
MoravskoSlezský  Svaz  Stolního  Tenisu 

 

S m ě r n i c e    MSSST  č. 3/ 2016 
podmínky činnosti komisařů MSSST 

 

 

 1. Úvodní ustanovení  
 Funkce Komisaře byla ustanovena na základě usnesení VV MSSST. Tato Směrnice upravuje podmínky 

činnosti komisařů.  

Působnost Směrnice je v plném rozsahu pro soutěže MSSST. Okresní, městské nebo regionální svazy (dále 

jen „svazy“) mohou vlastním rozhodnutím upravit činnost komisařů odlišně. 

 

 2. Jmenování 
 Komisařem MSSST se mohou stát členové ČAST na základě jmenování, které schvaluje VV MSSST. 

Funkci komisaře mohou vykonávat pouze činovníci s morálními a odbornými předpoklady pro výkon této 

funkce, kteří se v předchozím období osvědčili při řízení nebo organizování utkání či soutěží stolního tenisu. 

 VV MSSST si může před jmenováním konkrétního funkcionáře do této funkce a jeho zařazení do sboru 

komisařů MSSST(seznamu) vyžádat vyjádření nižších svazových orgánů nebo komisí MSSST. Komisaři 

jsou schvalováni vždy na příslušnou sezónu, v jejím průběhu může být seznam podle rozhodnutí VV MSSST 

(například na návrh STK) změněn. 

 

 3. Delegace na utkání 
 Komisaře na utkání vysílá předseda STK podle pokynů VV MSSST a finančních možností MSSST.  

 Žádosti o vyslání komisaře na vlastní náklady podávají svazy, oddíly či kluby rovněž předsedovi 

STK. Takové žádosti je možno podat minimálně 14 dnů před termínem konání utkání.  

 Komisař může být v jednom dni vyslán na jedno nebo více utkání, podle potřeb STK a rozhodnutí 

VV MSSST i s přihlédnutím k možnostem komisaře. 

 Komisař je delegován na utkání většinou mimo své bydliště či sídlo svého oddílu. Při obesílání utkání 

bude důsledně dodržována neutralita komisařů.  

 Delegaci obdrží e-mailem, současně s formuláři na podání zprávy a vyúčtování. Delegován bude 

výhradně na termíny, jejichž možnost potvrdí při pravidelném (například pololetním) či operativním 

ověřování možností a potvrzování činnosti předsedovi STK. 

 

4. Povinnosti komisaře 

 Povinností komisaře je účast na utkání, případně jeho části a provedení kontroly a dozoru podle 

pokynů orgánu, který jej delegoval.  

 Při utkání se komisař ohlásí u vrchního rozhodčího, který jej představí vedoucím družstev. Kontrolu 

provede podle pokynů vysílajícího orgánu. 

 O výsledku a zjištěních skutečnostech při utkání podá komisař zprávu předsedovi STK. Předseda 

STK zprávu(y) vyhodnotí a v případě zjištěných nedostatků bude zpráva předána dalším komisím k 

řešení. Vyplněnou zprávu odešle do 24 hodin (max. 48 hodin) po utkání e-mailem na adresu předsedy 

STK.  

 Před jmenováním se každý komisař zúčastní školení (semináře) nebo proškolení pověřeným 

funkcionářem MSSST.  



 Nebude-li se komisař moci dostavit na utkání podle delegace, je povinen předem se omluvit tomu 

orgánu, který jej na utkání vyslal.  

 Nebude-li komisař plnit své povinnosti, může být vyřazen ze sboru komisařů, případně potrestán 

podle příslušných předpisů MSSST.  

  

5. Nárok na úhradu 
 

    Komisař má nárok na úhradu:  

 jízdného - povolený způsob dopravy bude uveden při delegaci (dle platné Směrnice MSSST o 

poskytování cestovních náhrad - při schválení použití vlastního os. automobilu úhrada 4,- Kč / 1 km).  

 stravného - podle platné Směrnice MSSST o poskytování cestovních náhrad,  

 odměny za výkon funkce  

o za jedno utkání ...............................................................  150,- Kč  

o za 2 – 3 ..........................................................................  250,- Kč  

o za více než 3 utkání ......................................................  350,- Kč  

 

 Vyúčtování tj. cestovní příkaz +  Potvrzení o výplatě příjmu, zašle komisař na adresu hospodáře MSSST, 

který provede úhradu nákladů. 

 

6. Opatření v případě nekonání utkání 
 Pro případ, že by se na utkání dostavil komisař a utkání se nebude konat (družstva nebudou v určeném 

termínu a hrací místnosti přítomna, změna nebyla nahlášena):  

 

 pořádajícímu oddílu bude uložena pokuta dle aktuálního sazebníku pokut.   

 náklady s účastí komisaře budou přeúčtovány pořádajícímu oddílu.  

 domácímu družstvu bude utkání započítáno jako kontumační porážka dle rozpisu soutěže.  

 o případném přiznání či odnětí bodů hostujícímu družstvu rozhodne STK MSSST, po komplexním 

posouzení konkrétního případu.  

 

7. Přechodná a ostatní ustanovení 
Účinností této Směrnice se ruší Směrnice MSSST č. 2/ 2008.  

 

 

 

Schváleno : VV MSSST dne 21.6.2016  

Platnost od : dnem schválení 


