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Regionální svazy stolního tenisu (RSST) 

RSST pod právní subjektivitou STSST 

RSST působící v rámci STSST mohou přejít přímo pod právní subjektivitu STSST. 

Podmínky přechodu RSST pod právní subjektivitu STSST: 
- RSST nebudou mít vlastní právní subjektivitu, IČ shodné se STSST - IČ 270 38 424
- RSST budou mít oficiální fakturační adresu shodnou se STSST, specifikace dle RSST

Středočeský svaz stolního tenisu, z.s. 
RSST (název) 
Zátopkova 100/2 
160 17 Praha 6 - Břevnov  

- RSST budou mít samostatný bankovní účet
- RSST bude vedeno účetnictví v rámci STSST od středočeské KO ČUS,

příjmy a výdaje pro jednotlivé RSST budou vedeny odděleně jako jednotlivá účetní střediska
- RSST uhradí roční poplatek ve výši 3.000 Kč, splatný do 31.12. daného roku na účet STSST
- RSST předají všechny účetní doklady ekonomce středočeské KO ČUS:

• měsíčně - fotokopie (sken) - mailem - vždy za daný měsíc do posledního dne v měsíci
• pololetně - originály - poštou - vždy za dané pololetí do 30.6., resp. do 31.12.

Středočeská KO ČUS
Eva Vysušilová
M: 776 169 064
vysusilova@cuscz.cz
Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 - Břevnov

Metodika přechodu RSST pod právní subjektivitu STSST: 
- zástupce RSST zašle sekretáři STSST na mail sekretar@stcstolnitenis.cz tyto podklady:

 jména osob s typem oprávnění k účtu - oprávnění dispoziční nebo nahlížení do účtu
 kontaktní údaje výše uvedených osob - mail a telefonní číslo
 oboustranné kopie občanských průkazů výše uvedených osob
 název pobočky ČSOB, kde bude podepsána smlouva
 jméno a kontakt na odpovědnou osobu, která bude zasílat ekonomce ČUS účetní doklady

- sekretář STSST následně sdělí oprávněným osobám kontakt na danou pobočku ČSOB,
kde dojde k podepsání smlouvy a předání přístupových údajů k bankovnímu účtu

Webové stránky RSST pod doménou stcstolnitenis.cz 

RSST působící v rámci STSST mohou využít pro vlastní webové stránky doménu stcstolnitenis.cz. 

Podmínky převodu webových stránek RSST na doménu stcstolnitenis.cz: 
- adresa webu na doméně 3. řádu: názevregionu.stcstolnitenis.cz
- mailová schránka: názevregionu@stcstolnitenis.cz
- samostatný adresář se správou webové prezentace
- samostatný FTP účet pro přístup do adresáře
- profesionální webhosting se zákaznickou podporou 24/7
- zabezpečené webové stránky (přístup přes https)
- služba je pro RSST zdarma



Metodika převodu webových stránek RSST na doménu stcstolnitenis.cz: 
- zástupce RSST zašle předsedovi regionální a mediální komise STSST  na mail

media@stcstolnitenis.cz tyto podklady:
• název RSST, který bude tvořit název domény 3. řádu v adrese webu + název mailové

schránky před @
• jméno a kontakt na odpovědnou osobu, která bude spravovat webové stránky
• mailové adresy, na které se má nastavit přesměrování mailové schránky

- předseda regionální a mediální komise STSST následně sdělí odpovědné osobě přístupové
údaje k FTP účtu pro přístup do adresáře se správou webové prezentace

Konference RSST 

RSST zašlou předsedovi regionální a mediální komise STSST na mail media@stcstolnitenis.cz 
minimálně 30 dní před termínem konání pozvánku na konferenci daného RSST. 

V případě, že mají RSST zájem o účast zástupce VV STSST na této konferenci, zašlou tuto informaci 
společně s pozvánkou. 

Schválením této směrnice se ruší Směrnice STSST č.2/2019. 
Schváleno: VV STSST dne 19.3.2020
Platnost: ode dne schválení 




