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Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců, z.s. 

Zápis ze schůze 01.2018 VV ČATHS 
konaného dne 07.02.2018 v Praze, Zátopkova 100/2, Praha 6 - Strahov 

 
VV bere na vědomí 

Usn. číslo Popis 

B2018.01.01 ZPH 2018 - PyeongChang 

- Viktor Zapletal informuje VV ČATHS o vstupu Miroslava Lidinského do ČATHS (výstup z ČSTPS, vstup 
do ČATHS) 

- ČATHS bude servisně zajišťovat sledge a lyžování 
- V. Zapletal informuje VV ČATHS o finální nominaci na ZPH 2018, schválené na VG ČPV, dne 

06.02.2018 

B2018.01.02 MIMOŘÁDNÁ SCHŮZE ČLENŮ ČPV 

- V. Zapletal informuje VV ČATHS o mimořádné schůzce, která vznikla na základě dohody členů VG ČPV 
(ČATHS, ČSTPS, ČSZPS, ČSMPS, ČSNS, ČFSH). 

- V. Zapletal informuje, že schůze vznikla na základě neshod svazů (sdružených pod ČPV) se současnou 
výkonnou předsedkyní ČPV Alenou Erlebachovou  

- V. Zapletal informuje VV ČATHS o 4 fázích, které vyplynuly z mimořádné schůzky: 

 1. fáze – do konce března mají vzniknout nové stanovy ČPV 
            -  každý svaz podá návrh na nové stanovy 

- V. Zapletal navrhuje hlasování ohledně způsobu návrhu nových stanov ČPV (viz. 
usnesení číslo S2018.01.01) 

 2. fáze – proběhne druhá mimořádná schůze, již se zástupcem z MŠMT 

-  návrhy stanov již opřipomínkované 
-  vznik nových stanov ČPV s novou organizační strukturou 

 3. fáze – vznik výběrového řízení na nového výkonného předsedu ČPV 

 4. fáze – obsazení nové funkce „generální sekretář ČPV“ – viz fáze č. 2 

- V. Zapletal rovněž informuje VV ČATHS, že výsledný a opřipomínkovaný návrh stanov ze strany ČATHS 
bude právně ověřen. 

B2018.01.03 RŮZNÉ 

- VV ČATHS bere na vědomí vznik nového vedení sekce atletiky, ustanoveného na schůzi v Pardubicích, 
dne 03.01.2018 

- VV ČATHS bere na vědomí žádost o členství v ČATHS spolku Česká federace boccii. 
- V. Zapletal informuje VV ČATHS, že ČPV vypověděla smlouvu automobilkou Škoda a uzavřela novou 

smlouvu s firmou Toyota; ČATHS obdrží, na základě této dohody, nový vůz značky Toyota 
- VV ČATHS bere na vědomí informace J.Krakovičové o podaných projektech – žádostech o dotaci 

MŠMT; projekt reprezentace – zařazeno 38 sportovců dle kritérií MŠMT do stupňů A,B,C; projekt – 
žádost na činnost ČATHS – dl kritérií MŠMT – počty reprezentantů, počet zabezpečovaných sportů, 
počet TJ SK, počet krajů, ve kterých jsou TJ SK zapsáni, počet organizovaných mezinárodních soutěží. 
ČATHS má celkem 56 reprezentantů, 8 druhů sportů, 17 TJ SK, 10 krajů, 2 mezinárodní soutěže v roce 
2017. Velmi dobrý předpoklad k financování; nemožnost dotování členských klubů ze strany ČATHS 
v roce 2018 z dotací MŠMT (jsou dotovány státem napřímo) 

 
VV schvaluje 
Usn. Číslo Popis Pro proti zdržel 

se 
S2018.01.01 Návrh nových stanov ČPV proběhne (v rámci ČATHS) způsobem 

připomínkování stanov Slovenského paralympijského výboru (SPV) a 
Českého olympijského výboru (ČOV), které poslouží jako stanovy 
vzorové. 

6 0 0 

 
VV ukládá 
Usn. Číslo Komu Popis Termín 

U2018.01.01 Sekretariátu ČATHS Přeložit aktuální stanovy SPV a zakomponovat do nich připomínky členů 
VV ČATHS 

20.02.2018 

U2018.01.02 Viktorovi Zapletalovi Domluvit finální právní kontrolu s advokátkou ČATHS 01.03.2018 

 
Údaje o jednání: 
Místo jednání:            Praha, Strahov, zasedací místnost 313 
Začátek jednání:            07.02.2018, 15.00 hodin 
Konec jednání:            07.02.2018, 17.15 hodin 
Přítomni:                         Viktor Zapletal, Jaroslava Krakovičová, David Šnajdr, Roman Grónský, Eva Kacanu, Petra Syrovátková 
Omluveni:                        Vladimír Čáp 
Zapsal a zpracoval:        Vojtěch Pavlík 
Ověřil:              Viktor Zapletal 
 


