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ZÁPIS 

 
z náhradní valné hromady  LTK  Klatovy 

konané dne 15. 06. 2021 v 18.25 hod. v Klatovech (klubovna LTK Klatovy) 
 

Valné hromady  LTK  Klatovy se zúčastnilo z 210 pozvaných 50 členů oddílu  
tzn., že náhradní valná hromada byla schopna usnesení. 

 
 
 
1) Richard Hlavsa  - Seznámení s programem schůze: 
                                 - volba komisí – návrhové, mandátní a volební 
                                 - výroční zpráva o činnosti 2019 + 2020 
                                 - zpráva o hospodaření 2019 + 2020 

- návrh rozpočtu 2020 + 2021 
                                 - zpráva o sportovní činnosti 2019 + 2020 

- hrací řád a oddílové příspěvky 2020 + 2021 
                                 - zpráva revizní komise 2019 + 2020 
                                 - diskuse 
                                 - volby (výboru + revizní komise) 
                                 - usnesení 
                                 - závěr 
 
2) Volba komisí – zvolené komise: 

 
     - návrhové (Jiří Pšajdl, Milan Janoušek) 
     - mandátní (Jiří Tománek, Karel Kesman) 
     - volební (Tomáš Vlček, Soňa Šátralová) 
     
                           
4) Richard Hlavsa:  Výroční zpráva 2020 
 
Vážení tenisoví přátelé, 
stav kurtů je standardní – odpovídající jejich stáří, problémy se všichni snažíme průběžně 
řešit. Se standardní partou pracantů se je podařilo velice rychle zprovoznit, počasí nám přálo a 
sezóna je v plném proudu Cíl výboru pro letošní rok je opět bedlivě hlídat vhodný dotační 
titul, který by pomohl s financováním generální rekonstrukce kurtů č. 1 a 2. V návrhu máte 
hrací řád na rok 2021, kde dochází ke změnám, které jsou vyznačeny červeně. 
Na závěr mi dovolte poděkovat za práci celému výboru a doufám, že letošní sezona proběhne 
ke spokojenosti většiny členů. 
Děkuji za pozornost. 
      
5) Petr Šátral:   Zpráva o hospodaření 2019 + 2020 a rozpočet 2020 + 2021  
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Zpráva o  
činnosti a hospodaření 2019 + 2020 a  

o návrhu rozpočtu 2020 + 2021 

HOSPODAŘENÍ 2019, 2020, návrh rozpočtu 2020, 2021 

I) 
Rok 2019 jsme ukončili se ztrátou 41.015 Kč, po započtení odpisů (disponibilní zdroje) jsme 
rok zakončili se ZISKEM 101.097 Kč. 
Příjmy rozpočtu činily zaokrouhleně 826.230 Kč, z toho ca 300 tis činí dotace a granty, 110 
tis pak ostatní dary. 
Výdaje roku 2019 činily 867.244 Kč po odečtení odpisů jako disponibilních zdrojů pak 
819.973 Kč. 
Rozpočet roku 2019 tedy odpovídal předpokladům bez výrazných odchylek a přispěl tak k 
naplnění základních cílů klubu LTK. 
II) 
Rok 2020 jsme ukončili se ziskem 145.602 Kč, po započtení odpisů (disponibilní zdroje) jsme 
rok zakončili dokonce ZISKEM 284.309 Kč. 
Příjmy rozpočtu činily zaokrouhleně 1.104.282 Kč, z toho ca 460 tis činí dotace a granty, 140 
tis pak ostatní dary, dohromady tedy více než 600 tis Kč, tedy opět více než polovinu 
celkových příjmů tvoří dotace a dary! 
Výdaje roku 2020 činily 958.680 Kč po odečtení odpisů jako disponibilních zdrojů pak 
725.132 Kč . 
Kromě navrženého rozpočtu roku 2020 a plnění jednotlivých provozních kapitol se v roce 
2020 také zrealizovala investiční akce, a to rekonstrukce antukového dvorce č. 7 na dvorec s 
umělým povrchem, s využitím investičního grantu Plzeňského kraje, a s přispěním MĚSTA 
KLATOVY.  
Ve stejném roce také proběhla kolaudace této investiční akce 
ZDROJE INVESTIČNÍ AKCE  
PLZEŇSKÝ KRAJ 800 tis 
MĚSTO KLATOVY 400 tis 
VLASTNÍ ZDROJE 350 tis 
INVESTICE CELKEM 1.550 tis Kč 
LTK Klatovy tedy zvýšil hodnotu svého majetku (tedy touto investici) ve výši 1.550 tis Kč, 
přestože na výdajové straně se podílel pouze 350 tis Kč. 
 
