Zápis č. 5 z jednání Dozorčí rady České asociace stolního tenisu ze dne 7. března 2020
Přítomni: J. Juřena, Z. Jirásek, K. Vašinová, P. Mergenthalová - členové dozorčí rady
Omluven: J. Jungvirt – člen dozorčí rady
Hosté: Z. Špaček – předseda VV ČAST
Místo jednání: U Vlašského dvora, Havlíčkovo nám. 511/15, Kutná Hora
Doba jednání: 13:00 – 16:00 hod.
Program:
a) Kontrola zápisu z minulého jednání DR

J. Juřena

b) Návrh rozpočtu na rok 2020

Z. Špaček, členové DR ČAST

c) Výstupy z VV

Z. Špaček, členové DR ČAST

d) Různé, diskuze, náměty, kontrolní činnost DR

Z. Špaček, členové DR

Bod a)
Zápis č. 4/2019 ze dne 29. prosince 2019
-

Z. Špaček, předseda VV ČAST zodpověděl písemně a ústně dotazy na 1. návrh
rozpočtu na rok 2020.

-

VV přijal opatření pro podávání vyúčtování dotací

-

Nominace a proplácení náhrad za 3. ligu mužů rozhodčím – bude vyhodnoceno
po skončení sezony, další postup bude diskutován a poté vyhlášen

Bod b)
Ekonomická agenda – návrh rozpočtu na rok 2020
Dozorčí radě byl rozeslán materiál – druhý návrh rozpočtu ČAST pro rok 2020 včetně
komentáře. Návrh vychází ze znalostí výše požadovaných dotací zejména u tří hlavních
našich dotačních programů (Talent, Repre a Organizace sportu). V provozní oblasti je návrh
rozpočtu sestaven na základě požadavků komisí, útvarů, atd. podle přibližné skutečnosti roku
2019. Vzhledem ke snížené alokace proti roku 2019 byla nutná redukce u některých položek –
např. se nepředpokládá centrálně organizovaná materiálová podpora, dále se snižuje plán
na administrativu, na výdaje na projekt HBO. Naopak se zvyšují částky na podporu propagace
ligových soutěží, na činnost mediální komise, na podporu STIS a Registru, činnost RIK.
Po velké diskuzi DR konstatovala, že její připomínky byly zohledněny, přesto je nutné ještě
některé dílčí oblasti dopracovat, respektive objasnit – nominace a proplácení náhrad za 3. ligu
mužů rozhodčím, předpokládané náklady na pronájem dokončované haly Baníku Havířov,
dotační programy pro KSST a RSST. Z. Špaček konstatoval, že ještě dojde k drobným

úpravám rozpočtu s tím, že VV bude mít speciální jednání ohledně rozpočtu a ihned po něm
dostanou členové DR konečnou verzi rozpočtu, ke které se vyjádří, aby návrh rozpočtu mohl
být předložen na Konferenci ČAST.
Dozorčí rada nadále doporučuje podmínečné schválení rozpočtu pro rok 2020 s tím,
že z důvodu odložení Konference:
1. VV zajistí běžné financování provozu ČAST z vlastních zdrojů v období od 1. 1. 2020
do doby předložení definitivního návrhu rozpočtu a další postup bude s DR
konzultován. Stále platí, že provedené měsíční výdaje budou odpovídat 1/12 čerpání
ročního rozpočtu roku 2019
-

Plnění rozpočtu za rok 2019 a výsledky hospodaření ČAST za rok 2019
bude zpracováno do 31. 3.2020

Bod c)
Výstupy z Výkonného výboru ČAST:
-

Diskutována otázka metodiky pro projekty KSST a RSST

-

Dotační programy MŠMT

-

Turnaj WJC v Hodoníně

-

MČR dospělých v Plzni

-

Para Czech Open 2020

-

WT Olomouc

-

Gala večer ČAST k 95. výročí založení stolního tenisu v Čechách a na Moravě

-

Příprava konference

Bod d)
Různé, náměty, diskuze
-

Na základě podnětů hráčů i trenérů doporučuje DR Výkonnému výboru ČAST zvážit
konání samostatného mistrovství republiky v kategorii do 21 let
DR ČAST nadále doporučuje VV delegovat rozhodčí i na 3. ligu, která je rovněž řízena
VV a současně jim proplácet odměny tak jako ve vyšších soutěžích – jde již
o opakované doporučení DR, která nevidí nejmenší důvod pro tuto diskriminaci

-

-

DR nadále doporučuje VV zvážit, aby pro pořádání ČP v roce 2020 byl osloven
ke spolupořádání přímo některý KSST, kde se obvykle větší akce ČAST nepořádají
DR se zabývala e-mailem, který zaslal V. Zajíček (předseda VV KSST Ústí n. Labem)
Z. Špačkovi a nevhodným způsobem sdělil, že pokud bude Z. Špaček předsedou VV,
nebude mít zájem se účastnit jednání Rady krajů a dále požadoval dodání vyúčtování
akce Minipingpong v Ostravě, aby mohl dokončit kontrolu s tím, že v opačném
případě podá trestní oznámení na neznámého pachatele. Dozorčí rada ČAST
rozhodla, že kontrolu provede kontrolní skupina DR ve složení J. Juřena a J. Jungvirt.
DR tuto kauzu otevře na Konferenci, protože se domnívá, že forma žádosti
je naprosto nevhodná (obsahuje podmínky a vyhrožování) a nepřispívá k dobrému
fungování stolního tenisu. DR se domnívá, že pokud někdo přijme veřejnou funkci,
měl by plnit povinnosti vyplývající z této funkce
Další jednání DR se uskuteční v sobotu 20. června 2020 ve Strakonicích.

V Olomouci dne 18. března 2020

Zapsal: Ing. Jiří Juřena, předseda DR
Ověřili: členové DR

