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ZÁPIS 

 ze zasedání Valné hromady Pražského tenisového svazu (dále jen „VH“  
nebo také „PTS“), pobočného spolku Českého tenisového svazu, z. s.,  

konané dne 23. listopadu 2021 se zahájením v 18:00 hod. na adrese: 

Zátopkova 100/2, Praha 6, Strahov, Aula České unie sportu 

1. Zasedání VH svolal: Ing. Pavel Saic, MBA, (dále bez titulů) předseda Výkonného výboru (dále jen 
„VV“) PTS z pověření VV PTS formou vystavení programu konání VH na veřejně dostupném webu 
PTS: http://www.prazsky.cztenis.cz/ a formou rozeslání programu konání VH do klubů a oddílů, kteří 
jsou členy PTS, spolu s požadavkem na delegování zástupců k zasedání VH. 

2. K okamžiku zahájení VH konané dne 23.11. 2021 v 18:05 hod. bylo na místě zasedání přítomno  
59 delegátů s hlasem rozhodujícím. Tato skutečnost je potvrzena prezenční listinou účastníků 
zasedání VH PTS. Podle čl. 10 bod 9 platných Stanov PTS tak pro volbu řídícího zasedání  
a ověřovatele zápisu ze zasedání VH, pro volbu pracovních komisí, volených orgánů  
a pro schválení předložených zpráv, tak bylo zapotřebí nejméně 30 hlasů z celkového počtu 
přítomných delegátů.  

3. Zasedání VH zahájil a delegáty přivítal předseda VV PTS Pavel Saic. 

4. Na základě návrhu předsedy Kontrolní komise PTS, Pavla Křivánka, byl v hlasování učiněném 
formou aklamace, počtem 58 hlasů, zvolen Milan Novák, první místopředseda VV PTS, za řídícího 
zasedání VH. 

5. Na základě návrhu řídícího zasedání VH byl za ověřovatele zápisu ze zasedání VH zvolen počtem 
58 hlasů, v hlasování formou aklamace, pan Daniel Pěnička. 

6. Řídící opětovně seznámil delegáty VH s jejím programem a vznesl dotaz, zda má některý 
z delegátů dotaz, připomínky či návrh k doplnění programu VH. Protože tomu tak nebylo, bylo 
řídícím zahájeno hlasování, formou aklamace, o přijetí programu zasedání VH, a to s následujícím 
výsledkem: 

Účastno členů VH k okamžiku hlasování o 
programu VH: 59 

Pro hlasovalo: 

59 

Proti hlasovalo: 

0 

Zdrželo se hlasování: 

0 

7. Na základě předložených návrhů delegáty VH a VV PTS na členy jednotlivých pracovních 
komisí pro činnost VH byla řídícím zahájena volba komisí, formou aklamace, s následujícím 
výsledkem: 

a) Do návrhové komise byli VH ve společné volbě zvoleni: Pro: 59 Proti: 0 Zdržel se: 1 

− Milan Novák, Jolana Volfová 

b) Do volební komise byli VH ve společné volbě zvoleni: Pro: 59 Proti: 0 Zdržel se: 0 

− Ivan Vyvadil, Vít Pleskot, Petra Douděrová 

c) Do mandátové komise byli VH ve společné volbě zvoleni: Pro: 59 Proti: 0 Zdržel se: 0 

− Jana Strnisková, Petr Kačín. 

8. Delegátům zasedání byly předneseny jednotlivé zprávy, které jsou uvedeny v programu zasedání 
VH. 

9. Následně bylo, pro volební období od listopadu 2021 do listopadu 2026, formou tajné volby 
přistoupeno k volbě předsedy VV PTS, členů kontrolní komise PTS a členů VV PTS. Výsledek voleb 
je zpracován ve formě níže uvedeného usnesení. Výsledky voleb jednotlivých volených orgánů  
byly oznámeny zástupcem volební komise, panem Ivanem Vyvadilem. 

Jméno a příjmení ověřovatele: Na znamení toho, že obsah této strany tohoto dokumentu 
souhlasí se skutečností, připojuji svůj vlastnoruční 

podpis: 

Daniel Pěnička  
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10. Nově zvoleným předsedou VV PT, panem Pavlem Saicem, byl přednesen rámec činnosti VV PTS 
pro roky 2022 až 2026. 

11.  Řídící zasedání zahájil diskusi k jednotlivým dokumentům předneseným na zasedání VH 
 a k dalším otázkám, které by se vyskytly z pléna delegátů VH. V diskusi nevystoupil žádný 
z delegátů VH, a proto byla ukončena. 

12. Řídící zasedání, protože se nevyskytly žádné námitky proti obsahu přednesených 
dokumentů, zahájil hlasování o jejich přijetí formou aklamace s výsledkem, který je uveden 
v Usnesení VH PTS z jejího zasedání ze dne 23.11. 2021. 

