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Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců, z.s. 

Zápis ze schůze 03.2018 VV ČATHS 
konaného dne 26.06.2018 v Praze, Zátopkova 100/2, Praha 6 - Strahov 

 
VV bere na vědomí 

Usn. číslo Popis 

B2018.03.01 Zahájení a program jednání VV ČATHS 

- Viktor Zapletal zahájil schůzi  
- Program: 

Návrh a schválení rozpočtu 2018 
VG ČPV – informace o zasedání 
stanovy ČPV – návrh změn 
reprezentace ČATHS  
předvolání Martina Zacha k vysvětlení pomluvy 
různé: Kontrola MŠMT, Členství IWAS, Boccia – podpůrný dopis přidruženého členství v BISFED 
 
 

B2018.03.02 Rozpočet 2018 

- Informace k tvorbě rozpočtu 2018 (J. Krakovičová) 
- základní vstupy – dotace MŠMT (dotace na reprezentaci, dotace na provoz ústředí, dotace na 

individuální členy, podpora VSC, příspěvky Nadace ČEZ, příspěvek ČPV) 
- reprezentace – alokace tzv. budgetů ve třech stupních A,B,C 
- Dle podmínek MŠMT byli reprezentanti rozděleni do výkonnostních skupin A, B a C. 

 A reprezentant disponuje částkou 176 000,- Kč 

 B reprezentant disponuje částkou 88 000,- Kč 

 C reprezentant disponuje částkou 44 000,- Kč 
- úskalí nové metodiky MŠMT reprezentace – není možné finančně podpořit nové reprezentanty, kteří 

ještě nejsou zařazeni v tabulce MŠMT, není zohledněna finanční náročnost jednotlivých druhů sportů – 
materiální náročnost, četnost mezinárodních soutěží, kvalifikační kritéria a náročnost kvalifikace na PH, 
nemožnost využití a převedení finančních prostředků nevyčerpaných jedním reprezentantem na dalšího 
reprezentanta, který má osobní budget vyčerpán; mzdové prostředky trenérů, či odborných pracovníků 
se musí také čerpat z osobních budgetů reprezentantů apod.; dochází k „podávání“ podnětů některými 
sportovci na MŠMT, což jsou situace, se kterými se doposud nikdo nesetkal; rozúčtování nákladů do 
jednotlivých „budgetů“ je velkou administrativní zátěží pro sekretariát i vedení sportovních sekcí 

- rozpočtová kapitola provozu ústředí včetně mzdových nákladů je schodková, dotace nepokryjí 
mandatorní náklady 
 

 

B2018.03.03 Jednání VG ČPV dne 14.6.2018 

- V. Zapletal informuje VV ČATHS o jednání VG ČPV, kde byly na programu body: 
- Rozdělení příspěvku Nadace ČEZ, Členské příspěvky ČPV, Členství ČATHS v IWAS, Stanovy ČPV, 

Sloučení ČATHS a ČSTPS, Vykazování „Výkonných“ 
- informace o diskuzi na VG ČPV k vykazování sledge hokeje do tzv. Výkonných. Zpochybnění ze strany 

členů VG za ČSZPS a ČSTPS. V.Zapletal předložil VG metodiku MŠMT ke kvalifikačním soutěžím 
kolektivních sportů a k systému turnajů a jednotlivých „poolů“ A, B, C. Dle těchto kritérií sledge hokej 
nezpochybnitelně do výkazu Výkonných spadá 

- informace o neustále narůstajícím tlaku ze strany některých členů VG ČPV ke sloučení organizací 
ČATHS a ČSTPS 

- zastřešení mezinárodní organizací, v případě TP IWAS, ČATHS je přidruženým členem IWAS 
- VV ČATHS se plně shoduje a trvá na hloubkovém auditu obou organizací, které musí předcházet 

sloučení, návrh Smlouvy o fúzi je potřeba opět revidovat ve spolupráci s právním zástupcem ČATHS 
- VV ČATHS se shoduje na svolání Členské schůze ČATHS, která rozhodne o dalším postupu ve věci 

sloučení 
- VV ČATHS stanovil termín Členské schůze ČATHS na: 05.11.2018 v 15:30hod v Praze na Strahově. 

