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Úvod
Tuto zprávu o činnosti předkládá revizní komise (dále jen RK) členské základně v souladu s čl. 34 platného
organizačního řádu Českého Squashe. V kapitolách níže se zaměřujeme na krátké shrnutí doporučení
vyplývajících z loňské zprávy, činnost výkonného výboru (dále jen VV) a oblast hospodaření.

Webová aplikace
Obecně mnoho viditelných změn pro koncové uživatele nenastalo, nicméně se již přes rok pracuje na vytvoření
nové části webu určené pro trenéry. Zde bude k dispozici samostatná podstránka se seznamem trenérů s
aktivní licencí, vlastním profilem a dále rozcestník pro čerpání dalších odborných informací v oblasti trenérské
činnosti. Práce jsou prakticky hotové ze strany ČASQ. Překážkou rychlé implementace je pouze časová tíseň
poskytovatele aplikace, na kterého tímto apelujeme, aby bylo možné novinky co nejdříve uvést do praxe. Dále
bude díky dobré práci sekretariátu k dispozici archiv mnoha výsledků z přelomu milénia. Zpřehlednění by se
celkově mělo dočkat Hlavní menu včetně reprezentační kolonky a obecně zpříjemnění fulltextového
vyhledávání napříč celým webem, což by mělo významnou měrou pro většinu z Vás přispět k rychlejšímu
nalezení požadované informace v řádu vteřin.

Minulá doporučení-bodově:
• RK by ráda upozornila na skutečnost, že v zápisech z VV se až se železnou pravidelností zbytečně opakují
nesplněné úkoly z předešlých zápisů, pro které by bylo moudřejší použít nějaký roční plán mimo
pravidelné zápisy z VV (u úkolů obecně deklarovat pevný termín splnění). Toto se konkrétně týká hlavně
GDPR smluv a certifikace kurtů (vybrat dodavatele měření), kde rovněž vyzýváme k promptní nápravě
do začátku squashové sezóny s cílem mít smlouvy nachystané včetně vyvěšení informací na web SPLNĚNO. RK konstatuje, že s více jak ročním zpožděním došlo k nápravě a zápisy VV již více reflektují na
aktuální dění.
• Další doporučení, které se z loňského roku týkalo asociačního newsletteru, kde se RK zabývala podnětem
z řad hráčů ohledně jeho obsahu a došla k závěru, že by jej bylo dobré více přiblížit běžným hráčům.
Vzhledem k pandemické situaci nebylo možné podnět aplikovat - NEHODNOCENO. RK se k této
problematice vrátí v příští zprávě.

Oblast hospodaření
Revizní komise (dále jen RK) vycházela při hodnocení práce VV v oblasti hospodaření z předloženého rozpočtu
na rok 2020 a z jeho následného čerpání, dále pak z rozvahy a výsledovky za rok 2020. ČASQ hospodařila v roce
2020 s rozpočtem o celkové výši 18,81 mil. Kč.
Dotační politika ze strany MŠMT, hlavního města Prahy a jiných tradičních partnerů asociace byla v roce 2020
značně destabilizovaná. Ano, do rozpočtu přinesla příjmy o celkové hodnotě 14,6 mil. Kč. Z toho ale tvořil
podstatnou část investiční program MŠMT pro pořízení majetku k zajištění tréninkových podmínek výchovy
reprezentačních hráčů, který v příjmech dotací činil 8,- mil. Kč. Jinak řečeno dotační příjmy se snížily o 3,7 mil.
Kč oproti roku 2019. Tato situace byla zaviněna především pandemickou situací s nemocí covid-19. Významnou
části příjmů byl převod hospodaření z roku 2019 ve výši 1,- mil. Kč.
Pokud se zaměříme na strukturu čerpání jednotlivých rozpočtových položek, došlo na většině účtů k
nedočerpání rozpočtového plánu. (Opět situace kolem covid-19)
Na účtu „Tuzemské soutěže“ zůstalo nedočerpáno 145,- tis. Kč, a to pro nekonání soutěžních turnajů v druhé
polovině roku 2020.
Nedočerpán zůstal také účet „Metodika“, protože se nekonaly především reprezentační kempy.
Účet „Marketing a Média“ také zůstal nedočerpán, když investice do marketingu v dané pandemické situaci by
přišly veskrze vniveč.
Ušetřilo se i na ostatních účtech rozpočtu a hlavně - celá účetní skupina „Rezerva“ ve výši 840,- tis. Kč
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Na závěr RK hodnotí rozpočtovou kázeň ČASQ jako zodpovědnou v souladu s konáním činností dobrého
hospodáře, kdy rozpočet pro rok 2020 nakonec skončil přebytkem cca 2,- mil. Kč. Celý tento přebytek přejde
do rozpočtu 2021.
Porovnáváme-li rozpočet na rok 2020 s výkazem zisků a ztrát, který nám byl předložen Ing. Tomášem
Fořterem, pak vidíme drobné odchylky jak v příjmech, tak i ve výdajích. Odchylky jsou způsobeny účetním a
provozním rozdílem. Obě položky, jak výkaz zisků, tak výkaz ztrát korespondují s kladným hospodářským
výsledkem uváděným již v čerpání rozpočtu 2020.
Při kontrole rozvahy vidíme navýšení aktiv ve skupině hmotné movité věci a jejich soubory, kde ČASQ díky
investičním dotacím z MŠMT nově pořídila dlouhodobý majetek. Na straně pasiv pak byly tyto investice
vyrovnány převodem volných prostředků z roku 2019.
Celkově RK hodnotí hospodaření ČASQ jako velmi dobré i v této nestandardní době.
RK nadále doporučuje vedení ČASQ tvořit finanční rezervy, které by pokryly případné přechodné období v
případě krize, či nenadálé události, jak nás o tomto přesvědčuje situace z posledního období a problémy
spojené se šířením nemoci covid-19.

