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Zápis z konference PSST, 

která se konala v budově ČSTV na Strahově  

(sídlo ČAST, Zátopkova 100/2 Praha 6 – Strahov) 

23. května 2013 od 18:00 hodin 

Zápis dle schváleného programu: 

 

PROGRAM KONFERENCE PSST: 

1. Zahájení konference 
Předseda zahájil konferenci PSST (dále jen „konference“) v 18:20 hod v počtu 31 
zástupců, konference je usnášeníschopná. 

2. Program konference – připomínky, schválení 
Konference schválila program v předloženém znění, 31 pro, 0 proti, 0 se zdržel. 

3. Jednací řád – připomínky, schválení 
Konference schválila jednací řád v předloženém znění, 31 pro 0 proti, 0 se zdržel. 

4. Pracovní předsednictvo – schválení 
Konference schválila pracovní předsednictvo ve složení Jan Poledne a Zdeněk Šedivý, 31 
pro, 0 proti, 0 se zdržel.  

5. Volba návrhové komise 
Konference schválila návrhovou komisi ve složení Martin Linert, Zdeněk Šedivý a Jan 
Poledne, 31 pro, 0 proti, 0 se zdržel. 

6. Volba mandátové komise 
Konference schválila mandátovou komisi ve složení Jiří Fausek, Josef Krejsa a Miloš 
Vojáček, 31 pro, 0 proti, 0 se zdrželi.  

7. Informace mandátové komise o usnášení schopnosti konference 
Komise si zvolila za předsedu Jiřího Fauska, který informoval konferenci o aktuálním 
počtu 31 zástupců z 52 možných, konference je usnášeníschopná. 

8. Zpráva o činnosti PSST v sezóně 2012/13 (Zdeněk Šedivý) – diskuze 
Předseda krátce shrnul uplynulou sezónu 2012/13 a poděkoval ostatním členům 
výkonného výboru za jejich přínosnou práci. Do diskuse se přihlásil Josef Krejsa a 
upozornil na ruční zdlouhavou úpravu adresy herny u každého družstva v pražských 
soutěžích.  Zároveň v tomto bodě vystoupil předseda ČAST Zbyněk Špaček a informoval 
o práci Výkonného výboru ČAST. Konference schválila zprávu o činnosti PSST, 31 pro, 0 
proti, 0 se zdržel. 
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9. Zpráva o činnosti KM PSST (Martin Linert) – diskuze 
Pan Linert přednesl kompletní zprávu o činnosti komise mládeže. Konference schválila 
zprávu o činnosti KM PSST, 32 pro, 0 proti, 0 se zdržel. 

10. Zpráva o činnosti KR PSST (Jan Poledne) – diskuze 
Pan Poledne pronesl zprávu o činnosti komise rozhodčích, kdy rozdal Manuál pro E-
learningové školení a seminář rozhodčích licence C. Konference schválila zprávu o 
činnosti KR PSST, 32 pro, 0 proti, 0 se zdržel. 

11.  Zpráva o činnosti STK PSST (Miloš Vojáček) – diskuze 
Pan Vojáček informoval přítomné o uplynulém ročníku, který byl veden přes systém 
STIS. Pan Vojáček informoval přítomné o založení 7. třídy a upozornil všechny na 
novinky v rozpisu soutěží PSST. Konference schválila zprávu o činnosti STK PSST, 32 
pro, 0 proti, 0 se zdržel. 

12. Zpráva o hospodaření v roce 2012 – diskuze 
Předseda předal zástupcům čerpání rozpočtu 2012 a upozornil na nejvyšší rozdíly v 
položkách rozpočtu. Celkové výdaje činily 592.455,20 Kč, příjmy 616.821,44,- Kč, finální 
přebytek byl ve výši 24.366,24 Kč. Konference schválila zprávu o hospodaření v roce 
2012, 32 pro, 0 proti, 0 se zdržel. 

13.  Návrh rozpočtu 2013 – schválení 
Předseda předložil konferenci přebytkový návrh rozpočtu pro rok 2013 ve výši 3.675,- 
Kč s celkovými výdaji 1.110.325,- Kč a příjmy 1.114.000,- Kč. Předseda vysvětlil hlavní 
položky rozpočtu, především navýšení v části dotací díky navýšeným grantům od 
Magistrátu hlavního města Prahy. Konference schválila návrh rozpočtu 2013 
v předloženém znění, 32 pro, 0 proti, 0 se zdržel. 

14.  Ustanovení revizní komise (RK PSST) dle stanov PSST - schválení  
Po krátké diskuzi o nominovaných členech revizní komise navrhl předseda složení 
revizní komise ve složení Jiří Fausek (předseda), Josef Krejsa a Michal Linert. Konference 
schválila revizní komisi PSST ve složení Jiří Fausek (předseda), Josef Krejsa a Michal 
Linert, 32 pro, 0 proti, 0 se zdržel. 

15.  Závěr 
Předseda ukončil jednání ve 20:40 hod.  
 Ing. Zdeněk Šedivý 
    předseda VV PSST 

Ověřil: Jiří Fausek 

Použité zkratky:  

PSST – Pražský svaz stolního tenisu 

KM – Komise mládeže 

KR – Komise rozhodčích 

STK – Sportovně-technická komise 

ČAST – Česká asociace stolního tenisu 
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