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Poslání a úkoly
Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců zabezpečuje rozvoj a pěstování tělesné výchovy a sportu tělesně
handicapovaných občanů všech věkových kategorií i rozsahu tělesných handicapů.
Asociace vytváří podmínky od
sportu rekreačního, přes výkonnostní až po vrcholový a zároveň sleduje integraci mezi nepostiženou populaci. Asociace
zajišťuje sportovní reprezentaci jednotlivců i družstev pro mezinárodní soutěže v rozsahu provozovaných sportů a svých
možností.

Činnost v roce 2015
V roce 2015 ČATHS zajišťovala činnost 14 sportovních sekcí – atletiky, cyklistiky, handbike, curlingu, plavání, lyžování,
lukostřelby, sledge hokeje, stolního tenisu, střelectví, jachtingu, basketbalu, vzpírání a tenisu stojících.
V průběhu roku se jednotlivé reprezentační týmy zúčastnily několika vrcholných sportovních akcí v tuzemsku i zahraničí.
Rok 2015 byl pro většinu paralympijských sportů klíčový z pohledu kvalifikace na letní paralympijské hry Rio 2016.
Z nejvýznačnějších akcí roku 2015 jmenujme:
-

Mistrovství světa v atletice (Doha, Katar), MS v plavání (Glasgow, GBR), dráhové (Appeldorn, NED) a silniční MS
(Notwill, SUI) v cyklistice, MS v lukostřelbě (Donnaueschingen, GER), v jachtingu (Melbourne, AUS) a MS ve
sledge hokeji (Buffalo, USA)

-

Mistrovství Evropy ve stolním tenise (Vajle, Dánsko), ME v basketbalu na vozíku (Worchester, GBR)

-

Světové poháry ve střelbě – Štětín POL, Fort Bening USA, SP v cyklistice – Maniago ITA, Yverdon SUI, Elzach GER
a Pietermaritzburg JAR, SP v lukostřelbě v Novém Městě nad Metují

-

Mezinárodní kvalifikační turnaje ve stolním tenise – Slovakia Open, Bangkok Open, Czech Open

-

IWAS světové hry juniorů – Stadskanal NED

MEDAILISTÉ z MS a ME roku 2015:
-

Atletika – Aleš Kisý – 3. Místo – vrh koulí - MS Doha
o MS juniorů


1. Místo – Barbora Čelanská (kuželka), Kateřina Nováková (oštěp), Tereza Jakschová (100m),
Martin Dvořák (oštěp)



2.místo – Kateřina Nováková (disk), Tereza Jakschová (oštěp), Martin Kukla (oštěp)



3.místo – Anna Muziková (kuželka), Tereza Jakschová (200m+skok daleký), Mrtin Dvořák (koule)

-

Cyklistika dráhová – Ivo Koblasa – 3.místo – 1 km – MS Appeldorn

-

Cyklistika silniční – Ivo Koblasa – 3.místo – silniční závod MS Nottwil
Tereza Diepoldová – 3.místo – časovka MS Nottwill
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-

Plavání – Běla Třebínová – 2.místo – 50 m znak – MS Glasgow

-

Stolní tenis – Ivan Karabec – 3.místo – dvouhra – ME Vajle
Daniel Horut – 3.místo dvouhra – ME Vajle

Rok 2015 byl také velmi významným v pořádání mezinárodních sportovních akcí na území České republiky. Z těchto akcí
jmenujme – Světový pohár v lukostřelbě Nové Město n/Metují, Evropský pohár v cyklistice a mezinárodní atletické
závody pod sankcionováním IPC Czech Open Olomouc.
Zároveň jednotlivé sportovní sekce a kluby sdružené v ČATHS pořádaly Mistrovství České republiky ve svých druzích
sportu a seriály Českého poháru v atletice, handbike, střelbě, lukostřelbě a řadu dalších sportovních akcí pro širokou
členskou základnu handicapovaných sportovců.
Nedostatek finančních prostředků bohužel ovlivnilo jak účast na vrcholných sportovních akcích reprezentačních týmů,
tak především sportovní přípravu. Reprezentace ČATHS se již třetím rokem potýkala s finančními problémy. Výše dotace
MŠMT byly již třetím rokem zmrazené bez ohledu na nárůst členské základny i finanční náročnosti roku 2015 vzhledem
k reprezentačním výjezdům nutným pro kvalifikaci na paralympiádu v Riu.