V roce 2020 tedy došlo k navýšení majetku klubu, zvýšení AKTIV, Dlouhodobý majetek 
celkem 1.550 tis Kč. Vytvořený ZISK celkem 146 tis Kč 
CELKEM TEDY MAJETEK KLUBU 2020 VZROSTL o 1.700 tis Kč. 
 
Hospodaření roku 2020 tedy překročilo v jak oblasti AKTIV (majetku) tak v oblasti „ÚČET 
ZISKŮ A ZTRÁT“ významně návrh rozpočtu a můžeme je považovat za mimořádně 
úspěšné! 
 
Je ale také stále zjevnější, že bez dotační politiky a darů bychom nebyli schopni plnit základní 
cíle našeho klubu, tedy především: 
♣ Zabezpečování potřeb svých členů v oblasti sportu  
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♣ Budování, provozování a udržování tělovýchovných a jiných zařízení, která vlastní nebo 
užívá  
♣ Organizování soutěží  
♣ Vedení a výchova mládeže ke sportu  
♣ Vytváření ekonomické základny pro plnění svých cílů, a to zejména vedlejší hospodářskou 
činností.  
 
III) 
Návrh rozpočtu 2021 vychází z hospodaření klubu LTK v roce 2020 a je možno ho považovat 
za reálný 
 
IV)  
Doporučuji tedy VALNÉ HROMADĚ: 
v kapitole zpráva o činnosti a hospodaření 2019 + 2020 konstatovat že  
1) Valná hromada schvaluje činnost hospodaření klubu v letech 2019 a 2020 
2) Valná hromada schvaluje realizaci investiční akce „rekonstrukce antukového dvorce č.7 na 
dvorec s umělým povrchem v celkové výši 1 550 tis. Kč s vlastním podílem LTK Klatovy, 
z.s. ve výši 350 tis. Kč“ 
 
v kapitole návrh rozpočtu 2020 + 2021 konstatovat , že  
1) Valná hromada schvaluje návrh rozpočtu 2020 
1) Valná hromada schvaluje návrh rozpočtu 2021 
 

ROZPOČET 2019 - skutečnost v tis Kč 

 

VÝDAJE  
Spotřeba sport. mat 65 
brigády 51 
správce 42 
Úklid, bar 36 
Provozní režie |(antuka) 67 
poplatky 19 
Vodné, stočné 40 
EI 34 
plyn 18 
Závodní hraní 297 
Oddílové akce 22 
cestovné 25 
pojištění 8 
odpisy 141 
  celkem 865 
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PŘÍJMY  
reklama 59 
Pronájem kurtů 36 
Celostátní turnaje 56 
Pronájem baru 4 
Oddílové příspěvky 262 
dary 109 
dotace 300 
   826 

 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK – 41 

 

 

ROZPOČET 2020 - návrh  

 

VÝDAJE  
Spotřeba sport. Mat, opravy, udržování 160 
brigády 50 
správce 40 
Úklid, bar 35 
Provozní režie -opravy a udržování 30 
Vodné, stočné 45 
EI 20 
plyn 10 
Závodní hraní 355 
Oddílové akce 20 
Cestovné, reprezentace 30 
Pojištění, poplatky 15 
odpisy 140 
  celkem 950 
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PŘÍJMY  
reklama  
Pronájem kurtů 100 
Celostátní turnaje 50 
Pronájem baru 10 
Oddílové příspěvky 260 
dary 130 
dotace 400 
   950 

 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK + 0 

 

V roce 2020 plánuje LTK Klatovy investiční akci, rekonstrukce antukového dvorce č.7 
na dvorec s umělým povrchem, s využitím investičního grantu Plzeňského kraje, na tuto 
investiční akci je podána ŽÁDOST O INVESTIČNÍ GRANT : 

PŘEDPOKLÁDANÉ ZDROJE 

PLZEŇSKÝ KRAJ 800 tis 
MĚSTO KLATOVY 400 tis 
VLASTNÍ ZDROJE 350 tis 

INVESTICE CELKEM 1.550 tis Kč 

 

