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PŘEBOR PRAHY SMÍŠENÝCH 
DRUŽSTEV. VÝMĚNA A POSTOUPENÍ 
OPRÁVNĚNÍ K PŘIHLÁŠCE DO SOUTĚŽE 
MEZI KLUBY.

Pro výměnu oprávnění k přihlášce do soutěže mezi kluby platí článek 72 SŘT 

(Soutěžního řádu Českého tenisového svazu). Tento závazný předpis Pražského tenisového 

svazu (PTS), upřesňuje formulaci článku 72 SŘT, který je jím doplněn a rozšířen i na 

postupování oprávnění k přihlášce do soutěže. Na základě tohoto závazného předpisu 

platí článek 72 SŘT s následujícím doplňkem.
SŘT, článek 72, 

doplněk za bodem e) : „ … 
f) mít oprávnění přihlásit družstvo do soutěže (oprávněné družstvo). V přeborech jsou 

družstva rozdělena do výkonnostních tříd (VT). Každý klub je oprávněn přihlásit družstvo 

do nejnižší VT. Oprávnění přihlásit družstvo do vyšší výkonnostní třídy klub získá: 
1. splněním kriteria rozpisu soutěže (obvykle umístění v předchozím ročníku), článek 

73,
2. dohodou s jiným klubem, článek 74. 

Předmětem dohody může být: 
2.1. výměna oprávnění družstev obou klubů. Oba kluby přihlásí svá družstva do 

vyměněných pozic ve VT. Žádost o provedení výměny schvaluje STK PTS. Za 

provedení výměny platí žádající klub v soutěži dospělých poplatek 3000 Kč do 

pokladny PTS. 
2.2. postoupení oprávnění klubu držitele, klubu nabyvateli oprávnění. Klub držitel 

své družstvo do soutěže nepřihlásí, klub nabyvatel přihlásí své družstvo na 
pozici družstva klubu držitele, například ve vyšší VT apod. Pokud má klub 
nabyvatel více družstev, může svá další družstva přihlásit na pozice, pro 
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něž získal oprávnění před postoupením oprávnění pro jedno z nich. Žádost o 

postoupení soutěže schvaluje STK PTS. 
2.2.1. Při podávání žádosti musí žádající klub uhradit následující poplatky

2.2.1.1. Soutěže dospělých: 
2.2.1.1.1. divize Praha 10000 Kč, 
2.2.1.1.2. I. třída 5000 Kč, 
2.2.1.1.3. II. a III. třída 2000 Kč. 

2.2.1.2. Soutěže mládeže ve všech věkových kategoriích: 
2.2.1.2.1. Pražská liga 5000 Kč, 
2.2.1.2.2. I. třída 2000 Kč, 
2.2.1.2.3. II. třída 1000 Kč. 
2.2.1.2.4. Nejnižší třída zpoplatněna není. 

Tento text předpisu platí od 1. dubna 2008
Komentář. 
PTS se setkal s několika výklady ustanovení článku 72 těmi kluby, které měly v soutěži více 
družstev v různých výkonnostních třídách, na to jak se odrazí získání oprávněnosti 
postoupením na postavení družstev, která nebyla předmětem dohody o nabytí oprávnění. 

V SŘT bez upřesňujícího dodatku existuje pojmový nesoulad mezi článkem 72 a 

následujícími články 73 a 74. Článek 72 se obrací ke klubu, následující články se zabývají 

operacemi týkajícími se družstva. Kombinace ustanovení obou typů umožňuje několik 

variant výkladu textu. Protože podle svých stanov je PTS rozhodčím místem pro 
výklad řádů ČTS, hledá v nich oporu k získání jednoznačnosti jejich výkladu. Protože 
jednoznačnost ve stávajícím textu nenalezla, zavádí doplněk článku 72 pro jeho 

jednoznačný výklad. Novela SŘT, platná od 1. 11. 2007, rozlišila pojem „výměna“ (zde 2. 1) 

od pojmu „ převod z klubu na klub“ (zde postoupení 2. 2). Dále zavedla poplatky za 
uskutečnění výměny a postoupení soutěží mezi kluby ve prospěch řídícího orgánu soutěže.

6. března 2008 byla snížena výše poplatků u mládeže v odstavci 2.  na uvedený stav..

Za správnost:

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


