ČESKÁ
ASOCIACE
SQUASHE
ZPRÁVA REVIZNÍ KOMISE
O ČINNOSTI VV ČASQ ZA OBDOBÍ

16.6.2019 – 13.6.2020

25.5.2020

Zpráva Revizní komise o činnosti VV ČASQ za období červen 2019 – červen 2020
Stránka 2 z 5

ÚVOD .................................................................................................................................................................... 3
WEBOVÁ APLIKACE ......................................................................................................................................... 3
MINULÁ DOPORUČENÍ-BODOVĚ: ................................................................................................................ 3
OBLAST HOSPODAŘENÍ ................................................................................................................................. 4
DOPORUČENÍ KOMISE-BODOVĚ: ................................................................................................................ 4
LSCM ..................................................................................................................................................................... 5
ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ ..................................................................................................................................... 5

Česká asociace squashe, z.s. * Zátopkova 100/2 * 160 17 Praha 6 , IČ: 481 32 217
+420 776 814 960 * info@czechsquash.cz * www.czechsquash.cz

Zpráva Revizní komise o činnosti VV ČASQ za období červen 2019 – červen 2020
Stránka 3 z 5

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 v uplynulé sezoně nedošlo k žádným významným a podstatným novinkám ve funkčnosti webu a
aplikace. Průběžně pokračovaly práce na drobných úpravách a vylepšeních, jejichž cílem je zapracování
přijatých změn v předpisech týkajících se soutěží a zlepšení uživatelské přívětivosti webu a aplikace. Došlo k
aktualizaci aplikace na nejnovější verze technologií php a mysql. Na webu se udělaly drobné grafické úpravy v
souvislosti s novým logem Českého squashe. V klubovém přístupu v záložce registrace byla přidána nová
záložka junioři pro vkládání dokumentů pro postaršení hráčů (potvrzení od rodičů a lékaře) a s tím spojený
systém schvalování Soutěžní komisí. V hráčském detailu se nově zobrazují body ze žebříčku PSA, disciplinární
nuly a přehledněji turnaje, které se aktuálně započítávají do žebříčku. V části pro zadávání výsledků z turnajů je
nově možné zadávat i časy všech zápasů, aby pořadatelé mohli dopředu zpracovat časový plán celého turnaje.
Aktuálně probíhají práce na sekci trenérů, které by měly být připraveny od nové sezóny. Všechny tyto úpravy
se vešly do objemu, za který ČASQ platí měsíční paušál za údržbu a žádné finanční prostředky navíc nebyly
fakturovány.