ROZPOČET 2020 - skutečnost 

VÝDAJE  
Spotřeba sport. Mat, opravy, udržování 166 
brigády 50 
správce 42 
Úklid, bar 36 
Provozní režie -opravy a udržování 28 
Vodné, stočné 44 
EI 22 
plyn 5 
Závodní hraní 359 
Oddílové akce 19 
Cestovné, reprezentace 27 
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Pojištění, poplatky 20 
odpisy 139 
  celkem 957 

 

 

PŘÍJMY  
reklama  
Pronájem kurtů 119 
Celostátní turnaje 53 
Pronájem baru 9 
Oddílové příspěvky 285 
dary 138 
dotace 500 
   1104 

 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK + 147 

 

V roce 2020 proběhla investiční akce, rekonstrukce antukového dvorce č. 7 na dvorec s 
umělým povrchem, s využitím investičního grantu Plzeňského kraje, a prostředků 
MĚSTA KLATOVY, v tomto roce také proběhla kolaudace této investiční akce 

ZDROJE INVESTIČNÍ AKCE  

PLZEŇSKÝ KRAJ 800 tis 
MĚSTO KLATOVY 400 tis 
VLASTNÍ ZDROJE 350 tis 

 

INVESTICE CELKEM 1.550 tis  
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ROZPOČET 2021 - návrh 

 

VÝDAJE  
Spotřeba sport. Mat, opravy, udržování 140 
brigády 50 
správce 45 
Úklid, bar 35 
Provozní režie -opravy a udržování 30 
Vodné, stočné 45 
EI 25 
plyn 10 
Závodní hraní 380 
Oddílové akce 25 
Cestovné, reprezentace 35 
Pojištění, poplatky 20 
odpisy 140 
      celkem 980 

 

 

PŘÍJMY  
reklama 20 
Pronájem kurtů 120 
Celostátní turnaje 20 
Pronájem baru 10 
Oddílové příspěvky 250 
dary 100 
dotace 460 
   980 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK + 0 
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6) Milan Janoušek:  Zpráva o sportovní činnosti klubu  
 
V sezoně 2020, která byla již poznamenána Covidem a do poslední chvíle se nevědělo, zda se 
vůbec bude hrát, náš oddíl reprezentovalo celkem 6 týmů. Jednalo se o týmy mladších žáků, 
starších žáků, 2 týmy dorostu a 2 týmy dospělých. Bohužel po několika letech jsme 
nepostavili týmy minitenisu a babytenisu, kdy jsme narazili zejména na neochotu rodičů trávit 
volný víkend na tenisu. Ti co ochotni byli, šli v rámci spolupráce na hostování do Nýrska, kde 
je tato kategorie stěžejní.  Všechny mládežnické týmy jsme měli v nejvyšší soutěži Junior tour 
a jejich cílem bylo soutěže udržet, což se všem týmům povedlo. Všechny soutěže se hrály 
turnajovým systémem. B tým dorostu skončil na 2 místě. Co se týká týmů dospělých, tak B 
tým  si vedl velmi dobře a i díky tomu, že se nehrály ligy v Německu a všichni hráči byli 
k dispozici se povedlo béčku celou soutěž vyhrát a postoupit do divize. ,,A,, tým se chtěl 
pokusit o postup do druhé ligy, což se mu málem povedlo, kdy bohužel v posledním 
rozhodujícím zápase podlehl týmu Chebu, který byl posílen o tři velmi kvalitní cizince. Náš 
tým podlehl tím nejtěsnějším možným výsledkem a to 4:5. Utkání to bylo krásné, napínavé, 
pro diváky kterých přišlo na tento zápas podpořit naše hráče velmi zajímavé, bohužel se 
špatným koncem pro naše hráče. Ale takový je sport. 
Co se týká jednotlivců, tak nejvýše na žebříčku byl klatovský odchovanec Lukáš Janoušek, 
který se umístil na 22 místě republikového žebříčku a stal se krajskou jedničkou. Velice dobře 
se rovněž dařilo klatovským dorostenkám, kdy Kateřina Čiháková skončila na 38 místě 
republikového žebříčku. Pavla Čížková na 14.místě krajského žebříčku, Monika Drudíková na 
17.místě krajského žebříčku, Simona Kadlecová na 20 místě krajského žebříčku a Denisa 
Kurcová na 22 místě krajského žebříčku. Ve starších žácích se na 15 místě krajského žebříčku 
umístil Jan Baxa, na 20 místě o rok mladší Robert Lobovský. U mladších žáku se umístil na 
13 místě krajského žebříčku David Svoboda, na 15 místě Jakub Opluštil, na 17 místě Matěj 
Knotek. Všichni jmenovaní byli oporami ve svých kategoriích.  
Do sezony 2021 náš oddíl vyslal celkem 7 týmů. Všechny mládežnické týmy hrají opět 
nejvyšší soutěž Junior Tour a jejich cílem je soutěž udržet. V současné době týmové soutěže 
ještě neskončily, ale již víme, že se všechny mládežnické týmy v nejvyšší soutěži udržely.  
 
