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ZÁPIS Rady ČTA         č. 003 /2018 

Datum:  27.7.2018; 11:00 hod 
Místo:  restaurace Altány Kampa, Nosticova 2a, 118 01 Praha 1 – Malá Strana 

Pozvaný (b.t.) Role Účast 

Lenka Kovářová předsedkyně Rady ČTA, sportovní ředitelka ČTA Ano 

Filip Ospalý člen Rady ČTA Ano 

Milan Hendrych člen Rady ČTA Ano 

Vladimír Malý člen Rady ČTA Ano 

Jan Laube člen Rady ČTA Ne 

Tomáš Petr technický ředitel ČTA Ne 

Antonín Bauer generální sekretář ČTA Ano 

Martin Hotový sportovní ředitel ČTA Ne 

Rostislav Matera předseda Revizní komise ČTA Ne 

Ladislav Feierfail předseda Disciplinární komise ČTA Ano 

Aleš Novotný předseda Rozhodčí komise ČTA Ne 

 
1. Úvodní slovo předsedkyně Rady ČTA: 

 Předsedkyně Rady ČTA prezentovala současný stav ČTA a činnosti ČTA v různých 
oblastech jako např. politické, PR, marketing, sportovní. Informovala Radu ČTA o 
stavu návrhu nového loga ČTA (Zápis Rada č. 002/2018), kdy je v přípravě grafický 
manuál. Probíhá průběžná příprava a realizace marketingové strategie v podobě 
úvodního sjednocení komunikačního rozhraní „internetových stránek ČTA“. ČTA 
oficiálně požádalo o pořádání „ETU President meeting 2019“. Pořádání nám nebylo 
přiděleno s informací „podat žádost opět na rok 2020“. 
 

 Rada byla informována a schválila zřízení Nadačního fondu České triatlonové 
asociace. Zakladatelé jsou Česká triatlonová asociace z.s. a Česká triatlonová 
společnost s.r.o. Členové orgánů b.t.: předsedkyně správní rady Lenka Kovářová, člen 
správní rady Tomáš Petr, člen správní rady Milan Hendrych; předseda dozorčí rady 
Josef Horčic, člen dozorčí rady Rostislav Matera, člen dozorčí rady Antonín Bauer, 
správce vkladu Antonín Bauer. Fond je zřízen za účelem „Nadační fond je zřizován na 
podporu jednotlivců či kolektivů zabývajících se triatlonem, kteří se dostanou do 
sociálních, zdravotních či jiných znevýhodnění. Nadační fond pomáhá rozvíjet 
provozování triatlonu a vyrovnávat případná výše zmíněná znevýhodnění. Nadační 
fond se zřizuje výhradně a bezprostředně pro dosahování veřejně prospěšného 
účelu.“ 
Nadační fond vyhlásil sbírku na podporu zraněného závodníka Františka Kubínka. 
 

 Rada ČTA tímto svolává VH ČTA na den 3.11.2018 v Praze. 
 

 Člen rady ČTA pan Vladimír Malý informoval o SP Karlovy Vary. 
 

2. Informace GS ČTA: 
 

 Rada ČTA byla informována, že Česká triatlonová asociace vykázala za rok 2017 ztrátu 
ve výši 649 tisíc korun. Zde, stejně jako tomu bylo v roce 2015, musíme připomenout, 
že se jedná o hospodářský výsledek zjištěný na základě zaúčtovaných výnosů a 
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nákladů postupy, které jsou určeny účetními předpisy. Tyto postupy ukládají 
rozlišovat uvedené výnosy a náklady z hlediska věcné, ale i časové souvislosti se 
sledovaným účetním rokem. Při použití uvedených principů může docházet k tomu, 
že přestože asociace hospodaří vyrovnaně, tedy, že se její výdaje rovnají jejím 
příjmům, výsledek vykázaný v účetní závěrce se může lišit. 
Pokud vykazujeme dlouhodobě vyrovnané příjmy a výdaje, musí být součet výsledků 
hospodaření, tedy vykázaných zisků a ztrát, z dlouhodobého hlediska také vyrovnaný. 
Laicky řečeno, pokud je v některém období vykázán účetní zisk, ale skutečný rozdíl 
mezi příjmy a výdaji se blíží nule, musí být zákonitě v jiném období výsledek 
hospodaření záporný, aby se součet výsledků po jejich sečtení také přiblížil nule. 
V předchozím roce, tedy v roce 2016, vykázala ČTA zisk ve výši přibližně 543 tis. Kč, je 
tedy celkem logické, že hospodaření roku 2017 končí ztrátou v podobné výši. 
Tato ztráta nesvědčí o nějakých finančních problémech, nebo zadluženosti ČTA, ale je 
logickým důsledkem toho, že účetní ztráta se při použití závazných účetních postupů 
nerovná rozdílu mezi příjmy a výdaji. V dlouhodobém horizontu ale musí být součet 
výsledků hospodaření stejný, jako součet rozdílů mezi příjmy a výdaji.    
Pokud si vytvoříme graf s účetními výsledky za několik období, logickým stavem je v 
případě vyrovnaných rozpočtů střídání kladných a záporných výsledků. Asi tak, jak je 
vidět na tomto grafu, zachycujícím výsledky asociace od roku 2009: 

 
 

 GS ČTA informoval Radu ČTA o implementaci GDPR. 
 

3. Různé: 
 Rada ČTA byla informována o stavu případu porušení antidopingových pravidel na 

základě oznámení ADV ČR (případ V. Sommer). Wada podala odvolání k arbitrážnímu 
soudu pro sport v Lausanne proti zrušení trestu V. Sommera, na základě rozhodnutí 
odvolacího orgánu ČOV. ČTA v této chvíli čeká na rozhodnutí arbitráže. 

 Rada ČTA schválila přijetí klubů ASPOT Hulín, z.s. U stavu II 1234, 768 24 Hulín, IČ: 
26987635, kontaktní osoba paní Silvie Pavlíčková a Sportovní club Haven Česká Lípa, 
z.s., Mimoňská 224, 471 23 Zákupy, IČ: 63778050, kontaktní osoba pan Milan Kulman 
Buček a kluby schválené per rollam_05.18, 06.18. 

 Další jednání Rady ČTA dle potřeby. 
 

Zapsal: Bauer 
Schválil: L. Kovářová 


