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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 2013
V roce 2013 ČATHS zajišťovala činnost 15 sportovních sekcí – atletiky, cyklistiky, handbike, curlingu, plavání,
lyžování, lukostřelby, sledge hokeje, stolního tenisu, jezdectví, střelectví, ledního hokeje stojících, jachtingu,
vzpírání a tenisu stojících.
V průběhu roku se jednotlivé reprezentační týmy zúčastnily několika vrcholných sportovních akcí
v tuzemsku i zahraničí jako např. mistrovství světa ve sledge hokeji, v cyklistice, v atletice, v lukostřelbě a
plavání nebo mistrovství Evropy ve stolním tenise či střelbě, světových pohárů v lyžování, cyklistice aj.
Účast na vrcholných sportovních akcích reprezentačních týmů a především sportovní příprava byla
ovlivněna změnou metodiky financování z MŠMT pro rok 2013. Bohužel došlo k meziročnímu poklesu
objemu financí o více než 2 miliony a to zejména ve finančním objemu určenému pro státní reprezentaci. I
přesto se podařilo zajistit účast na většinu akcí. Nepodařilo se však finančně zabezpečit trenéry a osoby
úzce spjaté s realizací sportovní přípravy a tréninky sportovců a to ze následně zobrazilo v úspěšnosti
sportovců ČATHS.
Rok 2013 byl také velmi významným v pořádání mezinárodních sportovních akcí na území České republiky.
Z těchto akcí jmenujme – Evropský pohár v cyklistice handicapovaných, mezinárodní turnaj ve stolním
tenise, mezinárodní lukostřelecký žebříčkový turnaj 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, cyklistice, střelbě, lukostřelbě a řadu dalších sportovních
akcí pro širokou členskou základnu handicapovaných sportovců.
V roce 2013 po čtyřech letech ve funkci odstoupil z funkce předsedy ČATHS Ing. Jaroslav Křeček.
Sloučení svazů TP
-

-

-

Na přelomu roku obdržel ČPV dopis od právního zástupce IPC M. Townleyho, že pokud má dojít ke
sloučení obou TP svazů, tak je požadavek ČATHS na paritní zastoupení na slučující VH a následně ve
výkonných orgánech nové organizace zcela v pořádku a IPC jej podporuje
V průběhu ledna a února probíhala jednání právních zástupců ČATHS a ČSTPS ve věci Smlouvy o
sloučení. ČSTPS navrhlo sloučit se do ČATHS a zaniknout, ovšem zcela odmítalo paritní zastoupení
delegátů na slučující VH, což byl požadavek ČATHS
Počátkem dubna odesílá ČATHS návrh Dohody o sloučení, kde je definován postup sloučení včetně
podmínky parity, oboustranných auditů před zánikem ČSTPS, předání seznamů závazků a
pohledávek aj.
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ČSTPS tento návrh okamžitě zavrhuje a zasílá svůj na Projekt fúze sloučením, kde je popřena parita
hlasů na VH z obou svazů TP, ale požadují přidělení mandátů dle členské základny
2.4. schůzka zástupců obou svazů TP a jejich právních zástupců. Stanoveny klíčové body a teze
procesu sloučení, na kterých se obě sdružení shodnou i neshodnou. ČSTPS ani neodsouhlasilo zápis
Právní zástupce ČPV navrhuje zahájit jednání o sloučení pouze mezi právními zástupci ČATHS a
ČSTPS a právní zástupce ČPV M.Bilej by byl při jednáních jako mediátor
ČSTPS ultimativně požaduje podpis jejich návrhu dohody o sloučení dle zákona č. 125/2008 Sb o
přeměně obchodních společností, které nepodporuje ani vzdáleně zákon o sdružování občanů a
nezahrnuje návrh ČATHS na paritní zastoupení obou sdružení při slučující VH. Navíc ČSTPS trvá na
převzetí jejich pohledávek a závazků bez předchozího vyčíslení a zaevidování ještě před sloučením.
ČATHS trvá na řešení této zásadní otázky sloučení na jednáních právních zástupců
Z jednání právních zástupců vychází jasná dohoda obou stran – Sloučení proběhne na základě
nového občanského zákoníku tzn. z.č.89/2012 Sb., který bude účinný od 1. ledna 2014. Budou
připraveny dvě dohody, v jedné bude vyřešená otázka „parity“ hlasů členů v nástupnické organizaci
a v druhé nikoliv.
Obě strany zahájily připomínky k návrhu Smlouvy o fúzi
Na konci černa stanoveno pevné společné datum konání VH obou svazů TP, na kterých by byly
projednány oba návrhy Smluv o fúzi a následně o nich hlasováno. Pokud bude jeden z návrhů přijat,
bude ihned použit a dojde ke slučovací VH ještě tentýž den – 7.9.2014
Valná hromada ( viz níže)
Na VH ke sloučení svazů TP sice nedošlo, ale ihned po ní došlo k zásadnímu jednání ve věci sloučení
ČATHS do ČSTPS
ČATHS souhlasila se vstupem za podmínky, že :
o ČSTPS se zaváže své závazky po splatnosti vyřešit tím způsobem, že od všech věřitelů
předloží vzdání se práva o vymáhání pohledávky s ověřenými podpisy k datu 30.9.2013,
závazky před splatností uhradí, aby ČSTPS nebylo ve ztrátě,
o ČSTPS svolá do 30ti dnů od vstupu prvního člena z ČATHS do ČSTPS valnou hromadu, kde
budou voleny orgány ČSTPS, mandáty členů obou sdružení boudou paritní a dojde ke
změně stanov tak, aby tato parita byla zachována na období dvou let pro členy ČATHS, do
stanov bude zakomponováno individuální členství fyzických osob,
o finanční zajištění – žádost na MŠMT- ČATHS i ČSTPS vypracují své žádosti, které zkompletují
do jedné a podají prostřednictvím ČPV na MŠMT. Důvodem je, že ČSTPS požadavky nemusí
splnit a v případě, že bude podávat žádot pouze ČSTPS, může zůstat ČATHS bez finančních
prostředků,
o pro účey administrativy, ČSTPS převezme zaměstnance ČATHS a to zástupce sekretariátu
ČATHS, dojde k rozdělení kompetencí pracovníků sekretariátu, např. sekretář svazu,
manažer reprezentačních týmů apod., s těmito zaměstnanci bude sjednocena mzda a
odměna.
Pokud ČSTPS odsouhlasí veškeré vznesené požadavky, musí dojít na straně ČATHS k odsouhlasení
tohoto postupu členskou základnou.
Pokud ČSTPS naše požadavky nesplní, bude ČATHS trvat na našich návrzích tzn. na Smlouvě o
součinnosti se zastřešujícím svazem nebo s návrhem ČATHS, které přijme celou členskou základnu
ČSTPS a dojde ke změně názvu na ČSTPS.
Jako vzkaz, že ČATHS myslí sloučení vážně, vysílá na VH IWAS člena svého VV, aby se zúčastnil VH po
boku zástupů ČSTPS
Po návratu z VH IWAS dochází k zásadnímu obratu v jednání ČSTPS, které odvolá z pozice
vyjednavače M.Duška a zamítne likvidaci svých závazků ve výši 1,7 mil a následně i další podmínky
vstupu ČATHS do ČSTPS
I přes výzvy z ČPV, aby ČSTPS zlikvidovalo závazky, ČSTPS toto odmítlo udělat a začlo vyřešení
závazků nazývat zástupným problémem.
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ČATHS považuje jako jediný možný způsob sloučení Smlouvu o součinnosti a vznik střešní oranizace
např. UNIE
Výhody střešní organizace:
o Unie představuje řešení situace, které dává jistotu, že žádný sportovec ani svaz po vzniku
Unie nebude mít ponížen svůj současný standard, financování a aktivity a zároveň řeší přání
ČPV, IPC i MŠMT na vznik jednotné organizace, resp. koordinaci současných dvou svazů.
o je střešní organizací ČATHS a ČSTPS přičemž nijak nepopírá ani nekrátí současnou činnost
obou svazů a jejich financování
o jde o beznákladovou organizaci, která má pouhé 3 členy – představitele ČATHS, ČSTPS a
ČPV, kteří koordinují nadsvazovou činnost svaz
o je členem VG ČPV. Na jednáních VG zastupují UNII zástupci členů VV Unie (ČATHS, ČSTPS)
disponující, dohromady, jedním hlasem.
o Unie může existovat neomezeně dlouhou dobu
o Unie
se může postupně transformovat do jediné organizace TP
o v případě nadsvazových rozhodnutí bude sport TP vystupovat jednotně, jménem Unie (např.
nominace na PH)
o financování obou svazů bude děleno dle aktuálního klíče MŠMT a ČPV
ČPV se přiklání k řešení založit střešní organizaci, prostřednictvím které by až do faktického sloučení
byl sport TP financován
Dne 20.12. odsouhlasí VG ČPV stanovy nového spolku pro sport TP, členem spolku by měly být obě
organizace TP, financování sportu TP by probíhalo prostřednictvím tohoto spolku dle jasně
stanoveného klíče MŠMT, oběma svazům by zůstala všechna práva
ČATHS oznámí, že jakmile bude nový spolek zaregistrován, ihned se stává jeho členem
ČSTPS tuto variantu stále striktně odmítá