13. VH PTS, složená z 59 prezentovaných delegátů, přítomných k okamžiku hlasování  
o přednesených zprávách, přijala následující usnesení: 
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1. Zprávu o činnosti VV PTS za dobu od 24.10.2019 do 23.11.2021: 

Účastno delegátů VH 
k okamžiku hlasování:  

59 

Pro hlasovalo: 

59 

Proti hlasovalo: 

0 

Zdrželo se hlasování: 

0 

2. Zprávu o závěrečném účtu PTS k 31. 12. 2020: 

Účastno delegátů VH 
k okamžiku hlasování:  

59 

Pro hlasovalo: 

59 

Proti hlasovalo: 

0 

Zdrželo se hlasování: 

0 

3. Vypořádání hospodářského výsledku roku 2020 tak, aby ztráta ve výši 
= 348.295,75 Kč byla zaúčtována na účet zisků a ztrát minulých období. 

Účastno delegátů VH 
k okamžiku hlasování:  

59 

Pro hlasovalo: 

59 

Proti hlasovalo: 

0 

Zdrželo se hlasování: 

0 

4. Rámcový rozpočet VV PTS pro rok 2022. 

Účastno delegátů VH 
k okamžiku hlasování:  

59 

Pro hlasovalo: 

59 

Proti hlasovalo: 

0 

Zdrželo se hlasování: 

0 

5. Rámec činnosti Výkonného výboru PTS pro roky 2022 až 2026. 

Účastno delegátů VH 
k okamžiku hlasování:  

59 

Pro hlasovalo: 

59 

Proti hlasovalo: 

0 

Zdrželo se hlasování: 

0 

 

Jméno a příjmení ověřovatele: Na znamení toho, že obsah této strany tohoto 
dokumentu souhlasí se skutečností, připojuji 

svůj vlastnoruční podpis: 

Daniel Pěnička 
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1. Ing. Pavla Saice, MBA, nar. 11.8.1973, do funkce předsedy Výkonného výboru 
Pražského tenisového svazu pro období listopad 2021–listopad 2026, a to 
s následujícím výsledkem volby: 

Účastno členů členské 
schůze k okamžiku volby:  

59 

Pro hlasovalo: 

57 

Proti hlasovalo: 

1 

Zdržel se hlasování: 

1 

2. Kontrolní komisi PTS pro období listopad 2021–listopad 2026, podle nejvýše 

dosaženého počtu hlasů, ve složení: 

a) Jaroslav Šmolka, nar. 24.10.1946, počtem 59 hlasů 

b) Pavel Křivánek, nar. 7.1.1975, počtem 57 hlasů 

c) František Steiner, nar. 25.1.1974, počtem 55 hlasů. 

3. Výkonný výbor Pražského tenisového svazu pro období listopad 2021–listopad 
2026, podle nejvýše dosaženého počtu hlasů, ve složení: 

a) Ivan Vyvadil, nar. 19.6.1953 počtem 53 hlasů, 

b) Ladislav Klein, nar. 26.11.1944, počtem 51 hlasů, 

c) Jana Strnisková, nar. 11.10.1961, počtem 50 hlasů, 

d) Jan Pecha, nar. 2.10.1984, počtem 48 hlasů, 

e) Milan Novák, nar. 16.10.1958, počtem 47 hlasů, 

f) Jan Zlesák, nar. 13.10.1977, počtem 46 hlasů, 

g) Alice Riklová, nar. 20.6.1967, počtem 40 hlasů, 

h) Dominik Maršík, nar. 1.12.1974, počtem 36 hlasů, 

i) Jakub Strnad, nar. 24.5.1969, počtem 35 hlasů, 

j) Roman Michálik, nar. 15.3.1984, počtem 32 hlasů. 
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1. Zprávu přednesenou předsedou Kontrolní komise PTS za období 
od 24. 10. 2019 do dne konání VH. 

 

Jméno a příjmení ověřovatele: Na znamení toho, že obsah této strany tohoto 
dokumentu souhlasí se skutečností, připojuji 

svůj vlastnoruční podpis: 

Daniel Pěnička  

 

 
 

 

14. Po ukončeném hlasování o jednotlivých bodech Usnesení VH PTS, vystoupil se závěrečným 
slovem nově zvolený předseda VV PTS, Pavel Saic. 

15. Řídícím zasedání, po splnění všech bodů programu zasedání, byla VH ukončena v 19:46 hod. 

 

Praha 26. listopadu 2021 

 

Zápis provedl: 
 
 

.................................................... 
předseda VV PTS 
Ing. Pavel Saic, MBA 


