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Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců, z.s. 

Zápis ze schůze 5. VV ČATHS 
konaného dne 24.11.2014 v Praze, Zátopkova 100/2, Praha 6 - Strahov 

 
VV bere na vědomí 

Usn. číslo Popis 

B2014.05.01 Plán činnosti v nejdůležitějších odvětvích v období 2014-2018 
Sport 
- Sekce – Stávající sportovní sekce ČATHS – organizace, zajištění a podpora-jako v uplynulých obdob  

Nové sportovní sekce – založení dle stanov ČATHS, finanční podpora až po prokázání výkonnostních 
kritérií 

- Reprezentace – aktualizace Statutu reprezentanta, Smlouvy s reprezentantem 

   -  nominační kritéria zařazení do reprezentace-aktualizace pro rok 2015 dodají sekce 
- Sportovci – podpora medailistů 
                  - návrh na cílenou podporu reprezentantů v roce 2016 
                  - rok 2015 – ve spolupráci se sekcemi – vytvoření předběžné nominace na LPH Rio; Důraz na 

kvalifikační soutěže na LPH – stolní tenis a lukostřelba 
- Kluby – stejná podpora jako v uplynulých letech 
- Nové paralympijské sporty – založení sekcí dle stanov, národní a mezinárodní klasifikace, doložení výsledků,          

účast na mezinárodní soutěži, k finanční podpoře nutno doložit sportovní výkonnost 
- Spolupráce s národními sportovními svazy (bez handicapu) – v horizontu 2 let oslovit, stanovit koncepci a 

rozvíjet spolupráci 
- Paralympijské hry – prioritní podpora sportovní přípravy potenciálních účastníků PH a kvalifikace na PH 
                                - vedení ČATHS bude iniciovat začlenění zástupce svazu s majoritní účastí  sportovců ve 

výpravě na PH   
 

B2014.05.02 Plán činnosti v nejdůležitějších odvětvích v období 2014-2018 
Finance 
- tvorba rozpočtu – klíč k rozdělení – pro následující období bude používán stejný klíč jako v letech minulých – 
klíč zahrnující členskou základnu sekce, reprezentaci, „výkonné“ sportovce, aktivitu sekce (pořádání akcí), účast 
na vrcholných soutěžích 
- podpora sekcí, klubů, sportovců – viz výše 
- granty a nestatní finanční prostředky – v současnosti je příjem těchto finančních prostředků vázán spíše na 
jednotlivé sportovní sekce nebo jednotlivce, v minulých letech byly přidělovány granty HMP na globální akce 
v roce 2014 již ne; jediný příjmem nestátních financí pro celou ČATHS bez omezení je příspěvek ČPV 
- odměny trenéři, VV, sekretariát, předseda: 

- trenéři a vedoucí sekcí – klíč k odměňování – úspěšnost sekce; celkový budget na odměny pro sekce 
a trenéry je závislý na celkovém rozpočtu resp. objemu státních dotací (zpravidla 5 - 10% objemu) 

               - sekretariát – v současnosti 1 zaměstnanec, vzhledem k vytíženosti sekretariátu se zvažuje obsazení 
částečným úvazkem i původní druhou pozici – asistenta sekretariátu 

               - VV a předseda – případné přidělení odměn na základě rozpočtu na rok 2015 

B2014.05.03 Plán činnosti v nejdůležitějších odvětvích v období 2014-2018 
Sportovní akce pořádané či pod záštitou ČATHS 
- podpora pořádání mezinárodních akcí; v roce 2015 se dle rozhodnutí MŠMT mohla podat pouze jedna žádost 
o dotaci na pořadatelství mezinárodní akce; na základě kritéria úrovně soutěže v mezinárodním kalendáři byl 
vybrán SP v lukostřelbě 2015 v Novém Městě nad Metují; další mezinárodní akce budou podpořeny v závislosti 
na celkovém rozpočtu  
- zasílání fotografa ČATHS na akce  
- zástupce vedení ČATHS na akcích jako host 

B2014.05.04 Plán činnosti v nejdůležitějších odvětvích v období 2014-2018 
Medializace 

- webové stránky ČATHS – vytvoření nového systému 
- nutnost aktualizací jednotlivých rubrik 
- tvorba fotogalerie – za spolupráce s profesionálními fotografy; účast na mezinárodních akcích i PH 
- výroba nových bannerů ČATHS – dodávat na jednotlivé akce pořádané na území ČR 
- změna Loga ČATHS – vytvořit zadání (specifikace), následně výběrové řízení na tvůrce loga 

B2014.05.05 Plán činnosti v nejdůležitějších odvětvích v období 2014-2018 
Politika 
- aktuální informace k situaci ve sportu TP 
- VG ČPV – návrh nových stanov – uvést připomínky do konce roku 2014 

B2014.05.06 Plán činnosti v nejdůležitějších odvětvích v období 2014-2018 
Zasedání VV – návrh na setkávání zpravidla 1 za 6 týdnů 

B2014.05.07 Přehled vrcholných akcí roku 2015 – 8 mistrovství světa-atletika, cyklistika dráhová, cyklistika silniční, jachting, 
lukostřelba, lyžování, plavání, sledge hokej+1mistrovství Evropy-stolní tenis 
- vysoká finanční náročnost 
- plán podpory na základě rozpočtu 2015 
- priorita – letní paralympijské sporty, které mají kvalifikaci na LPH 

B2014.05.08 Mezisvazová nominační kritéria na MS 2015 – vyvolat schůzky se zástupci dalších svazů a stanovit co nejdříve 
multisvazová nominační kritéria, na základě kterých se stanoví účast na MS v daných sportech  
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B2014.05.09 Setkání se zástupci sledge hokeje – ze závažných důvodů schůzka přesunuta 

B2014.05.10 Změna ve vedení atletiky – vedoucí Eva Kacanu, členové – Pavel Šibrava, Iva Machová, Ondřej Pítr 

B2014.05.11 Změna ve vedení sledge hokeje – manažer týmu Tomáš Rak, hlavní trenér Jiří Bříza,  

B2014.05.12 Registrace členství České asociace basketbalu na vozíku; seznámení s činností a plánem na rok 2015 

 
VV schvaluje 
Usn. Číslo Popis Pro proti zdržel 

se 
     

     

     

 
VV ukládá 
Usn. Číslo Komu Popis Termín 

U2014.05.01 Davidu Šnajdrovi Návrh aktualizace Statutu reprezentanta, Smlouvy s reprezentantem 31.12.2014 

U2014.05.02 Romanu Gronskému Rešerše webových stránek a návrh na aktualizace 10.12.2014 

U2014.05.03 V.Zapletalovi,J.Krakovičové Specifikaci zadání nového loga 20.12.2014 

U2014.05.04 J.Krakovičové Rozeslat návrh změn stanov ČPV Ihned 

U2014.05.05 Členům VV Opřipomínkovat návrh změn stanov ČPV 31.12.2014 

 
Údaje o jednání: 
Místo jednání:            Praha, Strahov, zasedací místnost 215 
Začátek jednání:            24.11.2014, 15.00 hodin 
Konec jednání:            24.11.2014, 18.30 hodin 
Přítomni:                         Viktor Zapletal, Roman Gronský, Jaroslava Krakovičová, David Šnajdr, Eva Kacanu, Petra Syrovátková 
Omluven:                        Vladimír Čáp 
Zapsal a zpracoval:        Jaroslava Krakovičová 
Ověřil:             Viktor Zapletal 
 
 
 
 
Termín příští schůze VV ČATHS : dne 12.1.2015, v 15:00 
Pozváni budou sekce: jachtingu a basketbalu 


