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Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců, z.s. 

Zápis ze schůze 03.2016 VV ČATHS 
konaného dne 11.10.2016 v Praze, Zátopkova 100/2, Praha 6 - Strahov 

 
VV bere na vědomí 

Usn. číslo Popis 

B2016.03.01                                  LPH Rio 2016 – hodnocení  
- medailový zisk – 1 x 1 x 1 
- nepodařilo se obhájit počet medailí z Londýna 
- příčiny – zásadní podfinancovatelnost sportu handicapovaných zejména reprezentace, v paralympijském 

cyklu 2012 – 2016 se plně projevil více než 50% pokles finančních prostředků z dotačních prostředků 
MŠMT, chyběly základní prostředky na přípravu sportovců a materiál, v generační obměna, stagnace 
paralympijského hnutí v ČR 

 

B2016.03.02 Čerpání rozpočtu 2016 
- Sporty – drží se svých přidělených rozpočtů 
- Slíbená podpora z MŠMT na přípravu na LPH stále nedorazila 
- Kluby podpořeny částkou 300,- na člena, celková výše podpory cca 400.000 
- Mandatorní výdaje – zůstávají na absolutním minimu již 4. rok. Chybí jeden pracovník v sekretariátu 
 

B2016.03.03 Financování 2017 – 2020  
- Informace k navrhovaným změnám metodiky programu dotací MŠMT VII ZPS 
- Zrušena možnost podávání žádostí na program VII ZPS ze svazů bez handicapu např. ČSLH(sledge hokej), 

ČSC (cyklistika), ČSL(lyžování) apod. 
- Důsledky tohoto rozhodnutí budou velmi závažné – jedná se o sporty finančně náročné, které ztrátou 

podpory ze svazu „bez handicapu“ budou opět hluboce podfinancovány, protože panuje velká obava, že 
prostředky, které byly do roku 2016 rozdělovány do těchto svazů (sportů) se v nové metodice rozdělí zcela 
jinak a jinam resp do svazů ZPS, které tyto sporty nijak nezapezpečují 

- Neexistuje žádný oficiální a transparentní návrh klíče rozdělení finančních prostředků z MŠMT 
- Za svazy ZPS vyjednává na MŠMT pouze Výkonná předsedkyně ČPV, která jedná na MŠMTM bez jakékoli 

konzultace s jednotlivými svazy a zástupci sportů ZPS  
- Předpokládaný termín podávání žádostí pro rok 2017 je polovina listopadu 2016, stále není ze strany MŠMT 

specifikováno 
 

B2016.03.04 Různé  
- Návrh svolat jednání VV ČATHS se všemi zástupci paralympijských sportů sdružených v ČATHS  
- Nadace Agrofert – možnost podání žádosti na činnost sportu handicapovaných 

 
VV schvaluje 
Usn. Číslo Popis Pro proti zdržel 

se 
S2016.03.01 Svolat schůzi se všemi zástupci paralympijských sportů 5 0 0 

 
VV ukládá 
Usn. Číslo Komu Popis Termín 

U2016.03.01 Jaroslavě 
Krakovičové 

Vypracovat žádost na grant Nadace Agrofert 30.10.2016 

U2016.03.02 Sekretariátu ČATHS Připravit schůzi se zástupci paralympijských sportů 15.11.2016 

 
Údaje o jednání: 
Místo jednání:            Praha, Strahov, zasedací místnost 313 
Začátek jednání:            11.10.2016, 15.00 hodin 
Konec jednání:            11.10.2016, 17.45 hodin 
Přítomni:                         Viktor Zapletal, Jaroslava Krakovičová, Eva Kacanu, Vladimír Čáp, Petra Syrovátková  
Omluven:                        Roman Grónský, David Šnajdr 
Zapsal a zpracoval:        Vojtěch Pavlík 
Ověřil:             Viktor Zapletal 
 
Termín příští schůze VV ČATHS : dne 6.12.2016, v 16:00 