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 NESPLNĚNO. RK konstatuje, že v zápisech stále přetrvávají stejné úkony (kontroly minulých zápisů) již od
počátku roku 2019.
• RK doporučuje upozadit, či zcela přestat užívat aplikaci „XPS trainer“, kterou při bližším zkoumání
používá pouze SC Strahov (včetně všech jejich trenérů) a Jan Roll z pozice vedoucího LSCM. Takto
vynaložené finanční prostředky za licence lze smysluplně využít jinde. Vítáme interní stanovisko
metodického doporučení tuto aktivitu oficiální cestou nadále nepodporovat. Stávající licence vyprší
koncem srpna s tím, že případné užívání by výše zmíněné subjekty mohly nadále nést ve vlastní režii SPLNĚNO. Smlouva o užívání aplikace vypršela ke konci června 2019 a dále nebyla VV ČASQ obnovena
(Aplikace je nadále využívána pouze Squashclubem Strahov, který si náklady hradí z vlastních
prostředků).
• Další doporučení naší komise se týká aplikace “SquashTrack”, viz Zpráva o činnosti ČASQ 2018, kde se
souhrnně píše o jejím pozitivním osvědčení napříč squashovou obcí. Rádi bychom uvedli, že i přes
barterový zisk 30 hráčských přístupů a 10 trenérských (nicméně i barter něco stojí) se možná i díky
nepodpoře zařízení se systémem iOS a OS Windows, či časově náročnosti na obsluhu, její užívání
nerozšířilo. Část vybraných trenérů (kteří byli vybráni z rozhodnutí VV z 29. 8.2019) aplikaci přestalo
využívat a raději delegovali přístupy na další kolegy metodou „vyzkoušej si a uvidíš sám“. Proto
doporučujeme budoucí užití pouze, pokud bude aplikace zcela zdarma formou betatestů - SPLNĚNO.
Smlouva o užívání aplikace vypršela ke konci září 2019 a dále nebyla VV ČASQ obnovena.
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Oblast hospodaření
Revizní komise (dále jen RK) vycházela při hodnocení práce Výkonného výboru v oblasti hospodaření z
předloženého rozpočtu na rok 2019 a z jeho následného čerpání a dále pak z rozvahy a výsledovky za rok 2019.
Dotační politika ze strany MŠMT, hlavního města Prahy a jiných tradičních partnerů asociace byla v roce 2019
stabilizovaná a přinesla do rozpočtu příjmy o celkové hodnotě 10,3 mil. Kč. Navíc byl spuštěn v loňském roce i
investiční program MŠMT pro pořízení majetku k zajištění tréninkových podmínek výchovy reprezentačních
hráčů, který ale není předmětem rozpočtu, ani na příjmové, ani na výdajové straně, protože se do posledních
měsíců loňského roku nevědělo, zda tyto prostředky dojdou na účet asociace, či nikoliv. Pro příští rozpočtová
období RK důrazně doporučuje Výkonnému výboru ČASQ zahrnout do rozpočtu i hodnoty, u kterých není
jistota plnění, ale vyjadřují celkový obraz o kvalitě hospodaření.
Pokud se zaměříme na strukturu čerpání jednotlivých rozpočtových položek, došlo na některých účtech k
přečerpání rozpočtového plánu.
Na účtu „Mezinárodní soutěže“ je překročen plán rozpočtu o cca 91 tis. Kč. Hlavním důvodem pro přečerpání
je vyšší úspěšnost našich reprezentantů na mezinárodním poli, a proto došlo ke zvýšenému finančnímu plnění
hráčům na jejich odměnách.
Na účtu „Pojištění“ je překročeno čerpání rozpočtu o celkem 16 tis Kč. Tady jde ze strany vedení ČASQ o
změnu, kdy se cestovní pojištění našich hráčů stalo jakýmsi bonusem pro aktivnější reprezentační činnost.
Posledním účtem, který skončil přečerpáním, je „Zahraniční organizace“. Stejně jako v roce 2018 se nepočítalo
při tvorbě rozpočtu s uspořádáním druhého PSA turnaje, který se na podzim roku 2019 uskutečnil v Praze.
Na závěr RK hodnotí rozpočtovou kázeň ČASQ jako pozitivní, kdy rozpočet pro rok 2019 sice skončil přebytkem
1,225 mil. Kč, ale větší část z tohoto přejde do rozpočtu 2020, protože některé projekty budou dofinancovány
až v letošním roce.
RK pro tvorbu příštího rozpočtu na rok 2020 navrhuje přesunout položku „PSA nový systém odměn za
umístění“ do rozpočtového účtu mezinárodní soutěže a položku „PSA turnaje“ označit závorkou (poplatky).
Porovnáváme-li rozpočet na rok 2019 s výkazem zisků a ztrát, který nám byl předložen Ing. Tomášem
Fořterem, jsou zde velké disproporce, jak v příjmech, tak i ve výdajích. Tyto jsou způsobeny především dotací
na nákup investičního majetku za strany MŠMT na straně příjmů a následným nákupem investičního majetku
na straně výdajů. Celkově jde o cca 6 mil. Kč.
Další neshodu způsobuje podíl spoluúčasti rodičů a klubů při výjezdech na turnaje, které pouze projdou
účetnictvím, ale nejsou součástí rozpočtu. Celkově jde o cca 2 mil. Kč. Účetně skončilo hospodaření ČASQ v
celkovém zisku 2,115 mil. Kč. Vedení ČASQ splnilo doporučení RK z loňského roku a zajistilo hospodaření
asociace v pozitivních číslech a také navýšilo, díky zmíněné dotaci, i aktiva o dlouhodobý hmotný majetek.
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 posledních dní a problémy spojené s
šířením nemoci Covid-19.