Sportovní činnost 2013
Účast sportovců ČATHS na vrcholných sportovních soutěžích v roce 2013
V roce 2013 ČATHS zajišťovala účast svých členů na těchto vrcholných sportovních soutěžích:
MS ve sledge hokeji Soul (KOR) – duben 2013
Mistrovství světa Soul 2013 se zúčastnilo 8 týmů světové TOP skupiny A – USA, Rusko, Kanada, Korea,
Itálie, Česká republika, Norsko a Švédsko. Za Českou republiku nastoupilo 14 hráčů.

Českému týmu se v základní skupině velmi dařilo. Porazil v prvních dvou zápasech Norsko a Svédsko a
zakolísal až v zápase proti USA, který Češi prohráli 0:3. Do semifinálových bojů tak naši hráči
postupovali z druhého místa.
V semifinále čekal na české hráče těžký soupeř – Kanada. Favoritem byl náš silný soupeř, i přesto chtěli Češi
co nejdéle vzdorovat brance.
To se také celou první třetinu dařilo. Obrana fungovala velmi dobře a brankář Vápenka se překonával.
Přestože měl soupeř výrazně více šancí a střel na branku skórovat se mu během prvních patnácti minut
nepodařilo. Velká smůla pak stála na straně Čechů, když se na konci třetiny zcela osamocenému Michalovi
Geierovi nepodařilo vstřelit branku. Druhá třetina se odehrála zcela v režii Kanaďanů. Našim hráčům se
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vůbec nedařilo a jako by byli po prvním kanadském gólu paralyzovaní. Během druhých patnácti minut
nakonec padly 4 góly do naší branky. Třetí třetina proběhla v podobném duchu. Gól padl ještě jeden, takže
celkové skóre se zastavilo na konečných 0:5 pro Kanadu.
V zápasu o bronz nastupoval český tým proti Rusku. Očekávali jsme těžký zápas, protože Rusové za poslední
rok udělali obrovský výkonnostní vzestup. V letošním roce byla bilance vzájemných zápasů 4:0 pro ruský
tým. V první třetině utkání nás Rusové od prvních minut přehrávali důrazem a fyzickou hrou. Následně
Rusové potrestali naši hrubou chybu v obraně a vedli 1:0.
Do druhé třetiny jsme vstoupili s větší aktivitou, při které jsme si vytvořili brankové příležitosti. Bohužel ani
jedna z šancí nebyla českými hráči proměněna v gól, na rozdíl od našeho soupeře, který vstřelil další dvě
branky a zvýšil stav na 3:0 pro Rusy. Ve třetí třetině soupeř již jen kontroloval výsledek a nepustil naše hráče
do žádných velkých akcí a zápas skončil vítězstvím Ruska, kteří si vezou svou první medaili z vrcholné akce.
Skvělý výkon podal ruský brankář Ivanov, který byl i následně vyhlášen za nejlepšího brankáře mistrovství
světa.
Čtvrtým místem na mistrovství světa si čeští hráči zajistili postup na Zimní paralympijské hry Soči 2014.

Výsledky:
4. místo na MS Korea 2013
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Světový a Evropský pohár v lyžování 2013
Lyžařský reprezentační tým ČATHS se v roce 2013 zúčastnil 2 podniků světového poháru ve Sv. Mořici a 4
závodů IPCAS a Evropského poháru v lyžování. Všechny tyto závody přinášely důležité FIS body pro účast na
zimních paralympijských hrách v Soči 2014.
V podzimní části sezóny 2013/14 byl kladen důraz na účast v závodech IPCAS a EC pro paralympioniky
Stanislava Losku a Oldřicha Jelínka. Nejprve se lyžaři zúčastnili IPCAS závodů v holandském Landgraafu a
následně IPCAS a EC Pitztal a EC Kuhtai.
Evropský pohár v alpském lyžování v rakouském Pitztalu začal pro naše barvy opět úspěšně. Stanislav Loska
se opět postavil na stupně vítězů a vybojoval v pořadí již pátou bronzovou medaili v letošní sezóně.
Zpráva od reprezentační trenérky Petry Syrovátkové:
"Dnešní (nedělní) slalom evropského poháru byl velmi náročný. Přes noc napadlo 20 cm nového sněhu a trať
závodu to velmi poznamenalo, první kolo nedokončilo 35 závodníků z 84 startujících.
Olda Jelínek byl bohužel mezi nimi. Z počátku jel velmi dobře a pohlídal si obtížné pasáže, ale těsně před
cílem nezvládl ustát terénní nerovnost a vypadl stejně jako většina závodníků v jeho kategorii (závod
dokončilo jen 7 monoski).
Standa byl po prvním kole 6. Druhé kolo mu ale opět vyšlo na výbornou a posunulo ho znovu na celkové 3.
místo. "
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Mistrovství světa v lyžování La Molina 2013
MS v lyžování, které proběhlo ve španělské La Molině v březnu 2013, se za ČR zúčastnil pouze jeden lyžař a
to Olda Jelínek.
Náš lyžař nastoupil do svého prvního závodu na MS, do Super G. Olda se osmělil v tréninkových jízdách a po
dlouhé prohlídce tratě závodu, která vypadala spíše jako sjezd, perfektně zvládl závod, v kterém skončil na
16. místě z celkových 29 lyžařů z celého světa. V měřeném mezičase byl, zejména kvůli dobré přípravě lyží,
dokonce na průběžném 8. místě. Sobotní závod ve slalomu byl z důvodu nepřízně počasí zrušen a jel se v
neděli. V něm Jelínek bohužel neuspěl, když vypadl v prvním kole závodu.
Úterní obří slalom byl poslední disciplínou českého reprezentanta na mistrovství světa v La Molině. Olda
Jelínek vybojoval dvanáctou příčku z celkového startovního pole čítajícího 33 lyžařů.
Přitom účast našeho lyžaře v obřím slalomu nebyla jistá. O den dříve, v závodě superG pro super kombinaci,
náš závodník v téměř stokilometrové rychlosti upadl a zle si narazil rameno a uttrpěl lehký otřes mozku,
takže se zvažovalo zrušení účasti v obřím slalomu. Nakonec se pro účast Olda rozhodl a vyplatilo se to. Po
prvním kole byl náš závodník na krásném desátém místě se ztrátou 11 s na nejlepšího. Ve druhém kole však
přišlo zaváhání u jedné z bran, což znamenalo výsledné dvanácté místo. I tak je to pro české lyžování velmi
dobrý výsledek.
Oldřich Jelínek
Oldřich Jelínek
Oldřich Jelínek

