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Zápis z konference PSST, 

která se konala v budově ČSTV na Strahově  

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

10. června 2014 od 18:00 hodin 

Zápis dle schváleného programu: 

 

PROGRAM KONFERENCE PSST: 

1. Zahájení konference 
Předseda zahájil konferenci PSST (dále jen „konference“) v 18:15 hod v počtu 34 
zástupců, konference je usnášeníschopná. 

2. Program konference – připomínky, schválení 
Předseda navrhl změnit bod 3 na „Jednací a volební řád – připomínky, schválení“, dále 
navrhl zařadit bod „Zpráva revizní komise PSST (Jiří Fausek) – schválení“ za bod 11, 
ostatní body se posunou. Konference schválila takto navržený program 34 pro, 0 proti, 0 
se zdržel. 

3. Jednací a volební řád – připomínky, schválení 
Konference schválila jednací a volební řád v předloženém znění, 34 pro 0 proti, 0 se 
zdržel. 

4. Pracovní předsednictvo – schválení 
Konference schválila pracovní předsednictvo ve složení Jan Poledne a Zdeněk Šedivý, 34 
pro, 0 proti, 0 se zdržel.  

5. Volba návrhové komise 
Konference schválila návrhovou komisi ve složení Martin Linert, Zdeněk Šedivý a Jan 
Poledne, 34 pro, 0 proti, 0 se zdržel. 

6. Volba mandátové komise 
Konference schválila mandátovou komisi ve složení Jiří Fausek, Miloš Vojáček a Karel 
Čapek, 36 pro, 0 proti, 0 se zdrželi.  

7. Informace mandátové komise o usnášení schopnosti konference 
Předseda informoval konferenci o aktuálním počtu 36 zástupců z 52 možných, 
konference je usnášeníschopná. 

8. Zpráva o činnosti PSST v sezóně 2013/14 (Zdeněk Šedivý) – diskuze 
Předseda krátce shrnul uplynulou sezónu 2013/14 a poděkoval ostatním členům 
výkonného výboru za jejich přínosnou práci. Z krátké diskuse nevzešel žádný podnět 
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k řešení. Zároveň v tomto bodě vystoupil Jan Poledne a informoval krátce o nových 
webových stránkách, smlouvou s firmou JOOLA, o uveřejnění výsledků divizí v pražské 
příloze MF Dnes. 

9. Zpráva o činnosti KM PSST (Martin Linert) – diskuze 
Pan Linert přednesl kompletní zprávu o činnosti komise mládeže za uplynulou sezónu a 
vyzdvihl úspěchy v obdržených grantech u Magistrátu hlavního města Prahy, především 
v programu VIII. Rozvojové a systémové projekty celopražského významu, na 
trenérskou činnost.  

10. Zpráva o činnosti STK PSST (Miloš Vojáček) – diskuze 
Pan Vojáček informoval přítomné o uplynulém ročníku dlouhodobých soutěží, který byl 
veden přes systém STIS. V tomto bodě zaznělo několik návrhů na používání různých 
druhů míčků pro nadcházející sezónu, kdy nakonec 22 hlasy bylo schváleno toto znění 
do rozpisu soutěží družstev dospělých pro sezónu 2014/2015: „Družstva mohou 
nahlásit schválené míčky ITTF v sezóně 2014/2015“. 

11.  Zpráva o činnosti TMK PSST (Tomáš Vrňák) – diskuze 
Jan Poledne a Martin Linert krátce informovali konferenci o uplynulém školení trenérů, 
které se uskutečnilo v září 2013 na Jižním Městě.  

12. Zpráva revizní komise PSST (Jiří Fausek) – schválení 
Jiří Fausek přednesl zprávu revizní komise, ze které vzešel návrh na povinné schůze 
Výkonného výboru minimálně 1x za 3 měsíce, konference schválila tento návrh 36 pro, 
nikdo proti, 1 se zdržel. 

13. Zpráva o konferenci ČAST (delegát PSST) – diskuze 
V tomto bodě pronesl krátkou zprávu Jan Poledne jako delegát PSST a zároveň vystoupil 
předseda ČAST, Zbyněk Špaček.  

14. Zpráva o hospodaření v roce 2013 (Zdeněk Šedivý) – diskuze 
Předseda předal zástupcům čerpání rozpočtu 2013 a upozornil na nejvyšší rozdíly v 
položkách rozpočtu. Celkové výdaje činily 901.718,- Kč, příjmy 1 214 293,38 Kč, finální 
přebytek byl ve výši 312 575,38 Kč. Rozdíl ve výši 267 350,- Kč vznikl převedením 
zůstatků z PTU na PSST, začátkem roku 2013. Konference schválila zprávu o 
hospodaření v roce 2013, 37 pro, 0 proti, 0 se zdržel. 

15. Volby nového VV PSST na další období (představení kandidujících týmů a 
jejich volebních programů, volby) 
Předseda představil tým, který doporučí stávající Výkonný výbor na další volební období 
ve složení: Jan Poledne (předseda), Martin Linert (místopředseda) a Miloš Vojáček 
(sekretář, pokladník). V diskuzi nezazněl žádný jiný návrh, pouze připomínka, že se volí 
předseda (Jan Poledne) a jeho tým. Z důvodu pouze jednoho kandidujícího týmu dal 
předseda návrh na způsob hlasování aklamací, tedy zvednutím ruky, hlasování 36 pro, 
nikdo proti, 1 se zdržel. Konference dále hlasovala o týmu Jana Poledne (předseda), 
Martin Linert (člen výboru) a Miloš Vojáček (člen výboru), hlasování 29 pro, 1 proti a 7 
se zdrželo.  
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16. Představení webu st-praha.cz pro PSST, nabídka klubům (J. Beke) 
Jiří Beke představil portál st-praha.cz a vybídl kluby PSST k součinnosti při tvorbě těchto 
webových stránek. V případě dotazů a dalšího je možno kontaktovat přímo tvůrce webu 
na vysledky@st-praha.cz.  

17. Návrh rozpočtu 2014 – schválení 
Zdeněk Šedivý předložil konferenci přebytkový návrh rozpočtu pro rok 2014 ve výši 
25.490,- Kč s celkovými výdaji 1 504 750,- Kč a příjmy 1 530 240,- Kč a vysvětlil hlavní 
položky rozpočtu, především navýšení v části dotací díky navýšeným grantům od 
Magistrátu hlavního města Prahy. Konference schválila návrh rozpočtu 2014 
v předloženém znění, 35 pro, 0 proti, 1 se zdržel. 

18.  Ostatní návrhy  
V tomto bodu nezazněl žádný návrh.  

19.  Návrh usnesení konference - schválení 
Zdeněk Šedivý přednesl všech 11 návrhů, konference je schválila počtem 35 pro, 0 proti, 
1 se zdržel.  

20. Závěr 
Předseda ukončil jednání ve 21:00 hod.  
     Jan Poledne 
    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 

PTU – Pražská tělovýchovná unie 
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