 
7) Stanislav Šlehofer:  Zpráva revizní komise 2019 + 2020 určená valné hromadě LTK  
 
 

ZPRÁVA REVIZNÍ KOMISE ZA ROK 2019 
určená valné hromadě LTK Klatovy, z.s. 

 
 
Kontrolní a revizní komise klubu LTK TJ Klatovy pracovala ve složení 
 
Předseda: Stanislav Šlehofer 
Členové: Dagmar Hlavsová 
               Adolf Pojar 
 
Kontrolní a revizní komise prováděla kontrolní činnost v souladu s organizačním řádem 
klubu, viz článek IV, odstavec V. 3 o činnosti revizní komise. 
Revizní zpráva má 3 části: 
1. kontrola usnesení Valné hromady ze dne 25. 4. 2019 
2. průběžná kontrola hospodaření a činnosti výboru 
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3. kontrola hospodaření klubu 
 
ad1) Kontrolní a revizní komise provedla kontrolu usnesení z poslední Valné hromady konané 
dne 25. 4. 2019. Usnesení bylo splněno.  
 
ad2) V průběhu roku 2019 byla umožněna účast členům revizní komise na jednání výboru a 
rovněž bylo umožněno vkládání návrhů a připomínek. Jednání výboru bylo transparentní, 
připomínky členů RK byly projednávány. V rámci jednání výboru proběhly souběžně jednání 
RK. Zápisy z jednání jsou zveřejněny na stránce www.ltk-klatovy.cz a postihují skutečně 
probíranou problematiku. 
 
ad3) Kontrola hospodaření klubu. Kontrola byla zaměřena na hospodaření klubu, čerpání 
rozpočtových položek a jejich oprávněnost v porovnání se schváleným rozpočtem klubu. Tato 
činnost probíhala průběžně během roku 2019 a vyvrcholila kontrolou závěrečného účtu klubu. 
V roce 2019 bylo účtování příjmů a výdajů klubu prováděno v odpovídajícím účetním 
programu, hospodaření oddílu má tak standardní výstupy (Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát, 
Obratová předvaha, Hlavní účetní kniha…) rozdělené do dvou účetních jednotek, hlavní a 
hospodářská, postihujících sportovní a mimosportovní činnost klubu. Tento program zajišťuje 
přehlednost hospodaření a způsob účtování poskytuje výstupy pro manažerské rozhodování. 
V listinné podobě jsou účetní doklady evidovány pečlivě a přehledně 
 
3.1 Hospodaření klubu za rok 2019  
 
V roce 2019 hospodařil klub se ztrátou – 41 016,- Kč. Na ztrátě se významně podílely účetní 
odpisy dlouhodobého hmotného majetku ve výši 142 112,- vyplývající ze zařazení 
rekonstrukce šaten do majetku klubu v roce 2018. Příjmy a výdaje jsou v relaci s rozpočtem 
oddílu, oproti minulému období a schválenému rozpočtu nebyly vykazovány žádné významné 
změny. Kontrolou nebylo zjištěno žádné pochybení ve smyslu čerpání nad rámec 
rozpočtových položek, veškeré výdaje byly vynaloženy v souladu se strukturou rozpočtu 
2019. 
 
 
3. 2 Kontrola přijatých dotací. 
Za rok 2019 neproběhla kontrola přijatých dotací  
 
3.3 Kontrola jednotlivých účetních případů 
 
Revizní komise zkontrolovala namátkově vybrané účetní případy. Kontrola cestovních 
příkazů a evidence brigádnických hodin proběhla bez zjištěných závad.  
 
