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Aplikace předpisu viz „Závaznost předpisu“
Gestor předpisu: Výkonný výbor Pražského tenisového svazu

(dále jen „VV PTS“)
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článek I

Podklady pro rozhodování

1. Ekonomická komise VV PTS průběžně zpracovává aktuální soubor 
"Tenis_druzstva_platba_dluhy.xls" (dále jen „SOUBOR“ i „SOUBORU“) na webových 
stránkách PTS (dnes www.prazsky.cztenis.cz ).

2. Vydáním aktualizovaného SOUBORU se ruší platnost SOUBORU předchozího.

3. Obsahem SOUBORU je:

3.1. Datum, k němuž SOUBOR nabyl platnosti.

3.2. Přehled klubů řazených podle identifikátoru člena Pražského tenisového svazu a 
názvu klubu. 

3.3. Předpis platební povinnosti pro daný klub k datu zpracování SOUBORU.

3.4. Splnění či nesplnění platební povinnosti vůči Pražskému tenisovému svazu z titulu 
úhrady:

3.4.1. ročního poplatku za kolektivní registraci člena, vyplývající z článku podle čl. 4 
části II. Registračního řádu Českého tenisového svazu, z. s.,

3.4.2. pokuty udělené klubu řídící komisí soutěží schválených a pořádaných PTS 
nebo pokuty udělené disciplinární komisí PTS,

3.4.3. správního poplatku za přijetí přihlášky k pořádání turnaje třídy B, C, D podle 
Předpisu PTS: P – 7/07,

3.4.4. správního poplatku, vyplývajícího z rozpisu soutěží Přeboru Prahy smíšených
družstev dospělých pro daný kalendářní rok, za každé přihlášené družstvo do 
Přeboru smíšených družstev dospělých.

článek II

Rozhodování
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4. Klubu, který podle aktuálního SOUBORU, ke dni provádění kontroly přihlášek k pořádání 

turnajů, nesplnil některou z platebních povinností vůči PTS, Sportovně technická komise 
PTS, v návaznosti na kontrolu přihlášek k pořádání turnajů, zamítne zařazení turnaje do 
termínové listiny Českého tenisového svazu.

5. Klubům, které nemají podle aktuálního SOUBORU a k poslednímu dni schvalování přihlášek
splněny povinnosti vůči PTS, zamítne Sportovně technická komise přihlášky jeho 
smíšených družstev do Přeboru Prahy Praha Wilson Cup pro daný kalendářní rok. 

6. Pokud podle aktuálního SOUBORU a k poslednímu dni schvalování přihlášek není klubem 
v plném rozsahu splněna vůči PTS platební povinnost vyplývající z bodu 3.4.4 čl. I, tedy 
nikoliv částečně, přičemž další platební povinnosti byly klubem splněny, potom Sportovně 
technická komise zamítne přihlášky jeho smíšených družstev dospělých do Přeboru Prahy 
Praha Wilson Cup pro daný kalendářní rok.

Za správnost:

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


