Zápis č. 2 z jednání Dozorčí rady České asociace stolního tenisu ze dne 2. srpna
Přítomni: J. Juřena, Z. Jirásek, K.Vašinová, P. Mergenthalová, J. Jungvirt - členové dozorčí
rady
Hosté: Z. Špaček – předseda VV ČAST, J. Brothánek – místopředseda VV ČAST
Místo jednání: Tyršův dům, Újezd 450, Praha 1 (sídlo České obce sokolské)
Doba jednání: 15:00 – 17:30 hod
Program:
1) Kontrola zápisu z minulých jednání DR
2) Ekonomická agenda – rozpočet, projekty
3) Výstupy z Výkonného výboru ČAST
4) Jednací řád DR ČAST – aktualizace
5) Různé, náměty na další činnost
Bod 1) Zápis č.1/2019 z 8. 2. 2019
Úkoly pro VV - řešit právní cestou napadání funkcionářů ČAST při akcích.
Dle sdělení Z. Špačka byl zpracován tzv. Návštěvnický řád. Tento řád bude vydán jako
samostatná Směrnice VV, bude prezentován na webových stránkách Asociace a bude vyvěšen
na viditelném místě na každé akci pořádané ČAST.
-

spolupráce ČAST s APK – Dozorčí rada předložila na konferenci 2019 návrh
úpravy soutěžního řádu, který byl schválen

Zápis z jednání DR ze dne 12. dubna 2019 nebyl vyhotoven, jednání bylo zrušeno pro malou
účast. Z. Jirásek podal informaci o materiálech připravených na toto jednání DR,
zejména zprávu DR pro volební konferenci konanou dne 13. 4. 2019
Bod 2) Ekonomická agenda
Dozorčí radě byl předložen materiál – průběžné čerpání rozpočtu ČAST, ke kterému podal
podrobný výklad J. Brothánek a Z. Špaček. Dozorčí rada je názoru, že takto předložené čerpání
rozpočtu nemá velkou vypovídací schopnost, protože řada položek nebyla zúčtována (nemoc,
dovolené, akce) a bude zúčtována až v průběhu druhého pololetí včetně projektů KSST, RSST
apod. V tomto případě se navíc jedná o porušení časové souvislost účtování. Nicméně je třeba
se zaměřit, mimo jiné, na položky ligové soutěže, projekty krajů (minimální čerpání), talent –
chybí vyúčtování od Hodonína a Vlašimi, na ZPS (vozíčkáři) kde se rýsuje překročení
plánovaných rozpočtů, MEJ – přečerpání dotací, investice které budou realizovány až ve
2. pololetí.
Dozorčí rada požádala Z. Špačka o urychlenou aktualizaci čerpání rozpočtu k 30. 9. 2019, aby
bylo možné splnit úkol pro VV – u rozpočtových položek nad 300 tis. Kč při předpokladu
překročení čerpání o 10% k termínu 30. 9. toto případné překročení konzultovat a zdůvodnit
DR ČAST.
Bod 3) Výstupy z Výkonného výboru
Požadavky z DR:
„život“ návštěvnického řádu – diskutováno bodu č. 1)
řešení incidentu p. Brhela na LODM (nevhodné chování vůči rozhodčí,
nesportovní chování) – výkonný výbor kauzu neuzavřel, případ dostala na starost

disciplinární komise v čele s Petrem Bohumským, bude uzavřeno na příštím
jednání, kam bude p. Brhel pozván
dohoda DR s VV o kontrolách - dozorčí rada se ve spolupráci s VV zaměří
zejména na správnost čerpání výdajů z dotačních programů MŠMT, kontroly
budou prováděny ve 3. a ve 4. čtvrtletí
Další výstupy:
ekonomická agenda – výběrová řízení v oblasti dotačního programu
investic
výsledek MEJ v Ostravě, veřejné hodnocení výsledků proběhne při WT
v Olomouci dne 23. 8.
nespokojenost s vystoupením reprezentantů na EOH v Minsku
projekty KSST – podepsány smlouvy kromě Plzeňského a Pardubického
krajského svazu
bude na příští rok zpřesněna metodika pro podávání žádostí KSST a RSST
nespokojenost s podáváním rozpočtů ze strany SPS a OTM
příprava WT v Olomouci, dohodnuta účast televize
MEJ v Ostravě - spokojenost s organizační stránkou a s účastí osobností
WJC Hodonín, podána přihláška pro rok 2020, termín 12. – 16. 2. 2020
Informace o turnaji U11 a U13v Olomouci
činnost odborných komisí – proběhla diskuze o tvoření komisí
termínová listina na rok 2020 – není ještě kompletní ze strany ITTF, proto
Asociace nemůže vydat vlastní termínovou listinu pro druhou polovinu sezony
2019-2020
likvidace společnosti Česká stolnětenisová s.r.o.
nové mandátní smlouvy pro členy VV
konference v roce 2020 se bude konat 4. dubna 2020
Bod 4) Jednací řád Dozorčí rady ČAST
Bylo dohodnuto, že Ing. Juřena rozešle všem členům DR úpravy stávajícího jednacího řádu
(formální změny) a potom schválený jednací řád vyvěsí na webových stránkách asociace.
Bod 5) Různé, náměty, diskuze
DR požaduje upravit webové stránky o aktuálním složení dozorčí rady,
členové DR zašlou Ing. Špačkovi své fotografie
DR požaduje pověsit na webové stránky aktuální jednací řád DR
VV zašle všem členům DR znění mandátní smlouvy, které by šly uplatnit
i vůči členům DR

V Olomouci 9. 8. 2019
Zapsal: Ing. Jiří Juřena
Ověřili: členové Dozorčí rady ČAST

