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Zápis z 1. řádného jednání výkonného výboru Pražského svazu stolního tenisu  
 

Datum: 11. 11. 2014 od 20:10h v Modřanech 

Přítomni: J. Poledne (předseda), M. Linert (místopředseda), J. Krejsa (člen revizní komise) 

Omluven: M. Vojáček 

 

VV projednal: 

1) zprávu J. Poledneho o poskytnutých dotacích MHMP pro rok 2014. PSST 

zkompletoval a potvrdil vyúčtování dotace z programu VIII – Rozvojové a systémové 

projekty celopražského významu (dotace na trenéry pražských oddílů na sezónu 

2013/14) ve výši 560tis. Kč. Kompletní vyúčtování bylo předáno MHMP do termínu 

30. 6. 2014. Dále je připravena k vyúčtování dotace MHMP pro rok 2014 na Přebory 

Prahy jednotlivců ve výši 30tis. Kč, stejně jako dotace na 20. ročník seriálu turnajů 

Grand Prix ve výši 10tis. Kč. 

2) zprávu J. Poledneho o dotaci MHMP z programu VIII – Rozvojové a systémové 

projekty celopražského významu ve výši 1mil. Kč (dotace na trenéry pražských oddílů 

na sezónu 2014/15). Do inkriminovaných oddílů byly zaslány prvotní informace spolu 

se smlouvou o přidělení dotace. 

3) zprávu M. Linerta o podání žádosti o dotaci MHMP na technické zajištění Přeborů 

Prahy jednotlivců 2015. 

4) zprávu J. Poledneho o přidělení dotací ČAST na rok 2014 z MŠMT, z programu V – 

Organizace sportu, a to následujících: 

 dotace na organizační zabezpečení náborové akce mládeže Sporťáček 2014 ve 

výši 6tis. Kč (dotace již byla vyúčtována), 

 dotace na vzniklé KCTM (krajské centrum talentované mládeže) ve výši 50tis. Kč, 

 dotace na organizační zabezpečení seriálu turnajů Grand Prix 2014 ve výši 50tis. 

Kč, 

 dotace na administrativu a mládežnickou členskou základnu 2014 v celkové výši 

81.300,- Kč. 

5) zprávu J. Poledneho o refundaci evidenčních poplatků PSST, kterou ČAST provedla 

v červnu 2014 ve výši 58.240,- Kč. 

6) žádost STK ČAST o navržení vhodných a ochotných osob na funkci komisaře ČAST. 

7) zprávu J. Poledneho o průběhu náborové akce Sporťáček 2014. Akce se konala 

v sobotu 6. září 2014. PSST měl na akci své stanoviště. K náborové akci byla zřízena na 

webu PSST stránka „začni si hrát“.  
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8) zprávu J. Poledneho o oslovení mladých pražských rozhodčích schopných rozhodovat 

turnaje PSST, zejména turnaje Grand Prix. PSST zakoupil notebook, tiskárnu a 

kancelářský balík MS Office, pro potřeby organizace turnajů a dalších akcí PSST. 

9) návrh J. Krejsy zveřejnění metodiky tvorby žebříčku dospělých PSST.  

10) informaci M. Linerta o možnosti online přihlašování hráčů/hráček/družstev na akce 

PSST.  

11) zavedení tabulky výchovného mládeže PSST (v souladu s čl. 452.03 PŘ). VV PSST 

diskutuje tabulkové hodnoty výše výchovného. Definitivní verze tabulky bude 

schválena na příštím jednání VV PSST. 

VV vzal na vědomí: 

1) zprávu J. Poledneho o změně místa konání Přeborů Prahy jednotlivců 2015. PPj 2015 

se budou hrát ve Sportovní hale SK OAZA Praha, ul. Jeremenkova, Praha 4 v termínu 

31. 1. – 1. 2. 2015. VV PSST respektuje vymezení konkrétního termínu pro krajské 

přebory jednotlivců dle termínového kalendáře ČAST.  

2) informaci M. Linerta a T. Vrňáka o průběhu školení (doškolení) trenérů lic. C ve dnech 

26. – 28. 9. 2014 v tělocvičnách ZŠ Rakovského, Praha 12 – Modřany. Školení 

(doškolení) se zúčastnilo 30 uchazečů o licenci. Školení trenérů bude organizováno 

znovu ne dříve než 1 rok od tohoto. 

3) účast J. Poledneho na semináři PTU na téma „Dopad ustanovení občanského zákona do 

prostředí TJ/SK“ dne 13. 11. 2014 od 16:30h v Aule ČUS na Strahově. 

VV schválil: 

1) podporu pořadatelům turnajů mládeže seriálu Grand Prix a Přeborů Prahy družstev 

pro rok 2014 ve výši 1000,- Kč/den (turnaj). Podpora bude poskytnuta bezhotovostně 

pořádajícím oddílům a subjektům do konce listopadu 2014. 

2) podporu pořadatelům turnajů mládeže seriálu Grand Prix a Přeborů Prahy družstev 

pro rok 2015 ve výši 1000,- Kč/den (turnaj). 

3) poptání softwaru (vč. finančního vypořádání) pro řízení a zpracování výsledků turnajů 

Grand Prix od J. Fauska. Všichni rozhodčí turnajů Grand Prix budou s novým 

softwarem seznámeni a proškoleni. Termín dodání softwaru je konec roku 2014. 

4) podmínečné vyloučení hráče F. Marata z KCTM do 30. 6. 2015, a to z důvodu porušení 

soutěžního řádu a principů fair play v rámci turnaje Grand Prix konaného 9. 11. 2014. 

VV uložil: 

1) J. Polednemu distribuovat vyhotovené licence vyškoleným trenérům ze zářijového 

školení PSST. 

T: 23. 11. 2014 
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2) M. Linertovi oslovit O. Bučka o možnostech zřízení online přihlašování 

hráčů/hráček/družstev na akce PSST. 

T: 14. 12. 2014 

3) M. Linertovi připravit a zveřejnit informace o KCTM na webu PSST. 

T: 30. 11. 2014 

4) M. Linertovi ve spolupráci s P. Kauckým připravit projekt trenérů PSST k žádosti o 

dotaci MHMP na sezónu 2015/16. 

T: 30. 11. 2014 

5) J. Polednemu provést analýzu bankovních účtů pro neziskové organizace, zejména co 

se bankovních poplatků týče. 

T: 31. 12. 2014 

 

Jednání skončeno ve 22:05h. Další jednání VV PSST proběhne do konce roku 2014. 

Zapsal: J. Poledne 

Schválil: VV PSST dne 14. 11. 2014 