„Politická“ situace 2015
-

Návrh ČATHS na řešení vleklé krize pomocí Rozhodčí komise ČOV, která by určila s definitivní platností,
zda ČATHS je právoplatným členem ČPV se všemi právy a povinnostmi člena. Účastníky řízení Rozhodčí
komise by byly ČATHS a ČPV

-

ČSTPS se chtělo do tohoto řízení přidružit, protože mělo obavy, že by komise rozhodla ve prospěch
ČATHS

-

ČSTPS posílá další návrh na sloučení, kdy se chce sloučit do ČATHS, ovšem bez provedení hloubkového
auditu jejich účetnictví a smluv a chce po ČATHS podepsat smlouvu o sloučení, aniž by byly vyřešené
jejich závazky v hodnotě cca 1,7 mil

-

ČPV svolává VG ČPV, kam jsou přizváni zástupci obou TP svazů a členové VG ČPV

-

ČATHS navrhuje okamžitý vstup členů do ČSTPS bez jakýchkoli omezení nebo vstup do střešního
spolku. ČSTPS toto odmítá, naopak trvá na podepsání smlouvy o fúzi z roku 2013, aniž by na smlouvě
v jejím znění od roku 2013 cokoli změnil

-

Z mimořádného jednání VG ČPV je závěrem, že budou obě sdružení prověřena hloubkovým auditem,
který provede renomovaná auditorská společnost

-

ČATHS vítá tento návrh a souhlasí. ČSTPS tuto povinnost nutnou pro pokračování jednání o sloučení
svazů TP odmítá
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Sportovní činnost 2015
Účast sportovců ČATHS na vrcholných sportovních soutěžích v roce 2015
V roce 2015 ČATHS zajišťovala účast svých členů na těchto vrcholných sportovních soutěžích:
Mistrovství světa v cyklistice na dráze, Apeldoorn (NED)
Velkou radost nám udělal nejmladší člen českého cyklistického týmu Ivo Koblasa, který dokázal vybojovat bronzovou
medaili na dráhovém mistrovství světa handicapovaných cyklistů v nizozemském Apeldoornu.
Velmi dobře si vedla také Tereza Diepoldová, které patří v závodě na 500 metrů šestá příčka a Jirka Ježek, pro kterého
byl závod na 1 kilometr spíše prvním závodním testem po těžkém zranění, obsadil 12. pozici.
Dvanácté místo patří také Tomášovi Kajnarovi, který výrazně posunul svůj osobní rekord na jeden kilometr.
Třetí soutěžní den Mistrovství světa handicapovaných cyklistů na dráze v nizozemském Apeldoornu se ve stíhacím
závodě na 4000 metrů představili tři naši jezdci.
Velká pozornost byla věnována startu Jiřího Ježka, kategorie C4, v jeho hlavním závodě, poprvé po vážném zranění
s trvalými následky. Jirka potvrdil, že to myslí s návratem do vrcholové cyklistiky zcela vážně a v konečném pořadí mu
náleží šestá příčka. Jiří Bouška obsadil čtvrté místo.
Velmi dobře si vedl také nováček na dráhových závodech, Tomáš Kajnar, kategorie C5. Tomáš obsadil konečnou
jedenáctou pozici, ale důležité je, že si dokázal vylepšit svůj dosavadní osobní rekord ve stíhacím závodě o více než 15
sekund a o téměř čtyři sekundy překonal český rekord kategorie C5 na 4000 metrů.

