
SBORNÍK PŘEDPISŮ
Pražského tenisového svazu 

vedeného pod spis. zn. L 66286 vedenou Městským soudem v Praze

pobočného spolku Českého tenisového svazu, z. s.
Předpis číslo: P12/2019
Název předpisu: ODMÍTNUTÍ PŘIHLÁŠKY SOUTĚŽE PRO 

NESPLNĚNÉ POVINNOSTI KLUBU 
(NEPLACENÍ POPLATKŮ A POKUT)

Předpis vydán na základě: Bodu 3. článku 5 Stanov Pražského 
tenisového svazu (dále jen „PTS“) účinných 
od 27. 6. 2016 a zmocnění daného 
Výkonnému výboru Pražského tenisového 
svazu (dále jen „VV PTS“) dle článku 24 a 
písm. c) článku 72 Soutěžního řádu 
Českého tenisového svazu (dále jen 
„ČTS“).

Účinnost předpisu: 1. 2. 2019
Závaznost předpisu: Pro všechny kluby a oddíly (dále jen „klub“ 

nebo „kluby“) s členstvím v PTS
Aplikace předpisu: Na všechny věkové kategorie
Gestor předpisu: VV PTS
Předpis je dodatkem, mění, ruší: V plném rozsahu k 31. 1. 2019 ruší účinnost

předpisu: PŘEDPIS PTS P – 14/09
ODMÍTNUTÍ PŘIHLÁŠKY SOUTĚŽE PRO 
NESPLNĚNÉ POVINNOSTI KLUBU 
(NEPLACENÍ POPLATKŮA POKUT)

1. Výkonný výbor Pražského tenisového svazu (VV PTS) ukládá ekonomické komisi VVPTS

udržovat aktuální soubor závazků klubů k PTS na webových stránkách PTS 
(www.prazsky.cztenis.cz) .

2. Ze souboru jsou patrné kluby, které nesplnily k datu, k němuž je soubor sestaven, 

následující povinnosti.
2.2 Uhradit PTS roční poplatek kolektivní registrace podle stanov ČTS.

2.2 Uhradit pokuty udělené klubu řídící komisí soutěží schválených a pořádaných PTS

nebo pokuty udělené disciplinární komisí PTS (DK).
2.3 Uhradit správní poplatek za přijetí přihlášky k pořádání turnaje třídy B, C, D podle

Předpisu PTS 
2.4 V seznamu musí být uvedeno datum, ke kterému je soubor platný.

2.5 Aktuálně smí současně platit jen jeden soubor. Vydání nového souboru musí 

zrušit platnost všech předchozích.
2.6 Klubům, které nemají v aktuálním souboru závazků klubů k PTS splněny 

povinnosti vůči PTS, neschválí STK PTS při kontrole přihlášek k pořádání 

turnajů jejich zařazení do termínové listiny ČTS.

2.7 Klubům, které nemají v aktuálním souboru závazků klubů k PTS splněny 
povinnosti vůči PTS, neschválí STK PTS přihlášky jeho smíšených družstev do 
Přeboru Prahy Praha Wilson Cup běžného ročníku.
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Za správnost:

Ing. Pavel Saic, MBA, v. r.
předseda výkonného výboru PTS