 
  
Závěr: 

• Revizní komise ověřila hospodaření klubu LTK Klatovy za rok 2019 a navrhuje Valné 
hromadě přijmout předloženou závěrku bez výhrad. 

• Revizní komise pozitivně hodnotí činnost správce tenisového areálu.  
 
 
 

V Klatovech 30. 10. 2020 

http://www.ltk-klatovy.cz/
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Zprávu podává předseda revizní komise Stanislav Šlehofer 
 
 
 

ZPRÁVA REVIZNÍ KOMISE ZA ROK 2020 
určená valné hromadě LTK Klatovy, z.s. 

 
 
Kontrolní a revizní komise klubu LTK TJ Klatovy pracovala ve složení 
 
Předseda: Stanislav Šlehofer 
Členové: Dagmar Hlavsová 
               Adolf Pojar 
 
Kontrolní a revizní komise prováděla kontrolní činnost v souladu s organizačním řádem 
klubu, viz článek IV, odstavec V. 3 o činnosti revizní komise. 
Revizní zpráva má 2 části: 
1. průběžná kontrola hospodaření a činnosti výboru 
2. kontrola hospodaření klubu 
 
 
Ad1) Činnost klubu byla v roce 2020 výrazně ovlivněna pandemií covid-19.  To ovlivnilo i 
činnost revizní komise. V průběhu roku 2020 byla umožněna účast členům revizní komise na 
jednání výboru a rovněž bylo umožněno vkládání návrhů a připomínek. Jednání výboru bylo 
transparentní, připomínky členů RK byly projednávány. V rámci jednání výboru proběhly 
souběžně jednání RK. Zápisy z jednání jsou zveřejněny na stránce www.ltk-klatovy.cz a 
postihují skutečně probíranou problematiku. 
 
Ad2) Kontrola hospodaření klubu. Kontrola byla zaměřena na hospodaření klubu. Vzhledem 
ke skutečnosti, že pro rok 2020 nebyl k dispozici schválený rozpočet, a to z důvodu nekonání 
VH 2020, nebylo možné provést kontrolu ve vztahu k rozpočtovým položkám. Největší 
pozornost byla věnována realizaci stavebního díla „Rekonstrukce dvorce č. 7 na dvorce s 
umělým povrchem – tenisové kurty“. V rámci této akce byly průběžně kontrolovány a 
připomínkovány veškeré dokumenty, smlouvy, rozpočty a vztahy s dodavatelem díla 
společností FINAL KOM s.r.o. Uzavřené smlouvy byly ze strany oddílu podepsány až po 
připomínkování. Rovněž bylo kontrolováno naplnění Veřejně právní smlouvy o poskytnutí 
dotace uzavřené s Městem Klatovy v souvislosti s realizací uvedeného díla.  
Činnost revizní komise probíhala průběžně během roku 2020 a vyvrcholila kontrolou 
závěrečného účtu klubu. 
V roce 2020 bylo účtování příjmů a výdajů klubu prováděno v odpovídajícím účetním 
programu, hospodaření oddílu má tak standardní výstupy (Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát, 
Obratová předvaha, Hlavní účetní kniha…) rozdělené do dvou účetních jednotek, hlavní a 
hospodářská, postihujících sportovní a mimosportovní činnost klubu. Tento program zajišťuje 
přehlednost hospodaření a způsob účtování poskytuje výstupy pro manažerské rozhodování. 
V listinné podobě jsou účetní doklady evidovány pečlivě a přehledně 
 
2.1 Hospodaření klubu za rok 2020  
 

http://www.ltk-klatovy.cz/
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V roce 2020 hospodařil klub se ziskem 145 tis. Kč, jedné se o lepší výsledek hospodaření než 
za rok 2019, kdy byla vykázána ztráta – 41 016,- Kč. Kontrolou nebylo zjištěno žádné 
pochybení.   
 