Super G
Super
kombinace
Obří slalom

LW 10/1 16
LW 10/1 LW 10/1 12

Nedokončil

MS v atletice, Lyon (FRA) - červenec 2013
Mistrovství světa v atletice proběhlo ve francouzském Lyonu za účasti 1300 atletů z 90 zemí světa. Za
Českou republiku se šampionátu zúčastnilo 8 sportovců ČATHS – 5 mužů Rostislav Pohlmann, Aleš Kisý,
Milan Bláha, Jan Vaněk a Martin Kuklaa 3 ženy Eva Kacanu, Barbora Čelanská a Tereza Jakschová.
Bohužel, naše výprava se bude muset obejít bez několika potenciálních medailových želízek, Martina
Zvolánka, Radima Běleše, Josefa Štiaka a Jaroslava Petrouše, kteří jsou zranění. Česká reprezentace bude
tradičně spoléhat na výkonnost mnohonásobného paralympijského medailisty Rostislava Pohlmanna v
disku a paralympijské vítězky z Pekingu, Evy Kacanu v kouli. Čtvrté místo z Londýna se bude snažit vylepšit
Aleš Kisý v kouli, který také bude startovat v hodu oštěpem.
Velmi zajímavé bude sledovat nováčky naší reprezentace. Teprve 17 letou, talentovanou Terezu
Jakschovou, závodnici Slavie Praha, která nás bude reprezentovat na 100 i 200 metrů a skoku do dálky v
kategorii T 46 a Barboru Čelanskou závodnici kategorie F32, která bude soutěžit v hodu kuželkou.
Talentovaným nováčkem v kategorii mužů je oštěpař Martin Kukla, medailista z juniorského MS, který bude
startovat v kategorii F37.
Jako první zasáhl do bojů o medailové příčky na světovém atletickém šampionátu ve francouzském Lyonu
sříbrný medailista z paralympiády v Londýně diskař Rostislav Pohlmann. V repríze paralympijského finále
však nepřekonal hranici čtyřiceti metrů a po třech hodech zůstal před branami užšího finále. O 83 bodů
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unikla na mistrovství světa medailová pozice koulaři Aleši Kisému ve sloučeném závodě kategorií F 52/ F53
a skončil na čtvrtém místě. Rovných šest metrů, a to hned dvakrát, trefila Eva Kacanu na světovém
šampionátu handicapovaných v Lyonu. Ve vrhu koulí samostatné kategorie F54 jí tento zásah zaručil sedmé
místo. Kuželkář Jan Vaněk obsadil třetí příčku na MS v Lyonu, když mu ani rekord šampionátu pro třídu F 51
v hodnotě 26.16 metru v závodě hned tří sloučených kategorií F31/32/51 nestačil k lepšímu umístění. Do
finálového závodu nastoupilo 17 atletů. Ve stejném závodě žen byla o den dříve Barbora Čelanská třináctá.
Bohužel se nedařilo mladým atletům v českém týmu, kteří si naplno vybrali svou nováčkovskou daň na
vrcholné soutěži. Martin Kukla v hodu oštěpem nepotvrdil svůj letošní nejlepší výkon za 40m hranici a
hodem dlouhým 35,25m skončil těsně před finále na devátém místě. Barbora Čelanská v hodu kuželkou
také nepotvrdila své letošní výkony a skončila třináctá a benjamínek výpravy Tereza Jakschová v běhu na
200m nepostoupila do finále.
Výsledky:
Čelanská Barbora

kuželka

F32

13.

13.66

Kacanu Eva

koule

F54

7.

6,0

Jakschova Tereza

100m

T46

10.

14.14

Jakschova Tereza

200m

T46

9.

28.82

Bláha Milan

koule

F54

10.

8.52

Kisý Aleš

oštěp

F53

6.

17.06

Kisý Aleš

koule

F53

4.

7.55

Vaněk Jan

kuželka

F51

3.

26.16

Pohlmann Rostislav

disk

F57

9.

39.89

Kukla Martin

oštěp

F38

9.

35.25

Světový pohár v silniční cyklistice –3 podniky (Merano, IT; Segovia,ESP; Matane,CAN), květen – srpen)
Světový pohár v silniční cyklistice obsahoval v roce 2013 tři závody na dvou kontinentech. Seriál SP začal
v květnu závodem v italském Merano, pokračoval ve španělské Segovii a závěr SP se uskutečnil v srpnu
v kanadském Matane.
Atraktivnost seriálu spočívala nejen v napínavých soubojích o dresy leadera v jednotlivých kategoriích, ale
zároveň seriál byl důležitou prověrkou všech jezdců před vrcholem roku – mistrovstvím světa v kanadském
Baie Comeau.
Celkové vítězství vybojoval již po třetí za sebou Jiří Ježek. Časovka mohla rozhodnout o celkovém vítězství a
stalo se. Jirka zajel nejrychlejší čas na trati dlouhé 25 km dojel si nejem pro prvenství v časovce, ale i pro
celkové vítězství v SP 2013. V neděli 25.8.2013 na světovém poháru v kanadském Matane dojel Jirka v
silničním závodě na skvělém šestém místě, které upevnilo jeho prvenství v seriálu SP a znamenalo celkové
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vítězství v ročníku 2013.
Po převzetí křišťálového poháru nám Jirka řekl:"Dnešním 6.místem v silničním závodě jsem mohl třetí rok v
řadě převzít skleněnou trofej a bílý trikot! Byl to jeden z největších cílů letošní sezóny!!!
Příští týden mě ještě čeká mistrovství světa... Jakýkoli úspěch tam bude už jen příjemný bonus...!!!"

