Věc:

Společné oznámení o fúzi sloučením občanských sdružení Českého svazu tělesně
postižených sportovců (ČSTPS) a České asociace tělesně handicapovaných
sportovců (ČATHS)

V zájmu nastolení jednoty sportu tělesně postižených se obě občanská sdružení tj. ČSTPS a
ČATHS (dále jen sdružení) dohodly na předložení návrhů Smlouvy o fúzi valným hromadám
obou sdružení, kterých se fúze týká, tedy návrh ČSTPS a návrh ČATHS. Na valných
hromadách obou sdružení budou moci zástupci jednoho i druhého sdružení vystoupit a
přesvědčit členské základny o hlasování a akceptování návrhu ČATHS anebo ČSTPS, přičemž
bylo dohodnuto, že nástupnickým sdružením bude ČATHS, který převezme právní
nástupnictví ČSTPS, který je v rámci procesu sloučení sdružením zanikajícím. ČATHS a ČSTPS
zveřejní zprávy auditora k povinné příloze Smlouvy o fúzi, kterou je výkaz majetku a závazků
všech zúčastněných spolků ne starší než 6 měsíců. ČATHS přijme k Rozhodnému dni tj. ke dni
konání obou VH dne 7. 9. 2013 kompletně členskou základnu ČSTPS procedurou dle Stanov
ČATHS. Obě sdružení zpřístupní všem členům v zákonné lhůtě dle Nového občanského
zákoníku (dále jen NOZ) veškeré dokumenty dle § 278 NOZ.
Pokud dojde k akceptaci a odsouhlasení jedné z variant návrhu Smlouvy o fúzi oběma
valnými hromadami, následně bude pokračovat VH ČATHS jakožto nástupnického sdružení
se začleněním původních delegátů ČSTPS, kteří obdrží mandát dle stanov ČATHS. Následně
dojde k hlasování o nových stanovách nástupnického sdružení včetně změny názvu na ČSTHS
(buď Český spolek tělesně handicapovaných sportovců, nebo Český svaz tělesně
handicapovaných sportovců) a k volbám představitelů nástupnické organizace.
K uskutečnění sloučení je odsouhlasení jednoho z návrhů smlouvy o fúzi oběma VH nutné.
Členská schůze nástupnické organizace s předpokládaným názvem ČSTHS se v případě
schválení jednoho z návrhů Smlouvy o fúzi oběma sdruženími bude konat v sobotu dne 7. 9.
2013 od 13.00 hod v Praze, hotel Pyramida, Bělohorská 24, Praha 6.
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