 

B2018.03.04 Stanovy ČPV – návrh změn 

- rozeslán k opřipomínkování členům VV ČATHS 
- připomínky zakomponovány 
- návrh odeslán na ČPV 
- delegování Jaroslavy Krakovičové do Komise pro úpravu Stanov 

B2018.03.05 Reprezentace ČATHS 

- Smlouvy s reprezentantem – podepsali všichni reprezentanti uvedení do seznamu MŠMT kromě 
Jaroslava Klimeše (atletika) 

- reprezentační akce 2018 – podpořeno celkem 33 vrcholných akcí (MS, ME, SP, GP) v osmi druzích 
sportů – atletika, cyklistika, lukostřelba, plavání, střelba, stolní tenis, jezdectví, jachting 

- realizační týmy – členové realizačních týmů zařazení dle návrhů sportovních sekcí; financování 
nákladů včetně odměn naráží na „budgety“ reprezentantů (viz výše) 
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B2018.03.06 Podání vysvětlení šíření nepravdivých informací  - Martin Zach 

- V. Zapletal předvolal na jednání VV ČATHS reprezentanta atletiky ČATHS Martina Zacha ve věci podání 
vysvětlení k šíření pomluvy a poškozování dobrého jména ČATHS 

- reprezentant Martin Zach se dostavil k jednání společně se svým právním zástupcem. 
VV ČATHS vzal na vědomí vysvětlení Mgr. Martina Zacha 

B2018.03.07 Různé 
Kontrola MŠMT 

- Jaroslava Krakovičová informuje VV ČATHS o probíhající kontrole MŠMT 
- Kontrola probíhá od 12.04.2018 a týká se let 2016 a 2017 
- Jedná se o namátkovou kontrolu účetních dokladů, interních směrnic, nebo smluv se zaměstnanci 
- J. Krakovičová dále informuje VV o kontrole akcí World Ranking Tour („WRT“) v lukostřelbě, za roky 

2016 a 2017. 
- Po skončení kontroly MŠMT bude V. Zapletal informovat členy VV ČATHS o jejím výsledku. 

 
Členství ČATHS v IWAS 

- na základě zaslané žádosti V.Zapletalem bylo ČATHS přiděleno přidružené členství v IWAS 
- odeslány požadované dokumenty (Stanovy, Výroční zpráva) 
- zaplaceny členské poplatky 

 
Přidružené členství boccii (ČATHS) k mezinárodní organizaci BISFed 

- J. Krakovičová informuje VV o nutnosti získání doporučujícího dopisu ze strany organizace Spastic 
Handicap, z.s. -> Dle BISFed, je tento doporučující dopis nezbytný k získání přidruženého členství 
ČATHS 

               ČATHS napíše žádost o doporučující organizaci Spastic Handicap, z.s. 

 
 
VV schvaluje 
Usn. Číslo Popis Pro proti zdržel 

se 
S2018.03.01 Návrh rozpočtu 2018 7 0 0 

S2018.03.02 Termín ČS 2018 7 0 0 

 
VV ukládá 
Usn. Číslo Komu Popis Termín 

U2018.03.01 Sekretariát ČATHS Rozeslání návrhu Smlouvy o fúzi členům VV ČATHS 31.8.2018 

U2018.03.02 Martinovi Zachovi VV ČATHS na základě dohody pověřil Mgr. Martina Zacha k zahájení 
jednání se členy sekce atletiky a vytvoření návrhu na rekonstrukci vedení a 
činnosti sekce atletiky. 

neurčeno 

 
Údaje o jednání: 
Místo jednání:            Praha, Strahov, zasedací místnost 313 
Začátek jednání:            26.06.2018, 17.00 hodin 
Konec jednání:            26.06.2018, 19.15 hodin 
Přítomni:                         Viktor Zapletal, Jaroslava Krakovičová, David Šnajdr, Roman Grónský, Eva Kacanu, Petra Syrovátková, 

Vladimír Čáp  
Omluveni:                        /// 
Zapsal a zpracoval:        Vojtěch Pavlík 
Ověřil:              Viktor Zapletal 
 
Termín příští schůze VV ČATHS : září 2018 