Výsledky:
Jiří Ježek
time trial - 1km
Jiří Ježek
stíhací závod - 4km
Jiří Ježek
mixed team sprint
Jiří Ježek
hromadný start - 15km
Ivo Koblasa
time trial - 1km
Ivo Koblasa
stíhací závod - 4km
Ivo Koblasa
mixed team sprint
Ivo Koblasa
hromadný start - 15km
Tereza Diepoldová
time trial - 500m
Tereza Diepoldová
stíhací závod - 3km
Tomáš Kajnar
time trial - 1km
Tomáš Kajnar
stíhací závod - 4km

MC4
MC4
mix
MC4-5
MC2
MC2
mix
MC1-3
WC2
WC3
MC5
MC5

12.
6.
7.
19.
3.
5.
7.
20.
6.
6.
12.
11.
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1:12.607
4:52.242
54.805
-1 kolo
1:17.816
3:56.491
54.805
-2 kola
53.959
5:06.153
1:12.699
4:59.207

Světový pohár v silniční cyklistice –4 podniky (Maniago(ITA), Elzach(GER), Yverdon(SUI) a Pietermaritzburg(JAR)),
květen, červen,září) Světový pohár v silniční cyklistice obsahoval v roce 2015 tři závody v Evropě a jeden na africkém
kontinentu. Reprezentační tým musel objet 3 závody SP, protože bylo potřeba vyjet co nejvíce UCI bodů do
paralympijského žebříčku pro výpočet kvót na LPH Rio.
V seriálu se českým jezdcům dařilo a odvezli si mnohá pódiová umístění včetně několika vítězných. Díky úspěšným
umístěním na SP i MS se podařilo pro účast v Rio vybojovat celkem osm míst ( 6 mužů a 2 ženy).
Nutno poznamenat, že finančně byla cyklistická sezóna jedna z nejnáročnějších, protože reprezentační tým se zúčastnil
celkem dvou MS (dráhové a silniční), 3 podniků SP a 3 Evropských pohárů kategorie C1.
Mistrovství světa v silniční cyklistice Notwill (SUI)
Vrcholnou cyklistickou akcí roku 2015 bylo mistrovství světa ve švýcarském Notwill na přelomu července a srpna.
Výprava ČATHS byla složená ze sedmi závodníků (Ježek, Kajnar, Stark, Koblasa, Diepoldová, Antošová, Jahoda) a čtyřech
členů realizačního týmu.
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Cenné kovy přivezly ze svých disciplín Tereza Diepoldová a Ivo Koblasa v podobě bronzových medailí. Další cenná
umístění vybojovali závodníci Kateřina Antošová 5.příčka, Patrik Jahoda šesté místo a Jirka Ježek skončil na devátém
místě.

Výsledky:
jméno

disciplína

Jiří Ježek
time trial - 31km
Jiří Ježek
hromadný start - 77,5km
Ivo Koblasa
time trial - 31km
Ivo Koblasa
hromadný start - 77,5km
Tereza Diepoldová
time trial - 14km
Tereza Diepoldová hromadný start - 49km
Kateřina Antošová
time trial - 14km
Kateřina Antošová hromadný start - 35km
Patrik Jahoda
time trial - 14km
Patrik Jahoda
hromadný start - 28km
Michal Stark
hromadný start - 56km
Tomáš Kajnar
time trial - 31km
Tomáš Kajnar
hromadný start - 56km

zdravotní
umístění výkon
tř.

MC4
MC4
MC2
MC2
WC2
WC2
WH3
WH3
MH1
MH1
MC2
MC5
MC5

10.
9.
8.
3.
3.
4.
7.
5.
6.
6.
14.
12.
10.

6

49:42.49
2:06:08
33:11.65
1:30:46
25:49.60
1:37:47
32:09.71
1:20:48
49:38.79
1:38:46
1:34:35
50:34.50
2:10:23

Mistrovství světa v plavání, Glasgow (GBR)
Mistrovství světa ve skotském Glasgow se zúčastnili 3 plavci z ČATHS – Běla Třebínová, Arnošt Petráček a Jan Povýšil.
Doprovázela je trenérka Andrea Věnseková.
Šampionát byl úspěšný pro Bělu Hlaváčkovou, která si po více jak čtyřleté pauze doplavala pro stříbrnou medaili v 50 m
znak. Další umístění již neměli medailový zvuk, nicméně prokázali velmi dobrou úroveň českých plavců, kteří se téměř ve
všech svých disciplínách probojovali do finálových plaveb.
Výsledky:
zdravotní
tř.
umístění výkon

jméno

disciplína

Běla Třebínová

volný způsob - 50m

S5

5.

