
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: P8/2019
Název předpisu: Optimální zisk z vkladů na turnajích pro 

oblast Praha
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 – 18/15 OPTIMÁLNÍ ZISK Z 
VKLADŮ NA TURNAJÍCH. DEFINICE PRO 
PTS - TENISOVÁ OBLAST PRAHA

Pražský tenisový svaz (PTS) tímto závazným předpisem stanoví že,

1. V prováděcím předpisu k čl. 11 Soutěžního řádu ČTS se v jeho článku 7 doplňuje třetí 

věta takto: „V soutěži dospělých se optimálním ziskem z vkladů pro tyto účely rozumí 

celková částka, kterou pořadatel vybere v případě, že všichni skutečně hrající účastníci

uhradí vklad ve výši dané rozpisem turnaje, snížená o prokazatelnou úhradu za výkon
funkce poskytnutou vrchnímu rozhodčímu a zdravotníkovi. Úhradou za výkon funkce
vrchnímu rozhodčímu se rozumí částka, která nesmí přesáhnout částku danou 
Předpisem PTS P 01/2019.  Úhradou za výkon funkce zdravotníka se rozumí 
maximální částka nejvýše 1200 Kč/den.

2. Tato úprava Prováděcího předpisu platí pro turnaje B a turnaje nižší třídy C a D, 
schválené do termínové listiny PTS a pořádané kluby registrovanými do PTS.

3. Úprava platí pro Soutěžní řád ČTS platný ke dni jejího schválení od roku 2007 a pro 

Prováděcí předpis k jeho článku 11.
4. Tato úprava platí pro soutěže zařazené do termínové listiny sezóny 2019 a dále do 

odvolání

Za správnost:

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


