Kč (dle rozhodnutí
MŠMT).
Další (poslední) jednání DR ČAST proběhne pravděpodobně v pátek 12. dubna 2019 v Praze.
Hlavním bodem programu bude schválení závěrečné zprávy DR ČAST pro konferenci.
Dne 14.2. 2019
Zapsal: Zdeněk Jirásek
Ověřili: přítomní členové DR