41.44

Běla Třebínová

znak - 50m

S5

2.

46.23

Jan Povýšil

znak - 50m

S4

4.

49.25

Jan Povýšil

volný způsob - 50m

S4

6.

42.03

Jan Povýšil

volný způsob - 100m

S4

6.

1:32.55

Arnošt Petráček

znak - 50m

S4

DSQ

Arnošt Petráček

motýl - 50m

S5

6.

45.32

Arnošt Petráček

volný způsob - 50m

S4

6.

44.20

Arnošt Petráček

volný způsob - 100m

S4

7.

1:39.82

-

Mistrovství světa v lukostřelbě Donaueschingen (GER)
Mistrovství Světa v lukostřelbě pro nás začalo v neděli 23.8.2015. Závod byl obsazen rekordním množstvím lukostřelců,
celkový počet 260. V našich kategoriích – Muži Compoud open 73,Muži Recurwe open 66, Ženy Recurwe open-37, W1
muži 27, W1 ženy 11.
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V eliminacích družstev zahajovali muži W1 semifinálovým soubojem s Ruskem, který bohužel prohráli a v sobotu je čeká
boj o Bronz s Čínou. Mix tým David Drahonínský a Šárka Musilová prohrál s družstvem Ruska a skončil na 6.místě před
posledními Italy. Skvěle si vedli naši kluci v kategorii Compoud Open. V prvním utkání s přehledem porazili tým
Malajsie. V osmifinále vyhráli až rozstřelem nad favorizovanými Korejci. Semifinálové utkání ale prohráli se skvělým
družstvem USA. V sobotu se utkají o bronz s Italy. Družstvo žen prohrálo svůj první souboj s Ruskami a skončilo na
7.místě.
V kategorii Comp Open muži, měli Jiří Klich a Leoš Bartoš bay,-volný postup. Jaroslav Zelenka skvělým výkonem,
nástřelem 140b.porazil Nora Johansena ale v dalším boji nestačil na Shelbyho z USA. Ve tomto kole prohrál svůj zápas i
Jiří Klich s Khalafem z Iráku,137:139. Zelenka i Klich skončili na celkovém 33.místě.Do 1/16 postoupil Leoš Bartoš,ale
prohrál s Francouzem Perreirou 141:143.Skončil na 17.místě. Martin Chaloupský a Vašek Košťál měli v prvním souboji
volný postup.V 1/24 Martin bohužel prohrál 6:0 s Mongolem Tselendogorem.Vašek postoupil do 1/16 ale zde nepřešel
přes Korejce LeeMyeong-Gu se kterým prohrál až v rozstřelu 6:5. Skončil 17.,Martin Chaloupský 33. Lenka Kuncová a
Mirka Černá své souboje v 1/24 prohrály a skončily na celkových 33.místech.Markéta Sidková postoupila do 1/16 ale zde
podlehla Litevce Melleové 6:0.Skončila celkově 17.
Kvalifikační umístění pro Paralympiádu 2016, získal z našich reprezentantů pouze David Drahonínský v kategorii W1
muži.
Sobotní finálové boje zahájili W1 muži. V sestavě Bartoš,Davídek, Drahonínský, prohráli svůj boj o Bronz s Čínou a
skončili na 4.místě. Finále o bronz prohráli i muži v kategorii Compoud Open, když v sestavě KLICH,ZELENKA a L.BARTOŠ
nestačili na tým Italů. Přes tuto prohru je 4.místo na MS historicky nejlepší umístění našeho družstva mužů.
V nedělním finále zvítězil David Drahonínský nad Britem Johnem Wolkerem , získal Zlatou medaili a titul Mistra Světa
v kategorii W1 muži.
Výsledky:
jméno

disciplína

Martin Chaloupský
Jiří Klich
Jiří Klich
Jaroslav Zelenka
Jaroslav Zelenka
Miroslava Černá
Miroslava Černá
Lenka Kuncová
Lenka Kuncová
Lenka Kuncová

Recurve Men Open
Compound Men Open
Compound Men Open Team
Compound Men Open
Compound Men Open Team
Recurve Women Open
Recurve Women Open Team
Recurve Women Open
Recurve Women Open Team
Recurve Open Mixed Team

zdravotní
umístění výkon
tř.

