
 

 

1 

 

 
 
 

Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců, z.s. 

Zápis ze schůze 04.2018 VV ČATHS 
konaného dne 25.09.2018 v Praze, Zátopkova 100/2, Praha 6 - Strahov 

 
VV bere na vědomí 

Usn. číslo Popis 

B2018.04.01 Zahájení a program jednání VV ČATHS 

- Viktor Zapletal zahájil schůzi  
- Program schůze VV ČATHS: 

Aktualizace rozpočtu 2018 
VSC – zařazení sportovců na rok 2019 
Shrnutí sezóny 2018 
Zpráva z jednání VG ČPV 
Různé: audit, kontrola MŠMT, ČS ČATHS 
 

B2018.04.02 Rozpočet 2018 – aktualizace 

- J. Krakovičová informuje VV ČATHS o aktualizaci rozpočtu pro letošní rok 
- Aktualizace se týkají zejména financí z nestátních sektorů => 890tis Kč (cca) 
- ČEZ – cca 340tis. korun – dělení: 

- 180tis. korun – reprezentace sledge hokeje 
- 160tis. korun – sportovním sekcím – pouze paralympijským sportům  
- Příspěvek JYSK – dělení: 

- 400tis. korun – rozdělení do příspěvku TJ/SK na základě klíče, vytvořeného VV ČATHS: 
- členská základna + aktivní sportovci 
- pořadatelství akcí (pro tělesně handicapované) 
- počet reprezentantů 
=> kritéria pro výpočet (klíč) rozdělení nestátních prostředků (400tis. Kč) 

        - Rozpočet provozních nákladů a mandatorních výdajů – financováno z dotace MŠMT 1.400 tis +   

vlastních zdrojů cca 400tis 

B2018.04.03 VSC 2019 - návrhy na zařazení sportovců ČATHS 

- J. Krakovičová informuje VV ČATHS o celkovém navýšení sportovců ČPV, kteří jsou členy VSC z 16ti na 
20. 

- J. Krakovičová seznamuje VV s novým systémem rozdělení kvót (počet sportovců ve VSC) pro 
jednotlivé svazy, sdružené pod ČPV: 

 Na základě výkonných sportovců, které svazy doložily, bylo procentuálně rozdělení 
následující: 

 ČATHS – 5 sportovců (stejně jako v předchozím období) – dodáno 16 výkonných 
sportovců 

 Spastic Handicap – 3 sportovci (stejně jako v předchozím období) 

 ČSMPS – 4 sportovci (o 1 více, než v předchozím období) 

 ČSNS – 6 sportovců (o 3 více, než v předchozím období) 

 ČSTPS – 1 sportovec (o 1 více, než v předchozím období)  

 ČSZPS – 1 sportovec (o 1 méně, než v předchozím období) 

 
- Návrhy VV ČATHS na zařazení sportovců do VSC: 

- Arnošt Petráček, Jan Povýšil, Patrik Jahoda, Kateřina Antošová, Aleš Kisý 
- Zároveň návrh na zachování úvazku 0,75 pro A. Petráčka, dále pak 0,25 úvazek pro J. 

Povýšila a nově 0,25 úvazek od VSC pro P.Jahodu, na základě nejlepších výkonů 
z nominovaných 

- Nominace není definitivní, čeká se na výsledky: Ivana Karabce (stolní tenis – MS v říjnu), 
Jakuba Koska a Tomáše Peška (SP ve Francii a ME ve střelbě v Bělehradě) a Anastasiu 
Vištálovou (Světové hry v USA) 

B2018.04.04 Shrnutí sezóny 2018 

- V. Zapletal informuje VV o nebývale úspěšném roce 2018, co se sportovní stránky týče. 
- Sezóna byla úspěšná nad očekávání – jmenovitě: 

- atletika ME (7 medailí) 
- triatlon (zlato a stříbro na MS) 
- úspěchy střelců 
- úspěchy Arnošta Petráčka, zejména na ME 
- nově vynikají další handbikeři (Jahoda, Antošová, Antal) 
- úspěchy Daniela Bíny v jachtingu 
- úspěch sledge hokejistů na ZPH 2018 – nejlepší výsledek výpravy ČR 
- medaile z významných závodů pro stolní tenisty 
- a další… 
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B2018.04.05 Výkonné grémium ČPV 