Mistrovství světa v cyklistice Baie Comeau (CAN)
Vrcholnou cyklistickou akcí roku 2014 bylo mistrovství světa v kanadském Baie Comeau na konci srpna.
Výprava ČATHS byla složená z pěti závodníků (Ježek, Diepoldová, Kajnar, Foltýn, Tománek) a dvou členů
realizačního týmu.
V časovce se nejlépe se dařilo paralympijskému vítězi z Londýna Jiřímu Ježkovi. Do časovky dlouhé 26 km
nastupoval Jirka jako poslední jezdec startovní listiny. Před sebou měl s minutovým odstupem svého
věčného soupeře Rumuna Eduarda Novaka. Závod byl nesmírně napínavý. Ještě v polovině posledního kola
byl mezi oběma jezdci minimální rozdíl 2 vteřin. Na cílové pásce byl Novak o pouhých 6 vteřin rychlejší než
náš jezdec. Jirka tak vybojoval krásné 2.místo a odváží si další cenný kov z mistrovství světa. Třetí v kategorii
C4 skončil Kolumbijec Duenas Gomez. Další z Čechů Jirka Bouška dojel pátý.
Velice pěkný výkon předvedl při své premiéře na MS Tomáš Kajnar v kategorii C5. Tomáš byl po prvním kole
dokonce na čtvrtém místě, po druhém na sedmém. V závěru malinko "vytuhnul" a skončil na osmém místě,
ale i tak je to pro českého jezdce obrovský úspěch. Závod kategorií C5 vyhrál Ukrajinec Dementev, před
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Italem Tarlaem a Australanem Donohoem.
Tereza Diepoldová po těžkém souboji se soupeřkami skončila na třetím místě. Terka nebyla se svým
výkonem vůbec spokojená. Doplatila na technické pasáže trati, kde byly soupeřky lepší. Závod vyhrála
Američanka Alison Jones před Španělkou Rachel Acinas.
V silničním závodě na závodníky čekal náročný jedenácti kilometrový okruh s náročným stoupáním. Jezdci
kategorie C4 s Jirkou Ježkem a C5 s Tomášem Kajnarem měli na programu 80 km v sedmi okruzích, ženy 4
okruhy a 46 km dlouhou trať.
Závod mužů se vyvíjel pro české barvy od počátku velmi nadějně. Ve druhém kole nastoupila do úniku
trojice – Ježek, Novak a Alkaide, kterým se dařilo každým metrem náskok zvyšovat. Po několika kolech bylo
jisté , že o medaili se rozhodne mezi těmito třemi jezdci. Do cílové rovinky najížděli všichni tři současně a o
medailích se rozhodovalo ve spurtu. V něm byl, bohužel pro naše barvy, rychlejší Rumun Novak, ale hned za
ním proťal cílovou lajnu Jirka Ježek a bral již druhé stříbro na MS. Na Španěla Alkaideho zbyla bronzová.
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Tereza Diepoldová si chtěla spravit chuť po nevydařené časovce. To se jí podařilo a do cíle vjela jako druhá a
získala také stříbrnou medaili.
Tomáš Kajnar bojoval doslova jako lev. Snažil se zachytit úniky, nastupoval a byl velmi aktivní. V
předposledním kole se mu podařilo uniknout z velké skupiny jezdců a pohyboval se na průběžném třetím
místě. Už to vypadalo, že Tomáš náskok udrží a vybojuje další medaili, ale skupina pronásledovatelů v čele s
paralympijským vítězem Dementěvem jej v cílové rovince dojela a ve spurtu na ně Tomáš již nestačil.
Nicméně z toho bylo úžasné šesté místo a další Tomášův posun ke světové špičce. Závod C5 vyhrál
Australan Gallager před Italem Botossem a dalším Australanem Donohoem.
Výsledky
Ježek Jiří
Foltýn Pavel
Kajnar Tomáš
Diepoldová Tereza
Ježek Jiří
Kajnar Tomáš
Diepoldová Tereza
Foltýn Pavel

silnice
silnice
silnice
silnice
časovka
časovka
časovka
časovka

MC4
MH1
MC5
WC2
MC4
MC5
WC2
MH1

2.
nedokončil
6.
2.
2.
8.
3.
8.

2:00:08
2:01:38
1:31:48
0:36:28
0:36:54
0:31:40
0:40:03

Mistrovství světa v plavání, Montreal (CAN)
Na Mistrovství světa v plavání v Montrealu odcestovali pouze dva plavci za ČATHS – Kateřina Komárková a
Arnošt Petráček. Tato slabá účast reprezentace ČATHS měla dvě příčiny. Jednak zdravotní problémy Jana
Povýšila, který by měl nominace na MS jistou a také nedostatečné finanční prostředky (náklad na 1 osobu
se vyšplhal na 75.000 Kč).
V první disciplině 50 m znak S4 startoval Arnošt Petráček jako favorit. Do finále dle jeho vlastních slov
postoupil plaváním „ na pohodu „ na třetím místě v kvalitním čase.
Odpoledne Árny nepotvrdil roli favorita, nicméně doplaval na výborném 2.místě za paralympijským vítězem
z Londýna Mexičanem Reyesem, který dohmátl jen o 14 setin dříve než Arnošt, což je čas velice
zanedbatelný v životě, ale ve sportu znamená právě tu stříbrnou medaili namísto zlata.
Druhou medaili vybojoval Petráček v disciplíně 50m motýl, když v závěru podlehl pouze světovému
rekordmanu Darko Duriči ze Slovinska. Árny měl vítězství na dosah, jenom se poněkud zdržel na startu.
Petráček Arnošt
Petráček Arnošt
Petráček Arnošt
Petráček Arnošt
Petráček Arnošt
Petráček Arnošt
Petráček Arnošt

50m volný styl
50m volný styl
50m znak
50m znak
50m motýlek
100m volný
styl
100m volný
styl

S4
S4
S4
S4
S4

5. kvalifikace
5.
3. kvalifikace
2.
2.

0:41,82
0:41,33
0:46,51
0:46,11
0:41,61

S4

7. kvalifikace

1:40,41

S4

8.

1:40,91
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200m volný
Petráček Arnošt
styl
Komárková Kateřina 100m prsa

S4
SB9

6.
03:39,9
10. kvalifikace 1:38,47

Mistrovství Evropy ve stolním tenise a kvalifikační turnaje
Stolní tenisté měli v kalendáři 2013 celkem 5 kvalifikačních turnajů a Mistrovství Evropy.
V březnu se naši hráči zúčastnili mezinárodního turnaje Lignano Open v Itálii, v dubnu Jordan Open
v Jordánsku, Slovakia Open na Slovensku, Thailand Open v Thajsku a Czech Open v Ostravě.
Mistrovství Evropy se účastnil pouze Ivan Karabec.
Výsledky:
Karabec Ivan
Karabec Ivan

dvouhra
dvouhra

10
10

1. ve skupině
8.

Mistrovství světa v lukostřelbě, Bangkok (THA)
Exotické prostředí Thajska lukostřelcům ČATHS příliš nesedlo. V soutěžích jednotlivců se jim nedařilo. Za
poněkud extrémních teplot, na které nejsou Češi příliš zvyklí, započaly o víkendu kvalifikační rozstřely
jednotlivců o postup do eliminací. V nich podal vynikající výkon Jiří Klich, který postupoval do eleminací v
krásného pátého místa v kategorii Compound Open.
V eliminacích se však Jirkovi nedařilo a podlehl Brazilci Castrovi. Jaroslav Zelenka ani Martin Chaloupský
nepředvedli svůj standard a skončili ve druhé desítce.
Mnohem větší naděje jsme vkládali do soutěže družtev, kam do soutěže kategorie Compound Open
nastupovalo české mužstvo ve složení Klich, Zelenka, Bartoš. Z kvalifikací postupovalo naše mužstvo ze
sedmého místa a v prvním kole se utkalo s mužstvem Ukrajiny. Tyto soupeře snadno Češi porazili a
postoupili do čtvrtfinále, kde na ně čekalo mužstvo Itálie. Velmi napínavý souboj nakonec skončil vítězstvím
Italů a pro Čechy zůstala pouze osmá příčka.
Výsledky:
Zelenka Jaroslav
Zelenka Jaroslav
Klich Jiří
Klich Jiří
Chaloupský Martin

Compound Men open
Compound Men team open
Compound Men open
Compound Men team open
Recurve Men

25.
5.
17.
5.
17.
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/
1988
/
1988
/