-

33.
25.
4.
56.
4.
37.
7.
33.
7.
17.
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600 / 33
678 / 25
2002 / 06
644 / 56
2002 / 06
417 / 37
1414 / 07
502 / 33
1414 / 07
1116 / 17

Mistrovství světa v atletice Doha (QTR)
Vrcholem atletické sezóny 2015 bylo bezesporu mistrovství světa v katarském Doha. Celkem se mistrovství zúčastní
1300 sportovců a kolem 800 členů realizačních týmů, což je pořádná „porce“ pro pořadatele.
Českou výpravu tvořilo celkem 14 sportovců a 5 členů realizačního týmu. Jmenovitě a v disciplínách:
Radim Běleš, Martin Zvolánek, Jan Vaněk – kuželka F51, Aleš, Kisý – koule F53, Jaroslav Petrouš – disk F42, Eva Kacanu –
koule F54 ( svaz ČATHS)
Eva Berná – koule, disk F37, Dušan Grézl – koule, oštěp F38, Hyna Daniel – 1500m T38, Anna Luxová – 100m, 200m,
koule T35, Petr Vrátil – koule, oštěp F38, Dana Vrátilová – disk F38 (svaz SH)
Kateřina Husáková – 400m, 800m T20, Tereza Titěrová – 800m, skok do dálky T20 (svaz ČSMPS)
Koulař Aleš Kisý vybojoval třetí místo ve vrhu koulí výkonem 7,69 m a vezl domů bronzovou medaili. Pro Aleše je to po
čtvrtém místě v Londýně a MS v Lyonu konečně zase cenný kov. Porazili jej jen Řek Fernandez 8,35m a Američan Severn
s 8,14 m.
Ostatním členům výpravy ČATHS se bohužel nedařilo. Medailové ambice měli kuželkáři Běleš, Zvolánek a Vaněk,
neúprosná vedra je však zastavila. Kluci měli problém nejen s horkem, ale i po technické stránce, protože lepení, které
používají na úchop kuželky se v katarské výhni roztékalo a nelepilo. Ostatní soupeři mají tu výhodu, že kuželku v dlani
lepit nemusí a tak tento problém neřešili. Nakonec s výkony daleko za svými maximy čeští atleti skončili na 6.místě
Martin Zvolánek, 7. Jan Vaněk a desátém Radim Běleš.
Eva Kacanu nastupovala v soutěži ve vrhu koulí kategorie F54. I přes stoupající formu z posledních týdnů a výkony daleko
za 6 m se Evě nepodařilo tuto hranici v soutěži překonat. Horko si vybralo svou daň a Eva skončila na šestém místě s
výkonem 5,87.
Jaroslav Petrouš po překlasifikaci nastupoval do soutěže v hodu diskem kategorie F42, kde výkonem 35,38m obsadil
desáté místo.

9

Výsledky:
jméno

disciplína

zdravotní tř.

Eva Kacanu
Jaroslav Petrouš
Aleš Kisý
Radim Běleš
Martin Zvolánek
Jan Vaněk

vrh koulí
hod diskem
vrh koulí
hod kuželkou
hod kuželkou
hod kuželkou

F54
F42
F53
F51
F51
F51

umístění výkon

6.
10.
3.
10.
6.
7.

5.87m
35.38m
7.69m
22.97m
24.39m
24.34m

Mistrovství Evropy ve stolním tenise, Vajle (DEN)
ME se zúčastnilo 281hráčů ze 31 států. ME v Dánsku bylo pro naši reprezentaci čtvrtou a poslední akcí v tomto roce. ME
bylo pro naši reprezentaci neuvěřitelně úspěšné. Mimo zisku dvou bronzových medailí si oba zároveň zajistili účast na
OH v Brazílii. Byl to turnaj s koeficientem 50 a tudíž mají splněné body, ale i koeficienty potřebné pro kvalifikaci na této
největší akci po čtyřech letech. ME bylo vzhledem ke své důležitosti a velikosti jako vždy na vysoké úrovni co se týče
veškerého zabezpečení.
Výsledky:
jméno

disciplína

zdravotní tř.