- V. Zapletal informuje VV ČATHS o proběhlých zasedání VG ČPV: 
- V. Zapletal informuje, že na jednáních VG ČPV prosazuje myšlenku následné organizační struktury: 

Paralympijské sporty (ČATHS, ČSTPS, ČFSH, ČSZPS)  – Global Games (mentální postižení) – 
sluchově postižení (deflympiáda) - > nesouhlas ČSNS a ČSMPS (V. Zapletal sděluje VV, že jejich 
autonomie by pro ně byla naopak velmi přínosná) 

- V. Zapletal informuje o analýze, která poukazuje na organizační strukturu sportu handicapovaných ve 
světě. Pouze 3% zemí mají stejnou strukturu, jako ČR (v Evropě pouze Estonsko) – tzn. rozdělení do 
svazů, dle druhů „vad“ pod národní paralympijský výbor. 

- VG ČPV je v současném složení de facto neefektivní orgán, dlouhé diskuse VG ČPV nemají efekt a do 
jisté míry ztrácí smysl. 

- Stanovy ČPV – J. Krakovičová informuje o proběhlých schůzkách na úpravě stanov; nepanuje shoda o 
rozšíření členů VG ČPV o svazy „zdravých“; samotná pracovní skupina nemá mandát ke schvalování 
výsledku změn přesto nechává výkonná předsedkyně ČPV o změnách hlasovat; 

B2018.04.06 Audit ČATHS 
- V. Zapletal a J. Krakovičová informují VV ČATHS o možnosti vytvoření interního hloubkového 

auditu, nadnárodní společností KPMG. 

 J. Krakovičová informuje VV o vysoké ceně tohoto auditu 

 Nárůst administrativy a byrokratických náležitostí si tento audit vyžaduje 

 Představena analýza jednotlivých kroků auditu 

 Předpoklad časového plánu – 24 týdnů 

 Období – 2014 - 2018 

B2018.04.07 Kontrola MŠMT 

- V. Zapletal informuje VV ČATHS o probíhající kontrole 
- Kontrola se stále zaměřuje zejména na závod WRT v Novém Městě nad Metují a na dotace do klubů za 

roky 2016 a 2017. 
- Výsledek kontroly stále není zřejmý 

B2018.04.08 ČS ČATHS 2018: 

- pronajatá místnost 
- zaslat všem delegátům: Pozvánku, Jednací řád, Program, Mandáty 

 
 
VV schvaluje 

 
 

 

 
 
 

VV ukládá 
Usn. Číslo Komu Popis Termín 

U2018.04.01 Viktorovi Zapletalovi Vytvořit pozvánku na ČS 2019 05.10.2018 

U2018.04.02 Sekretariát  Připravit a odeslat dokumenty k ČS 2018  05.10.2018 

U2018.04.02 J.Krakovičové Připravit a odeslat tabulku k výpočtu příspěvku TJ/SK 30.10.2018 

 
Údaje o jednání: 
Místo jednání:            Praha, Strahov, zasedací místnost 313 
Začátek jednání:            25.09.2018, 16.00 hodin 
Konec jednání:            25.09.2018, 20.30 hodin 
Přítomni:                         Viktor Zapletal, Jaroslava Krakovičová, David Šnajdr, Eva Kacanu, Vladimír Čáp  
Omluveni:                       Roman Grónský, Petra Syrovátková        
Zapsal a zpracoval:        Vojtěch Pavlík 
Ověřil:              Viktor Zapletal 
 
Termín příští schůze VV ČATHS : zatím neurčeno 

Usn. Číslo Popis Pro proti zdržel 
se 

S2018.04.01 Provedení hloubkového auditu renomovanou, nadnárodní společností. 5 0 0 

S2018.04.02 Zařazení sportovců do VSC 2019 5 0 0 

S2018.04.03 Aktualizaci rozpočtu 2018, včetně stanovených klíčů pro rozdělení 
finančních prostředků 

5 0 0 