Zasedání Výkonného výboru ČATHS v roce 2013
VV ČATHS – předseda – Jaroslav Křeček (odstoupil k 31.7.2013), 1.místopředseda – Viktor Zapletal, 2.
místopředseda – Roman Gronský, členové VV – Jaroslava Krakovičová, Štefan Danko, Bedřich Povýšil,
David Šnajdr
1. schůze 2013 - 7.února 2013 – Praha, Účast : všichni členové VV
Body :
Rekapitulace rozpočtu 2012, Finanční výhled na rok 2013, aktuality ve sloučení s ČSTPS, Informace o sekci
lyžování a MČR v lyžování
2. schůze 2013 - 9.května 2013 – Praha, Účast : 6 členů VV, omluven 1
Body :
Rozpočet 2013 – pokles o 50% oproti 2012, metodika MŠMT, financování sledge hokeje přes ČSLH,
vyškrtnutí výkonných a doprovodů, Schválení návrhu rozpočtu, Sloučení TP – termíny VH, jednání právníků,
návrh sloučení dle nového Občanského zákoníku,
3. schůze 2013 – 19.srpna 2013 – Praha, Účast : všichni členové VV
Body :
Odstoupení předsedy J.Křečka, Zastupování 1.místopředsedou V.Zapletalem, Informace o vývoji ve sloučení
ČATHS a ČSTPS, dne 31.7. podán návrh na sloučení na základě neparitní slučovací VH, ale s paritním
zastoupením obou sdružení ve výkonném výboru nástupnické organizace, sedmé místo ve VV by zastávala
rada sportovců dočasně, než by byl se souhlasem ¾ VV doporučen nový předseda nástupnické organizace,
Informace o Mimořádné VH ČATHS dne 7.9.2013 – program, jednací řád, změna stanov, dle nového
občanského zákoníku , Informace o smlouvě o fúzi, smlouvě o součinnosti , Informace o účetní uzávěrce za
rok 2012, Informace o průběžné uzávěrce 01-06/2013, průběžném čerpání rozpočtu 2013, návrhu na
navýšení rozpočtů sportů a klubů
4. schůze 2013 – 10.října 2013 – Praha, Účast : 5 členů, 1 omluven
Body:
informace Davida Šnajdra o VH IWAS, které se osobně účastnil jako pozorovatel dne 20.9.2013. Prohlášení
ČSTPS a jeho Výkonného výboru ve věci závazků ČSTPS, Prohlášení Výkonného výboru ČATHS ve věci
postupu sloučení

Mimořádná valná hromada ČATHS – 7.září 2013 – Praha,hotel Pyramida. Účast : všichni členové VV a
zástupci sportovních sekcí a sportovních klubů ČATHS
Program schůze:
1. Zahájení valné hromady
2. Volba pracovního předsednictva
3. Schválení zapisovatele VH a dvou ověřovatelů zápisu z VH
4. Volba mandátové komise
5. Volba návrhové komise
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6. Schválení programu VH
7. Schválení jednacího řádu VH
8. Informace o aktuálním dění v ČATHS od poslední valné hromady
9. Informace o aktuální situaci ve sportu tělesně postižených a paralympijském hnutí v ČR
PŘESTÁVKA – 15 min
10. Zpráva mandátové komise
11. projednání a schválení změny stanov ČATHS dle „NOZ“
12. představení návrhu smlouvy o sloučení
13. představení smlouvy o součinnosti
14. Diskuze
PŘESTÁVKA – 15 min
15. Fórum delegátů valných hromad ČATHS a ČSTPS – představení obou návrhů smluv o fúzi
16. Diskuze
PŘESTÁVKA – 15 min
17. Návrhy usnesení mimořádné VH a hlasování o usneseních
18. Zpráva návrhové komise
19. V případě schválení jedné varianty Smlouvy o fúzi valnými hromadami ČATHS a ČSTPS přistoupení
k valné hromadě nástupnického sdružení dle uvedeného postupu ve Smlouvě o fúzi.
20. Závěr

Usnesení MVH – součástí zápisu
Zápis : viz příloha 1

Shrnutí VH a prohlášení k návrhu ČSTPS:
-

valná hromada ČATHS konaná dne 7.9.2013 schválila Návrh ČATHS Smlouvu o fúzi s odkládací
podmínkou do 30.9. 2013, kde požaduje, aby do tohoto termínu ČSTPS zaručilo uhrazení veškerých
závazků. Tento požadavek vyplynul z auditu ČSTPS, kde jsou pohledávky po splatnosti a před
splatností cca ve výši 1.700.000,- Kč, které nejsou kryté financemi ČSTPS, tudíž sdružení je
hospodářsky ve ztrátě, Audit ČSTPS deklaruje, že:"Závazky k dodavatelům a jiným subjektům vzniklé
v roce 2005 se jako neuhrazené stále převádějí do dalších let. Jejich úhrada nemohla být dosud z
nedostatku nevázaných finančních prostředků provedena. ČSTPS tyto závazky nadále eviduje,
ačkoliv jsou již právně promlčené a pokud bude dosaženo plnohodnotného členství včetně
odpovídajícího finančního vyrovnání ze strany ČPV, je ČSTPS připraven tyto závazky uhradit, přesto,
že jsou již právně nevymahatelné.“ K tomuto textu v příloze účetní závěrky uvedl Jan Nevrkla, že
jeho osobní názor a přesvědčení je takové, že tyto závazky nebudou nikdy vymáhány, že jsou
promlčené a že od subjektů uvedených jako věřitelé budou dodána prohlášení a ověřená potvrzení,
že závazky od nich nebudou vymáhány,
14

-

dále valná hromada ČATHS po vyslechnutí delegátů ČSTPS hlasovala o jejich Návrhu smlouvy o fúzi.
Tento návrh byl až na 4 hlasy zamítnut, téhož dne se konala valná hromada ČSTPS, kde jsme jako
delegáti neměli možnost odprezentovat náš návrh před schvalováním valnou hromadou, přesto
členové ČSTPS Návrh ČATHS podpořili cca 1/3 svých mandátů,

-

pro případ, že nedojde k odsouhlasení jednoho z návrhů oběma valnými hromadami, ČATHS
navrhlo uzavření Smlouvy o součinnosti, dle které by vznikl zastřešující svaz, tento návrh opět
schválila valná hromada ČATHS, avšak vedení ČSTPS návrh zamítlo a valná hromada ČSTPS o návrhu
nehlasovala,

-

Nakonec obě sdružení vznesly návrhy:
1) ČATHS nabídlo přijetí celé členské základny a změnu názvu z ČATHS na ČSTPS
2) ČSTPS nabídlo přijetí celé členské základny ČATHS, navýšení členům ČATHS mandáty na valných
hromadách po dobu dvou let tak, aby došlo k paritě obou sdružení a navrhlo srovnání všech
závazků.
Vzhledem ke zdlouhavosti celého sporu a toleranci přihlížejících, ČATHS hodlá vzniklý spor vyřešit
definitivně a proto s navrženým postupem ČSTPS souhlasí s požadavkem:

-

ČSTPS se zaváže své závazky po splatnosti vyřešit tím způsobem, že od všech věřitelů předloží
vzdání se práva o vymáhání pohledávky s ověřenými podpisy k datu 30.9.2013, závazky před
splatností uhradí, aby ČSTPS nebylo ve ztrátě,

-

ČSTPS svolá do 30ti dnů od vstupu prvního člena z ČATHS do ČSTPS valnou hromadu, kde budou
voleny orgány ČSTPS, mandáty členů obou sdružení boudou paritní a dojde ke změně stanov tak,
aby tato parita byla zachována na období jednoho roku pro členy ČATHS, do stanov bude
zakomponováno individuální členství fyzických osob,