2. 2 Kontrola přijatých dotací. 
Za rok 2020 proběhla kontrola přijatých dotací: 
Veřejně právní smlouva o poskytnutí dotace – Město Klatovy (400 000. Kč) 
Pravidelné aktivity dětí a mládeže do 18 let (59 025 Kč) 
Můj klub 2019/2020 MŠMT ČR (206 250 Kč) 
Kontrolou nebyly zjištěny žádné závady 
 
2.3 Kontrola jednotlivých účetních případů 
 
Revizní komise zkontrolovala namátkově vybrané účetní případy. Kontrola cestovních 
příkazů a evidence brigádnických hodin proběhla bez zjištěných závad.  
 
 
  
Závěr: 

• Revizní komise ověřila hospodaření klubu LTK Klatovy za rok 2020 a navrhuje Valné 
hromadě přijmout předloženou závěrku bez výhrad. 

 
 

V Klatovech 3. 6. 2021 
                            
 

Zprávu podává předseda revizní komise Stanislav Šlehofer 
 
 

 
 

   
8) Diskuse: - výsledek diskuse je v usnesení z Valné Hromady LTK  Klatovy 
   
 9) Volba výboru a revizní komise : (odevzdáno 50 hlasovacích lístků) 
          
          Na výroční schůzi byl zvolen výbor LTK Klatovy: 
          

Jméno:                                          
Čihák Pavel   
Hlavsa Richard 
Janoušek Milan 
Pšajdl Jiří ml. 
Halada Filip 
Šátral Petr 
Šátralová Soňa 
Tománek Jiří 
Vlček Tomáš  

                   
          
         Na výroční schůzi byla zvolena revizní a kontrolní komise: 
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         Jméno:                                           
         Šlehofer Stanislav                           
         Hlavsová Darmar                          
         Pojar Adolf    
          
 
 

 
 10) Usnesení z valné hromady tenisového klubu LTK  Klatovy 
 
A) Valná hromada schvaluje:  

1. Zvolení návrhové, mandátní a volební komise. 
2. Výroční zprávu klubu za rok 2019 + 2020. 
3.  Zprávu o hospodaření 2019 + 2020 a rozpočet 2020 + 2021. 
4.  Zprávu o sportovní činnosti za rok 2020. 
5.  Zprávu revizní komise 2019 + 2020. 
6.  Zvolení nového výboru a nové revizní komise. 
7.  Nový hrací řád 2021. 

B) Valná hromada ukládá výboru LTK: 
1. Zabezpečit pravidelnou činnost klubu tak, aby byly splněny úkoly stanovené VH. 
2. Zdvojení pletiva nad odrazovou zdí a zvýraznění kresby na zdi. 
3. Úpravu stromů za kurty 5-7. 

 
Usnesení bylo schváleno valnou hromadou. 

                            
11) Závěr –  Richard Hlavsa – Poděkování všem za účast na výroční schůzi 
 
 
  Příloha:  Hrací řád 2021 
                  
 

HRACÍ ŘÁD LTK Klatovy na rok 2021 
I.1. Každý hráč a návštěvník je povinen dodržovat ustanovení hracího řádu, zachovávat 
pravidla společenského chování, používat vhodné oblečení a tenisovou obuv, respektovat 
pokyny správce dvorců a členů výboru tenisového klubu. Není dovoleno hrát v plavkách. Při 
vstupu na dvorec používat postranních vchodů a nepřekážet hrajícím. Během hry se chovat 
tak, abychom co nejméně rušili své okolí. V celém areálu je zákaz jízdy na kole, kola je nutno 
odkládat ve vyhrazeném prostoru. Volný pohyb psů je v areálu zakázán. V areálu tenisu je 
povoleno kouření pouze na vyhrazených místech (jižní terasa). 
 
I.2. Hrací doba je denně od 9:00  do 21:00 hod., jinak po dohodě se správcem.  
 
II. Povinnosti člena tenisového klubu: 
II.1. Zaplacení klubového příspěvku:     dospělí                         2500 Kč 
                                                          dorost, studenti                  1700  Kč 
                                                          důchodci                            1700 Kč 
                                                          žactvo  10 – 14 let               1200 Kč 
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                                                         baby tenisté 8  –  9 let           900 Kč 
         mini tenisté 6 – 7 let             700 Kč   
                                                         děti do 6 let                           300 Kč 
                                                         nehrající člen                         400 Kč 
         senioři 80+, čestní členové       0 Kč  
                                                         krátkodobé klubové příspěvky schvaluje výbor LTK. 
 