Doporučení komise-bodově:
• Revizní komise kvituje s povděkem aktivní činnost komise rozhodčích a chce touto cestou pochválit tuto
komisi a její členy za kvalitní práci v oblasti zvyšování úrovně rozhodcovské práce počínající již na
juniorské úrovni. RK chce tuto komisi dát příkladem pro jiné odborné komise při ČASQ, které ještě
nefungují ku prospěchu členů asociace, nebo neumějí o své práci dostatečně squashovou veřejnost
informovat.
• Další doporučení se týká 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. Při bližším
prostudování jeho vydání od června 2016 je obsah zaměřen hlavně na Českou špičku (PSA turnaje,
různé světové akce, áčkové turnaje apod.). Vzhledem k početné základně amatérských hráčů, kteří
tento newsletter odebírají, by bylo dobré zakomponovat do něj více běžných akcí tuzemské scény - ať
již turnaje nižších kategorií (B, C, D) či turnaje Masters. Snaha VV, potažmo ČASQ, by měla být v
přilákání co největšího počtu hráčů na tyto turnaje a k tomu by jejich propagace na měsíční bázi mohla
signifikantně pomoci.
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LSCM
Projekt podpory trenérů mládeže „LSCM“ v sezóně 2019-2020 probíhal úspěšně. Jeho smysl je v dlouhodobé
podpoře trenérů mládeže, kteří jsou podle Metodické komise ČASQ nejdůležitějším stavebním kamenem České
asociace squashe. Trenéři zajišťují náborovou činnost, jsou aktivní při přihlašování dětí do soutěží a
systematicky s dětmi pracují a zlepšují jejich výkonnost. Bonusem jsou pak výsledky jejich svěřenců. Zdá se, že
při nastavení výběrových kritérii byl nalezen efektivní kompromis mezi kvantitou a kvalitou. Také formát
intenzivnějších a kratších školení se zdá být účelnější. I letos v rámci projektu přednášelo několik zajímavých
hostů včetně psychologa Mgr. Petráše. Trenéři zpracovávali projekty dle svých specializací. Ideou je využít
právě ty kvality vybraných trenérů, ve kterých oni sami vynikají, a mohou tak být prospěšní i pro ostatní. Školící
materiály jsou posléze zveřejňovány na projektovém webu. V blízké budoucnosti, i díky RK, je v plánu
integrovat projekt pod hlavní web ČASQ, což velmi kvitujeme. V neposlední řadě nás také zajímala částečná
duplicita rolí “REPRE trenér & LSCM trenér”, kde zastáváme názor o rozdělení těchto skupin. Nicméně o
vyřazení reprezentačních trenérů (juniorů) z projektu LSCM samo uvažovalo, ale nakonec se rozhodlo je v
projektu ponechat. ČASQ zatím není v situaci, kdyby si mohla dovolit zaplatit plnohodnotně 2 reprezentační
trenéry (i když by si to jistě zasloužili). Proto tito trenéři musí zajišťovat i své klubové povinnosti. Jan Břeň a Jan
Mutina jsou navíc v těchto činnostech mimořádně úspěšní. Plně si tedy podporu zaslouží. Pokud jde o jejich
přednáškovou a prezentační činnost, provádějí tyto úkoly v rámci školení LSCM, reprezentačních soustředění
apod.

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.
Doufáme, že krize spojená s Koronavirovou pandémií negativně nezasáhne chod českého squashe. Přejeme
všem, pevné zdraví a návrat ke svým činnostem bez dalších omezení.
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 25. 5.2020

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