-

finanční zajištění – žádost na MŠMT- ČATHS i ČSTPS vypracují své žádosti, které zkompletují do
jedné a podají prostřednictvím ČPV na MŠMT. Důvodem je, že ČSTPS požadavky nemusí splnit a v
případě, že bude podávat žádot pouze ČSTPS, může zůstat ČATHS bez finančních prostředků,

-

pro účely administrativy, ČSTPS převezme zaměstnance ČATHS a to zástupce sekretariátu ČATHS,
dojde k rozdělení kompetencí pracovníků sekretariátu, např. sekretář svazu, manažer
reprezentačních týmů apod., s těmito zaměstnanci bude sjednocena mzda a odměna.
Pokud ČSTPS odsouhlasí veškeré vznesené požadavky, musí dojít na straně ČATHS k odsouhlasení
tohoto postupu členskou základnou.
Pokud ČSTPS naše požadavky nesplní trváme na našich návrzích tzn. na Smlouvě o součinnosti se
zastřešujícím svazem nebo s návrhem ČATHS, které přijme celou členskou základnu ČSTPS a dojde
ke změně názvu na ČSTPS.
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Finanční hospodaření v roce 2013
Viz přílohy 2. a 3. – Výkaz zisku a ztráty a Rozvaha
Činnost ČATHS probíhala v roce 2013 na základě schváleného finančního rozpočtu, který byl konstruován
tak, aby bylo vždy možno přehledně sledovat příjmy a výdaje podle jednotlivých středisek, které byly určeny
zdroji příjmu finančních prostředků, jak ze státních dotací ministerstva MŠMT , tak z ostatních zdrojů příjmů
– grantů, dárců a jiných tzv. nestátních subjektů.
Oproti minulým letům, kdy financování sportu zdravotně postižených probíhalo prostřednictvím ČPV a
UZPS, v roce 2013 byly svazy financovány napřímo z MŠMT. Metodika pro některé dotační programy byla
upravena, čímž došlo v příjmech ČATHS k zásadnějšímu poklesu. Např. v Programu I Státní reprezentace
došlo oproti roku 2012 k poklesu téměř o 50%, stejně tak i v programu II SCM. V programu III zaznamenala
ČATHS mírný nárůst. Velkou podporou bylo přidělení dotace z Programu III pro významné sportovní akce,
kde ČATHS obdržela finanční podporu na 4 mezinárodní akce, pořádané na území ČR – Czech Open
v atletice, Czech Open ve stolním tenise, Evropský pohár v cyklistice a Světový pohár v lukostřelbě. Pomocí
těchto financí jsme mohli i přes celkový pokles rozpočtu ČATHS uspořádat kvalitní soutěže pro všechny
kategorie postižení v rámci uvedených sportů.
Celkové příjmy ČATHS v roce 2013 činily 9.746 tis Kč:
z toho finančních prostředků z dotace MŠMT z Programu I. St.repre bylo celkem 1.583 tis (r.2013 2.996 tis
Kč), z Programu II. SCM bylo celkem 766 tis (r.2013 1.545 tis Kč), z Programu III 567 tis (r.2013 466 tis),
z Programu II význ.akce 730 tis (r.2013 0) a z Programu V 1554 tis (r. 2013 2 589 tis) . Všechny přidělené
státní prostředky byly spotřebovány v souladu s Metodickým pokynem MŠMT a dalšími dokumenty.
Nestátních prostředků ČPV 1.000 tis Kč . Dalšími příjmovými složkami byly finanční dary v celkové výši 647
tis Kč a ostatní příjmy včetně grantů a přefakturace nákladů ve výši 2.704 tis. a 195 tis z hospodářské
činnosti.
Celkové výdaje ČATHS v roce 2013 činily 9.746 tis,- Kč:
finanční prostředky rozpočtované v roce 2013 byly rozdělovány schváleným klíčem rozpočtu. V roce 2013
bylo rozpočtováno pro sportovní sekce 3.800 tis Kč. Tyto prostředky byly vynaloženy především na
tréninkovou přípravu, nákup sportovního vybavení a účast na mezinárodních soutěžích. Na pořádání
sportovních akcí (turnajů, závodů, pohárových soutěží) bylo vynaloženo 845 tis Kč a sportovní kluby a
tělovýchovné jednoty byly podpořeny částkou 400 tis Kč. Mzdové náklady včetně DPP pro trenéry, vedoucí
sekcí, odměn pro funkcionáře a pořadatele činily 915 tis Kč a sociální a zdravotní pojištění 222 tis Kč.
Provozní náklady včetně základního příspěvku ČPV činily 1364 tis Kč a náklady k přefakturaci činily 2.200
tis. Všechny výdaje ze státních prostředků proběhly v souladu s Metodickým pokynem MŠMT pro rok 2013
pro nakládání s přidělenými finančními prostředky v příslušných programech.
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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 2013 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 29.6.2014
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Příloha 1

Zápis MVH ČATHS 2013

Příloha 2
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Příloha 3
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Příloha 1.

Zápis z mimořádné Valné hromady občanského sdružení
ČATHS
7. září 2013 v Praze, hotel Pyramida, Bělohorská 24, 169 01 Praha 6
1. Zahájení Valné hromady místopředsedou ČATHS panem Viktorem Zapletalem.
2. Bylo schváleno pracovní předsednictvo (1.hlasování) - Schváleno 87 hlasy valné hromady–
Jaroslava Krakovičová, Viktor Zapletal, Michaela Kochmanová.
3. Byl schválen zapisovatel VH a dva ověřovatelé zápisu VH (2.hlasování) - Schváleno 87
hlasy valné hromady– :
- zapisovatel: Andrea Věnseková.
- ověřovatelé: Tomáš Pouch, Zbyněk Lambert.
4. Byla schválena mandátová komise (3. hlasování) - Schváleno 87 hlasy valné hromady–
Martin Němec, Věra Vodičková, Michal Stark.
5. Byla schválena návrhová komise (4. hlasování) – Schváleno 87 hlasy valné hromady –
Roman Gronský, David Šnajdr.
6. Byl schválen program Valné hromady (5.hlasování) - Schváleno 87 hlasy valné hromady.
7. Byl schválen jednací řád Valné hromady
- návrh Martina Němce na změnu jednacího řádu: změnit čl. V. odstavec 5.2 a 5.3 –
z většiny „ přítomných mandátů“ bylo změněno na většiny „hlasů“ (6.hlasování) Schváleno 87 hlasy valné hromady.
8. Informace o aktuálním dění v ČATHS od poslední VH
- Viktor Zapletal: přednesl zprávu o sportovních úspěších členů ČATHS.
9. Informace o aktuální situaci ve sportu TP a paralympijském hnutí
- Jarka Krakovičová: současná situace ve financování reprezentace je ve velkém propadu.
- Jarka Krakovičová: poděkovala realizačním týmům jednotlivých sportů.
- Viktor Zapletal: představení jednotlivých návrhů o sloučení – ČATHS požaduje paritu
v hlasování VH sloučeného svazu, ČSTPS navrhuje poměr 2:1, vzhledem ke členské
základně.
- Viktor Zapletal: představil návrh Smlouvy o součinnosti – svazy by zůstaly a nad nimi
by byl zastřešující orgán „svaz“.
PŘESTÁVKA 10 minut
10. Zpráva mandátové komise: mandátová komise podala zprávu, že na Mimořádné VH je
přítomno 87 hlasů z 91 – VH je usnášeníschopná.
11. Projednání a schválení změny stanov ČATHS
- Michaela Kochmanová: od 1.1.2014 nastanou změny vzhledem k z.č. 89/2012
Sb. občanský zákoník, navrhujeme stanovy upravit dle uvedeného zákona,
- název svazu musí obsahovat slovo spolek, zapsaný spolek nebo zkratku Z.S. – zapsaný
spolek – upřesnila Jarka Krakovičová,
- Michaela Kochmanová: členská schůze spolku je nejvyšším orgánem a musí se konat 1x
ročně, volební období je 5 let,
- Michaela Kochmanová: součástí navrhovaných změn stanov je bod 1.4 v čl. VI. –
k přijetí rozhodnutí je nutná ¾ většina.
Diskuze ke změnám stanov:
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-