II.3. Dospělí členové klubu mají možnost odpracovat brigádnické hodiny podle potřeb klubu. 
Odměna za hodinu práce je 100 Kč. Práci určuje a koordinuje správce nebo pověřený člen 
výboru. 
 
II.4. Všichni členové klubu hrají na hrací karty, které obdrží po zaplacení klubového 
příspěvku. 
 
II.5. Za poplatek 200 Kč za sezónu je možno pronajmout skříňku včetně klíče od šatny. 
Skříňky je povinnost zpřístupnit a klíče vrátit do 31.10.2021. Po tomto datu je klub oprávněn 
uzamknuté skříňky otevřít.  
 
II.6. Do prostoru šaten je zakázán vstup v tenisové obuvi. 
 
III. Hra na dvorcích : 
III.1. Přístup na dvorce je umožněn pouze těm členům klubu a hostům, kteří splnili 
povinnosti ke klubu a obdrželi hráčskou kartu. 
 
III.2. Po splnění podmínek je možno obsazovat volné dvorce zavěšením hrací karty na tabuli 
hracího plánu. 
 
III.3. Nejsou-li dvorce obsazeny, není hrací doba omezena, v opačném případě je hrací doba 
maximálně 1 hodinu včetně úpravy dvorce po hře. Výjimku tvoří majitelé sponzorských karet. 
Všichni hráči jsou povinni před zahájením hry zavěsit hrací kartu do hracího plánu. Na hracím 
plánu musí být zavěšeny karty všech hráčů na dvorci, případně potvrzení o zaplacení (u 
hostů). 
 
III.4. Hráči jsou povinni před zahájením hry dvorec nakropit (dle situace), po skončení hry 
zamést (dle herních pokynů umístěních na dvorci). 
 
III.5. Pro nečleny tenisového klubu je hra umožněna po zaplacení 200,- Kč za hodinu a 
dvorec. V případě hry s členem klubu platí host 1/2. Členové výboru, revizní komise a 
závodní hráči družstva „A“ dospělých si mohou 1 krát do měsíce přivést hosta zdarma 
(možnost není přenosná z měsíce na další měsíc) – nutno nahlásit recepční, nebo správci. 
Vybírat poplatek za pronájem dvorců může recepční nebo v nepřítomnosti recepční správce, 
člen výboru, nebo člen revizní komise. Hostující hráči, kteří jsou na soupisce některého 
z družstev klubu, mají možnost 1x týdně bezplatného tréninku.  
 
III.6. Rezervovat dvorec předem je možné na kteroukoli volnou hodinu. Rezervace se provádí 
zápisem do objednací knihy. Rezervaci v objednací knize je možné provést maximálně na 7 
dní dopředu a to uvedením jmen všech hráčů, pro které se dvorec objednává. Hráč může být 
dopředu zapsán v knize nejvýše dvakrát. Pro tréninky mládeže jsou přednostně vyčleněny 
kurty 6,8,9, 10 a 11.  Ostatní hráči si mohou vyjmenované kurty rezervovat, pokud nebyla 
uplatněna přednostní rezervace trenéra. Od 17:00 do 20:00 hodin si účastníci organizovaného 
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tréninku nemohou rezervovat kurty 1 - 4 v den tréninku. V případě neobsazených kurtů toto 
nařízení neplatí. Jakékoli výjimky podléhají schválení výborem. V případě nezahájení hry 5 
minut od počátku rezervované hodiny ztrácí rezervace platnost. 
 
 
III.7. Tréninky mládeže zajišťují trenéři schválení výborem. Obsazení kurtu je 
vyznačeno zelenou kartou se jménem trenéra. Jakékoliv výjimky podléhají schválení 
výborem. 
 
III.8. Porušení hracího řádu je řešeno dle stanov. 
 
Schváleno Valnou hromadou LTK dne 15.06.2021 
 
 
 
V Klatovech dne 15. 06. 2021 
Zapsal: Jiří Tománek 
 
 
 

Richard Hlavsa                                                                       Jiří Tománek 
 
 
 
 
 
            Jiří Pšajdl                                                                            Petr Šátral 
 
 
 
 
 
            Soňa Šátralová                                                                       Pavel Čihák 
 
 
 
 
            Milan Janoušek                                                                    Tomáš Vlček 
 
 
 
  

Filip Halada 
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