Ivan Karabec
Daniel Horut
Ivan Karabec
Daniel Horut

Men Singles
Men Singles
Men Team
Men Team

SM 10
SM 7
TM 10
TM 10

10

umístění výkon

3.
3.
8.
8.

Zasedání Výkonného výboru ČATHS v roce 2015
VV ČATHS – předseda – Viktor Zapletal, členové VV Roman Gronský, Jaroslava Krakovičová, Eva Kacanu, Petra
Syrovátková, Vladimír Čáp, David Šnajdr
1. schůze 2015 – 12.ledna 2015 – Praha, Účast : Roman Gronský
Body :
Stanovy ČPV návrh změn; Nové logo ČATHS; Setkání se zástupci sekce basketbalu na vozíku a jachtingu; Nové webové
stránky; Kalendář sportovních akcí 2015; Nominace NHSR 2014; Kandidatura WRT v lukostřelbě
2. schůze 2015 - 30.března 2015 – Praha, Účast : 6 členů VV, omluven 1
Rozpočet 2015; významné akce 2015 – MS, ME;
3. schůze 2015 – 27.května 2015 – Praha, Účast : Ř členů VV, omluveni 2
Body :
Kulatý stůl MŠMT; Financování 2015; Politická situace s ČSTPS
4. schůze 2015– 11.listopadu 2015 – Praha, Účast : 6 členů, 1 omluven
Body:
Setkání se zástupci šech sportů sdružených v ČATHS; informace o aktuální situaci v ČATHS ( finance, „politika“);
informace jednotlivých zástupců sportů – stručná rekapitulace sezóny 2015, plán 2016, problémové body v činnosti
sportu ; RIO 2016 – informace z přípravného štábu PH, důležitá data, kvóty, příprava

Finanční hospodaření ČATHS v roce 2015
Financování v roce 2015 bylo opět výrazně poznamenáno vleklou krizí ve sportu tělesně postižených (dále TP). Oba svazy
TP podaly své žádosti na MŠMT samostatně. PDotační prostředky putovaly k oběma svazům na základě rozhodnutí
MŠMT přes Český paralympijský výbor. Opět nedošlo k jakémukoli aktualizování základní vstupů pro výpočet dotace jako
např. počty tzv. Výkonných, členské základny apod. Finanční prostředky z programu VII Zdravotně postižení sportovci
byly nedoznaly jakýchkoli změn nebo zvýšení. Obrovská podfinancovanost tělesně handicapovaných sportovců tedy i
nadále pokračuje a sportovci a především reprezentanti jsou nuceni si hradit nejen přípravu na vrcholné sportovní akce
jakými jsou MS a ME či SP, ale v mnoha případech si hradit částečně i účast na těchto akcích, což je pro mnoho z nich
finančně nedosažitelné.

Financování ČATHS probíhalo v roce 2015 z několika zdrojů:
- Dotace MŠMT – prostřednictvím ČPV
- Dotace a příspěvky – prostřednictvím ČPV
- Dary, příspěvky fyzických osob, granty
- Přefakturace nákladů
Celkový objem dotací z MŠMT byl ve stejné výši jako v roce 2014, ačkoli došlo k navýšení počtu členské základny ČATHS
cca o 200 členů.
Příjmy z nestátních zdrojů (sponzorských) z ČPV ve stejné výši jako 2015.
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Příjmy 2015
z toho finančních prostředků z dotace MŠMT z Programu VII/I. St.repre bylo celkem 1.030 tis, z Programu VII/2. SCM
bylo celkem 766 tis, z Programu VII/3 2 526 tis, z Programu II význ.akce 300 tis. , z Programu IV Opravy a údržba vy výši
164 tis Všechny přidělené státní prostředky byly vyúčtovány v souladu s Metodickým pokynem MŠMT a dalšími
dokumenty.
Nestátních prostředků ČPV 1.032 tis Kč a 186 tis prostředky ČOV na mládež prostřednictvím ČPV. Dalšími příjmovými
složkami byly finanční dary a granty v celkové výši 415 tis Kč a ostatní příjmy včetně přefakturace nákladů ve výši 2.492
tis a 70 tis z hospodářské činnosti.