Martin Němec upozornil na znění čl. 1.4 a 1.5 – v návrhu stanov je „většina hlasů“,
správně má být uvedeno „většina přítomných hlasů“.
Michaela Kochmanová: uvádí návrh změn stanov v čl.VIII, odstavec 2: původní znění,
Kontrolní a revizní „komise jsou 3-členné“, změní se na „Je pětičlenná, 3 členové
komise jsou řádnými členy a ze svého středu si volí předsedu a 2 členové jsou
náhradníci.“ čl.VIII, v návrhu odstavce 7 „ kooptace členů kontrolní a revizní komise“
se ze stanov vypustí.

12. Představení návrhu Smlouvy o sloučení
- Michaela Kochmanová: návrh ČATHS - Smlouva o fúzi,
• ČATHS bude nástupnickou organizací a ČSTPS zanikne bez likvidace, z tohoto
důvodu ČATHS požaduje audit ČSTPS,
• nutnost paritního zastoupení na VH v průběhu následujících 2 let - 50 hlasů z ČATHS
a 50 hlasů z ČSTPS pro hlasování na slučující VH a následujících dvou letech,
- Jarka Krakovičová představila návrh klíče přidělení hlasů pro paritní hlasování na
slučující VH – viz. příloha
• po dvou letech změna dle původních stanov ČATHS v hlasování bez zastoupení parity
• návrh odkládací podmínky k vyřešení závazků do 30.9.2013 – důvodem je, že ČSTPS
ve svém předloženém auditu vykazuje závazky ve výši 1,7 mil.
13. Představení Smlouvy o součinnosti
- Michaela Kochmanová: Smlouva o součinnosti je předkládaná na základě zákona o
sdružování občanů.
- Principem Smlouvy o součinnosti je stávající zachování obou svazů s vytvořením
zastřešujícího orgánu „svazu“, který bude navenek vystupovat vůči mezinárodním i
domácím orgánům – IPC, IWAS, ČPV, MŠMT.
PŘIVÍTÁNÍ Výkonné předsedkyně ČPV Mgr. Aleny Erlebachové, která oznámila, že delegáti
VH ČSTPS se z Masarykovy koleje přesunou na VH ČATHS v hotelu Pyramida.
-

Uvítací projev Aleny Erlebachové ve stejném znění jako na VH ČSTPS, která se koná
na Masarykově koleji.

Pokračování v programu VH
-

Jaromír Němec - představil návrh Smlouvy o fúzi ze strany ČSTPS.

14. Diskuze
- Eva Kacanu: vyřeší se Smlouvou o součinnosti problém členství v ČPV?
- Michaela Kochmanová: ano
- Jaromír Němec: vysvětlení závazků ČSTPS – závazky jsou právně nevymahatelné
z důvodu promlčenosti.
- David Šnajdr: dotaz na odkládací podmínku pro ČSTPS ve věci jejich závazků.
- Michaela Kochmanová: do 30.9. 2013 musí ČSTPS závazky po splatnosti a před
splatností uspokojivě vyspecifikovat a případně vyřešit
- Bedřich Povýšil: vyjádřil pochybnosti k návrhu Smlouvy o fúzi ze strany ČSTPS,
účetnictví ČSTPS vykazuje hrubé chyby – bylo zpracováno v krátké době.
- Jaromír Němec: audit se připravoval dopředu.
- Petr Szalacsi – vyjádření pochybností o budoucnosti sportu TP.
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-

-

Štefan Danko: audity by měly být zpracovány stejnou a nezávislou firmou.
Miroslav Krystyník: je potřeba pořádat VH nového sdružení 1x za rok.
Michaela Kochmanová: ano, je to dle zákona.
Martin Němec: podle jakého klíče se budou určovat, s ohledem na počet členů
původních svazů, paritní mandáty.
Viktor Zapletal: vysvětlil, že v průběhu uplynulých týdnů vzešel ze strany ČATHS i
návrh o odstoupení od paritního hlasování na slučující VH, s tím, že by do vedení
nástupnické organizace byli zvoleni členové VV následujícím způsobem – 3 zástupci
ČATHS + 3 zástupci ČSTPS + a rozhodující sedmý hlas by měla rada sportovců. Tento
návrh nebyl ze strany ČSTPS akceptován a proto ČATHS zahrnula paritní hlasování na
slučující VH do svého návrhu Smlouvy o fúzi.
Štefan Danko: dotaz na názor Aleny Erlebachové na Smlouvu o součinnosti.
Alena Erlebachová: objasnila, že nemůže zasahovat do věcí svazů, nebude se k tomu na
této VH vyjadřovat.
Miroslav Krystyník: navrhuje radikální stanovisko, nevidí východisko ze současné
situace.
Jaromír Němec: dotaz jestli VH ČATHS chce přijmout delegáty VH ČSTPS

-

David Šnajdr: dotaz na členskou základnu ČSTPS – je počet 1850 odpovídající?

-

Jarka Krakovičová: ČSTPS nezodpovědělo přesný počet členů z důvodu, že ČSTPS by
vstupovalo do ČATHS jako celek.
Roman Gronský: nutnost ověření členské základny.

-

15. Návrhy usnesení mimořádné VH a hlasování o usneseních:
a) Proběhlo 7. hlasování o tomto usnesení:
Valná hromada rozhodla o úpravě znění stanov na základě z.č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku. Název „Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců se změní na „Česká
asociace tělesně handicapovaných sportovců, z.s.“, bod 1.4 v čl. VI. – k přijetí rozhodnutí je
nutná ¾ většina, bod. 1.7. v čl.VI. volební období je 5 let, čl. 1.4 a 1.5 – vloženo „většina
přítomných hlasů“, v čl.VIII, odstavec 2: „Je pětičlenná, 3 členové komise jsou řádnými
členy a ze svého středu si volí předsedu a 2 členové jsou náhradníci.“
Pro: 87 hlasů

Zdrželi se: 0

Proti: 0

Usnesení bylo přijato.

b) Proběhlo 8. hlasování o tomto usnesení:
Členská schůze rozhodla o přijetí delegátů ČSTPS k prezentaci návrhu Smlouvy o fúzi.
Pro: 87 hlasů

Zdrželi se: 0

Proti: 0

Usnesení bylo přijato.
c) Proběhlo 9. hlasování o tomto usnesení:
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Členská schůze rozhodla o schválení zprávy místopředsedy ČATHS Viktora Zapletala
za období 3/2012 do 7/2013. Valná hromada rozhodla o schválení zprávy o aktuální situaci
ve sportu TP.
Pro: 87 hlasů

Zdrželi se: 0

Proti: 0

Usnesení bylo přijato.

