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Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců, z.s. 

Zápis ze schůze 02.2018 VV ČATHS 
konaného dne 10.04.2018 v Praze, Zátopkova 100/2, Praha 6 - Strahov 

 
VV bere na vědomí 

Usn. číslo Popis 

B2018.02.01 Rozpočet 2018 

 MŠMT vyřadilo projekt ČATHS z dotačního podprogramu B: Podpora sportovních spolků s celostátní 
působností pro specifický druh zdravotního postižení sportovců, nebo pro specifický druh sportu pro ZPS. 
Rovněž také informuje VV ČATHS o hlavním důvodu vyřazení, kterým bylo nesplnění podmínky: Spolek, 
působící na základě mezinárodní autority. MŠMT bylo informováno, že ČATHS zabezpečuje 8 
reprezentačních týmů, obsazuje majoritně výpravu ČR na letních i zimních paralympijských hrách a jejím 
mezinárodním zastřešením je IPC prostřednictvím ČPV. Přesto MŠMT projekt vyřadilo.  
 

 Viktor Zapletal informuje o alternativní možnosti podání žádosti o dotace v oblasti „sport pro všechny“ ve 
stejné výši, jako podprogram B – nejedná se ovšem o řešení do budoucna, ČATHS tuto možnost využila a 
žádost o dotaci podala 
 

 V. Zapletal informuje VV ČATHS o nutnosti členství v mezinárodní organizaci IWAS 
- Odeslaný dopis na IWAS / IPC – žádost o přidružené členství 
- V současné době se čeká na reakci 

 

 Vznik ekonomické pracovní skupiny – komise ČPV 
- Členové všech svazů, sdružených pod ČPV  
- Výsledkem bude prezentace současné situace (odsouhlasenou všemi členy ekonomické skupiny) 

směrem k MŠMT – schůze s náměstkem pro řízení sekce sportu a mládeže Karlem Kovářem. 
 

 J. Krakovičová informuje o ostatních státních finančních zdrojích: 
- Finance na reprezentaci – 6 330 000,- Kč (podmínky MŠMT umožnily žádat na 8 030 000,- Kč) – 

striktní rozpočet (striktní účelové určení 
- ČATHS může financovat pouze ty, kteří jsou na seznamech MŠMT, tedy ty, kteří byli jmenovitě 

uvedeny v žádosti o dotaci 
- Finance na individuální členy 

 

B2018.02.02 Přidružení České federace boccii k ČATHS 

- V. Zapletal informuje VV ČATHS o žádosti České federace boccii (předseda F. Serbus) o členství 
v ČATHS 

- sport bocciia, dříve jen pro spastické handicapy, nyní i tělesné handicapy (kvadruplegici), kategorie TP 
jak v individuálních tak v párových dsciplínách 

- reprezentace boccii zůstává i nadále sdružen pod Českou federací Spastic Handicap (členství v BIS 
Fedu – mezinárodní federaci boccii) 

- J. Krakovičová informuje VV ČATHS o nemožnosti duplicitního financování (i případ boccii – kdo si o 
dotaci zažádá, ten je zavázán k financování po celý rok – tedy ČFSH) 

B2018.02.03 ZPH 2018 

- V. Zapletal informuje VV ČATHS o úspěšných ZPH v PyeongChangu 2018, byť prostor pro zlepšení je. 
- lyžování 

P. Syrovátková informuje VV o složitějších vztazích lyžařů v rámci mezisvazové politiky. 
- sledge hokej 

J. Krakovičová informuje VV ČATHS o maximální snaze a úsilí všech členů sledge hokejového týmu. 
Samotná účast na ZPH byla cílem, 6. místo bonusem. J. Krakovičová dále informuje o klíčové prohře 
v základní skupině s Koreou v prodloužení. 

- J. Krakovičová informuje VV ČATHS o herním systému paralympijského sledge hokejového turnaje 
(neadekvátní časový harmonogram, který znevýhodňoval určité týmy – např. ČR na tom byla nejhůře ze 
všech týmů) – ČR bylo nuceno sehrát 4 zápasy v řadě (každý den jeden). Extrémní fyzická zátěž na 
hráče a riziko zranění 

- P. Syrovátková informuje, že ztížené podmínky měli rovněž i lyžaři, avšak podmínky byly pro všechny 
rovné. 

B2018.02.04 Atletika ČATHS 

- informace o nutnosti zavedení nových Pravidel pro zařazení do reprezentace atletiky ČATHS, stejně tak 
nominačních kritérií pro ME v Berlíně 2018. 

- informace o zařazených reprezentantech atletiky (dodáno na MŠMT): A (8 sportovců), B (4 sportovci), C 
(8 sportovců) 

 
 
VV schvaluje 
Usn. Číslo Popis Pro proti zdržel 

se 
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S2018.02.01 ČATHS projednává a schvaluje členství České federace boccii (ČFB) 6 0 0 

S2018.02.02 ČATHS schvaluje nová Pravidla pro zařazení do reprezentace atletiky pro 
rok 2018 

6 0 0 

S2018.02.03 Rozpočet sportovních sekcí na rok 2018 6 0 0 

 
VV ukládá 
Usn. Číslo Komu Popis Termín 

U2018.02.01 Vedení sekce atletiky Stanovení nominačních kritérií pro ME 2018 v Berlíně. 30.04.2018 

 
Údaje o jednání: 
Místo jednání:            Praha, Strahov, zasedací místnost 313 
Začátek jednání:            10.04.2018, 16.15 hodin 
Konec jednání:            10.04.2018, 18.45 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 
 
Termín příští schůze VV ČATHS : 5.6.2018  


