
 Pražský svaz stolního tenisu z.s.  
Zátopkova 100/2 

160 17 Praha 6 - Strahov 
IČO: 22716670 

www.prazskypinec.cz 
 

Stránka | 1  
 

SMĚRNICE PSST č. 1/2017 

Podmínky činnosti komisařů PSST 
1. Úvodní ustanovení 
Funkce Komisaře byla ustanovena na základě usnesení Rady České asociace 
stolního tenisu (ČAST) dne 18. 9. 1999. Tato směrnice upravuje podmínky činnosti 
komisařů Pražského svazu stolního tenisu (PSST) v soutěžích řízených PSST.  
 
2. Jmenování 

 Komisařem pro soutěže řízené PSST se mohou stát členové ČAST na základě 
jmenování, které schvaluje výkonný výbor PSST (VV PSST).  

 Funkci komisaře mohou vykonávat pouze činovníci s morálními 
předpoklady a odbornými znalostmi pro výkon této funkce, zejm. činovníci 
znalí pravidel stolního tenisu, soutěžního řádu ČAST a dalších základních 
dokumentů stolního tenisu.  

 Komisaři budou jmenováni vždy na příslušné závodní období, v jeho 
průběhu může být seznam podle rozhodnutí VV PSST doplněn.  

 Před jmenováním se každý komisař zúčastní školení (semináře) nebo 
proškolení pověřeným funkcionářem PSST, příp. ČAST. 

 Seznam komisařů na dané závodní období je zveřejněn na webových 
stránkách PSST.  

 
3. Delegace na utkání 

 Komisaře deleguje na vybrané soutěže pořádané PSST člen VV PSST 
zodpovědný za úsek komisařů.  

 O delegaci komisaře může požádat i oddíl (klub) stolního tenisu. Podle 
možností PSST bude žádosti vyhověno. Žádost se podává členovi VV PSST 
zodpovědného za úsek komisařů min. 7 dní před termínem konání soutěže 
výhradně elektronickou poštou (emailem).  

 Delegaci obdrží komisař emailem včetně formuláře na podání zprávy a 
vyúčtování odměny a nákladů. 

 Při delegaci může být komisař v jednom dni vyslán na jedno i více utkání. 
 
4. Povinnosti komisaře 

 Povinností komisaře je účast na soutěži, případně její části a provedení 
kontroly a dozoru podle pokynů PSST.  

 O výsledku a zjištěných skutečnostech při soutěži, resp. utkání podá komisař 
písemnou zprávu PSST. Zpráva bude vyhodnocena a v případě zjištěných 
nedostatků předána k řešení příslušným komisím PSST. Bude-li komisař 
delegován na více utkání v jednom dni, vyplní komisař formulář na podání 
zprávy za každé utkání zvlášť.  
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 Nebude-li se komisař moci dle delegace na soutěž nebo utkání dostavit, je 
povinen předem se delegujícímu orgánu omluvit.  

 Při soutěži se komisař ohlásí u vrchního rozhodčího nebo vedoucího 
domácího mužstva. Právem komisaře je kontrolovat činnost vrchního 
rozhodčího (ne však měnit jeho rozhodnutí), pořadatele a nahlížet do 
sportovně technických dokladů.  

 Nebude-li komisař plnit své povinnosti, může být vyřazen ze seznamu 
komisařů, případně potrestán podle příslušných předpisů ČAST. 

 
5. Nárok na úhradu 
Komisař má nárok na úhradu:   

 nákladů cestovného ve výši 4 Kč/1km při využití vlastního osobního 
automobilu, nebo nákladů cestovného ve výši skutečných nákladů při 
využití veřejné dopravy,  

 odměny za výkon funkce: 
o za jedno utkání 300 Kč, 
o za více utkání s délkou výjezdu do 4 hodin 400 Kč, 
o za více utkání s délkou výjezdu 4 – 6 hodin 500 Kč, 
o za více utkání s délkou výjezdu nad 6 hodin 600 Kč. 

 
Vyplněný formulář na podání zprávy s vyúčtováním zašle komisař ihned po soutěži 
členovi VV PSST zodpovědného za úsek komisařů. PSST zašle komisaři finanční 
úhradu do 7 dnů od obdržení vyúčtování. Náklady a odměnu hradí PSST. V případě 
delegace komisaře na žádost oddílu (klubu), hradí náklady a odměnu oddíl. Tato 
směrnice upravuje činnost komisařů v rámci PSST. 
 
6. Opatření v případě nekonání utkání 
V případě, že se na utkání dostaví komisař a toto utkání se konat nebude, tzn., že 
družstva nebudou v určeném termínu a hrací místnosti přítomna – bez nahlášení 
změny): 

 pořádajícímu oddílu (klubu) bude uložena peněžitá pokuta minimálně ve 
výši 3000 Kč, 

 náklady na účast komisaře budou přeúčtovány pořádajícímu oddílu, 
 utkání bude předáno k rozhodnutí o případném dalším trestu VV PSST, 
 oběma družstvům bude utkání započítáno jako kontumační porážka. 

 
7. Ostatní ustanovení 
Schváleno:  VV PSST dne 20.  prosince 2017  
Platnost:  od 1. ledna 2018 
 
 