Doporučení komise-bodově:
• RK se velice intenzivně zajímala o smlouvu o dílo asociačního webu, jelikož byl tento zdrojový kód použit
v prakticky identické formě k vytvoření konkurenčního webu Slovenské asociace. Tímto byla porušena
smlouva poskytovatele a objednatele a duševní vlastnictví tohoto zdrojového kódu bylo BEZ SOUHLASU
VV ČASQ využito poskytovatelem aplikace firmou QuickCode, s.r.o. k vytvoření identického webu a
fakticky dvojího “zpeněžení” této webové aplikace. Vznikla tím finanční újma všem členům ČASQ, kteří
mohli nějakou formou ze zisku postoupení práv zdrojového kódu profitovat. Naše komise tímto
urgentně vyzývá VV ČASQ, aby podnikl právní kroky, jelikož byly JASNĚ porušeny podmínky dle článku
IV, bodu 4.2 rámcové smlouvy a dle článku VIII, bodu 8.1 požadoval smluvní pokutu, případně dle článku
XV, bodu 15.1 vynaložil veškeré úsilí k urovnání této věci ve prospěch ČASQ!
• Dále si naše komise RK dovoluje označit rozhodnutí VV ze září 2020 o vyplácení výkonnostní podpory žen
za velmi nešťastné. RK zastává názor, že nárok na podporu by neměl být tak specificky zaměřen na
umístění v rámci soutěží PSA, neboť aktuální situace v účasti žen na okruhu PSA se jeví jako tristní.
Nicméně pro reprezentační účely potřebuje ČASQ minimálně 4 ženy (plus náhradnice). Ty by měla
motivovat ke kvalitní tréninkové přípravě právě finanční podporou, která částečně pokryje náklady s tím
spojené. RK důrazně doporučuje změnit pravidlo článku 3.2 Koncepce podpory reprezentace dospělých
v prvním odstavci tohoto článku určující podmínku umístění na okruhu PSA.

LSCM
Žádné zásadní změny se v systému letos neprováděly. Projektová školení probíhala on-line a setkala se s
velkým zájmem - v průměru bylo vždy připojeno cca 20 lidí. Projektové úkoly si všichni poctivě splnili, některé
byly velice podnětné. Více informací je možné získat ze Zprávy o činnosti metodické komise ČASQ.
RK ČASQ se také zajímala o důvody pro přechod na 3 - stupňový systém trenérských tříd, kde byla snaha o
zjednodušení (dále přiblížení českým i evropským standardům - ESF/WSF coaching diploma level 1-3). Zkrácení
doby odborné praxe, které umožní zájemcům po splnění všech požadavků dřívější získání 2. třídy, která je
minimem pro získání živnostenského oprávnění v oboru "Trenér squashe". Pokud jde o držitele 4. trenérských
tříd, tak po roce 2015 byly tyto licence omezeny na dvouletou dobu. Jejich držitelé pokračovali ve vzdělávání a
většinou získali vyšší licence, ostatním licence již neplatí bez ohledu na uvedenou změnu. Jedinou drobnou
výtkou jsou tedy nadále historické trenérské licence bez omezené doby platnosti, které nadále platí. Jejich
držitelé byli vyzváni k dalšímu sebevzdělávání v oblasti moderního squashového tréninku. Více informaci o této
problematice lze opět nalézt ve zprávě o činnosti Metodické komise ČASQ, případně na webu asociace.
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Závěrečné shrnutí
Děkujeme všem členům VV, sekretariátu a odborným komisím za jejich činnost. Dále děkujeme všem
dotázaným za včasné odpovědi RK. Naše poděkování patří i těm, kteří se podílejí na rozvoji Českého squashe. V
minulém roce jsme doufali, že krize spojená s coronavirovou pandémií negativně nezasáhne chod českého
squashe. Bohužel zasáhla, v podstatě celá sezóna byla zmařena. Doufáme a přejeme českému squashi, aby se
brzy rozběhly soutěže a diváci mohli vidět krásu squashe na vlastní oči a vést mezi sebou opět diskuse o tom či
onom zápasu. Je pěkné, že VV schválil a udělal vstřícný krok vůči klubům tím, že loňské registrační poplatky
budou během června v plné výši vráceny klubům formou podpory jejich činnosti a dal tím najevo, jak si svých
členů váží. Přejeme všem pevné zdraví a optimismus v této nelehké době.
Revizní komise si dovoluje připomenout všem členům ČASQ, že jako dozorový orgán, je připravena řešit jejich
případné podněty prošetřením správnosti postupů výkonných činitelů ČASQ.
Dne 2. 6.2021

Zpracovali dle svého nejlepšího vědomí a svědomí: Pavel Holinka, Renata Svobodová, Ing. Petr Vosátka
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