Státní dotace MŠMT 2015:
Program 1 Státní reprezentace
Program 2 SC
Program 3 Všeobecná sportovní činnost
Program 3 Významné mez. akce
Program 4 Opravy a údržba (pro 1.CZP ČB)
Nestátní prostředky ČPV:
Příspěvek do svazů
Příspěvek Alianz
Příspěvek ČEZ na přípravu na Rio
Příspěvek na mládež ČOV
Nestátní prostředky ostatní:
Grant HMP
Dary
Přefakturace:
Přefakturace na fyzické a právnické os.
Příjmy z hospodářské činnosti
CELKEM

1 030 000
766 000
2 526 700
300 000
164 200
800 000
55 232
176 744
186 000
210 000
205 000
2 387 000
75 000
8 880 000

Výdaje 2015
finanční prostředky rozpočtované v roce 2015 byly rozdělovány schváleným klíčem rozpočtu. V roce 2015 bylo
rozpočtováno pro sportovní sekce 3.216 tis Kč. Tyto prostředky byly vynaloženy především na tréninkovou přípravu,
nákup sportovního vybavení a účast na mezinárodních soutěžích. Na pořádání významné sportovní akce SP v lukostřelbě
bylo přiděleno z dotačního programu VII/4 300tis, sportovních akcí (turnajů, závodů, pohárových soutěží) bylo
vynaloženo 40 tis Kč a sportovní kluby a tělovýchovné jednoty byly podpořeny částkou 390 tis Kč. Mzdové náklady
včetně DPP pro trenéry, vedoucí sekcí, odměn pro funkcionáře a pořadatele činily 827 tis Kč a sociální a zdravotní
pojištění 195 tis Kč. Provozní náklady včetně základního příspěvku ČPV 600tis činily 1090 tis Kč a náklady k přefakturaci
činily 2.387 tis. Všechny výdaje ze státních prostředků proběhly v souladu s Metodickým pokynem MŠMT pro rok 2015
pro nakládání s přidělenými finančními prostředky v příslušných programech.
Sportovní sekce
Podpora činnosti klubů a TJ
Podpora významných mez. soutěží

3 216 000
390 000
300 000
12

Podpora regionálních soutěží
Program 4 Opravy a údržba – 1.CZP ČB
Grant HMP
Mzdové prostředky vč. odměn medailistů, vedení sportů, trenérů,VV
Odvody
Režijní náklady
Příspěvek ČPV
Přefakturace
CELKEM

40 000
164 200
210 000
827 000
195 000
490 000
600 000
2 387 000
8 819 000

Výkaz zisku a ztrát a Rozvaha 2014 – příloha č. 1 a 2

Zvláštní poděkování
Zvláštní poděkování patří všem sponzorům a podporovatelům, z nichž jmenujme především firmy Nadace ČEZ, OZP,
Nutrend, Moose CZ, které se nemalou měrou podíleli na podpoře ČATHS a jejich sportovců.
A velký dík patří hlavnímu městu Praha, které svou grantovou podporou významně podpořilo projekty ČATHS a řadí se
mezi významné partnery ČATHS.

Závěr
Rok 2015 byl pro Českou asociaci tělesně handicapovaných sportovců rokem, během kterého se podařilo sportovcům
ČATHS získat mnoho významných umístění na poli sportovním. Byl rokem , ve kterém ČATHS pořádala nebo
spolupořádala nejvíce mezinárodních i tuzemských soutěží ve své historii.
Byl rokem, ve kterém ČATHS dokázala, že je plně funkční, úspěšnou a zcela samostatnou organizací, která pracuje
s jediným cílem – vytvořit odpovídající podmínky pro své členy, tělesně handicapované sportovce.

Zpracovala : Mgr. Jaroslava Krakovičová

Schválil : Mgr. Viktor Zapletal

V Praze dne 20.6.2016
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