d) Proběhlo 10. hlasování o tomto usnesení:
Členská schůze rozhodla o sloučení podle znění Smlouvy o fúzi včetně příloh navrženou
ČATHS s odkládací podmínkou do 30.9.2013, kdy dojde k doložení ze strany ČSTPS a
vyspecifikování všech závazků po splatnosti a před splatností uvedených dle vyhlášky č.
504/2002 Sb. v rozvaze ČSTPS ke dni 30.6.2013. Pokud nedojde k dodatečnému auditu
ČSTPS a nápravě účetnictví ČSTPS tak, aby byl hospodářský výsledek minimálně 0,
ČATHS navrhuje postupovat podle Smlouvy o součinnosti. Současně VH schvaluje stanovy
nástupnické organizace ČSTHS se změnami na stranách 46 – 48, článek VIII, odstavec 2 –
Je pětičlenná, 3 členové komise jsou řádnými členy a ze svého středu si volí předsedu a 2
členové jsou náhradníci.“ Z článku VIII. se vypouští odstavec 8, strana 47, článek VI,
odstavec 1.5 a 1.6 se doplňuje o slovo „přítomných“ hlasů. K přijetí rozhodnutí je nutná ¾
většiny „přítomných“ hlasů, k usnesení zániku jsou nutné 4/5 většiny „přítomných“ hlasů .
Pro: 78 hlasů

Zdrželi se: 5

Proti: 4

Usnesení bylo přijato.

e) Proběhlo 11. hlasování o tomto usnesení:
Členská schůze navrhla sloučení podle znění Smlouvy o fúzi včetně příloh navrženou
ČSTPS.
Pro: 4 hlasů

Zdrželi se: 0

Proti: 83

Usnesení nebylo přijato
f) Proběhlo 12. hlasování o tomto usnesení:
Členská schůze rozhodla, jestliže nedojde k odsouhlasení pouze jednoho návrhu Smlouvy o
fúzi oběma organizacemi (ČATHS a ČSTPS) na valných hromadách konaných dne 7.9.
2013, členská schůze schvaluje postup podle Smlouvy o součinnosti.
Pro: 87 hlasů

Zdrželi se: 0

Proti: 0

Usnesení bylo přijato.
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PŘESTÁVKA 15 min.
14.15 začalo společné fórum VH delegací ČATHS a ČSTPS:
-

-

přivítání delegátů ČSTPS místopředsedou ČATHS Viktorem Zapletalem,
moderátor společného fóra je JUDr. Marek Bilej – právní zástupce ČPV,
Viktor Zapletal představil návrh ČATHS,
Hedvika Hartmanová – dotaz: zabýváme se novou smlouvou, nebo návrhem ČATHS?
Michaela Kochmanová: jedná se o případ, jestliže ČATHS a ČSTPS shodně
neodsouhlasí ani jeden z předložených návrhů Smlouvy o fúzi. ČATHS navrhuje uzavřít
Smlouvu o součinnosti podle z.č. 83/1990 Sb., zákon o sdružování občanů. Tento zákon
je platný a účinný na rozdíl od nového občanského zákoníku.
• představila podrobnosti o návrhu Smlouvy o fúzi, tj. paritní zastoupení,
• ČATHS upustilo od mnoha podmínek,
• ČATHS nesouhlasí s vyškrtnutím fyzických osob, které navrhuje ČSTPS ve svém
návrhu Smlouvy o fúzi,
Jarka Krakovičová – objasnění paritního klíče 50:50,
Bureš ( ČSTPS) – dotaz na členskou základnu viz. stolní tenis,
Michaela Kochmanová: proběhne kontrola členské základny,
Radka Kučírková: jakým způsobem je vyřešeno členství v nové organizaci – budou
podepsané přihlášky?
Michaela Kochmanová: proběhne revize členské základny, všichni vyplní přihlášku
nástupnické organizace,
Jan Nevrkla: nelíbí se mu princip parity – kluby sdružené v ČSTPS přijdou zkrátka,
Dušek Marek: dotaz na podrobnosti Smlouvy u o fúzi, dotaz na nový VV ,
Tomáš Lisý: parita je nutná,
Radka Kučírková: opětovné představení návrhu ČSTPS Smlouvy o fúzi,
Hedvika Hartmanová: jednoduchým krokem ke sloučení – vstup ČSTPS do ČATHS bez
nutnosti změny stanov,
Michaela Kochmanová – rozporem by byla parita,
Viktor Zapletal obeznámil delegáty VH ČSTPS s výsledky hlasování VH ČATHS,
Hedvika Hartmanová obeznámila delegáty VH ČATHS s výsledky hlasování VH
ČSTPS,
Jan Nevrkla: vysvětlení a objasnění závazků ČSTPS uváděných v příloze účetní závěrky
a zprávy auditora – příčinou závazků byl nelegitimní vznik ČATHS, od ČATHS je
neadekvátní žádat vysvětlení uvedených závazků ze strany ČSTPS,
Bedřich Povýšil: proč neuhradíte závazky ze zisku, který uvádíte v auditu?
Jan Nevrkla: zisk nejsou reální peníze na účtu, je to účetní mechanizmus,
Viktor Zapletal – navrhuje Smlouvu o součinnosti.
PŘESTÁVKA
Jednání za zavřenými dveřmi mezi ČATHS, ČSTPS, Alenou Erlebachovou – Výkonná
předsedkyně ČPV, právními zástupci svazů a právním zástupcem ČPV JUDr. Markem
Bilejem.

-

Přednesen návrh ČSTPS: ČSTPS přijme ČATHS, paritní zastoupení bude trvat 2 roky,
společná VH proběhne do konce roku 2013.
Viktor Zapletal: jak budou řešeny závazky ČSTPS?
Radka Kučírková: dle předešlého sdělení jsou závazky ČSTPS nevymahatelné a
promlčené.
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-

Zbyněk Lambert: proč se tedy uvádí závazky v účetní závěrce, když jsou nevymahatelné
a promlčené, obavy jsou na místě, závazky jsou součástí účetní závěrky ČSTPS,
v případě promlčenosti by tam být neměly.
JUDr.Marek Bilej: chápe obavy ČATHS ve věci závazků ČSTPS, dají se vyřešit
doložením nevymahatelnosti pohledávek ze strany věřitelů ČSTPS.
Jiří Smékal: dluh reálně existuje dle účetní závěrky ČSTPS.
Viktor Zapletal: další návrh – ČSTPS vstoupí do ČATHS, název nového sdružení bude
ČSTPS, bude zachována parita navýšením počtu hlasů do úrovně požadovaných ČSTPS.
Jan Nevrkla: další objasnění závazků – jejich uvádění považuji za korektní jednání vůči
klubům, kterým dlužíme. Peníze bychom vrátili, pokud by ČPV poskytlo finanční
vyrovnání, na které má ČSTPS morální nárok.
Alena Erlebachová: vyrovnání není možné, v soudním rozsudku není nic takového
uvedeno, ČPV navrhnul ČSTPS finanční příspěvek 500 tis. Kč, které ČSTPS do této
doby nepřijal.
Roman Gronský: vyjádřil obavu, že ČSTPS chce ČATHS vytunelovat.
Jan Nevrkla: požaduje vyrovnání ze strany ČPV, situace by se tím uklidnila.
Viktor Zapletal: proč se brání ČSTPS vstupu do ČATHS?
Jan Nevrkla: pro členy ČSTPS není akceptovatelný vstup do ČATHS.
Alena Erlebachová: dotaz na reálný zůstatek na účtu ČSTPS.
Jaromír Němec: není správné bavit se o penězích na účtech nezávislých organizací.
Radka Kučírková: uvedla, že na účtě ČSTPS je cca 200.000,- Kč a dále uvedla, že
ČSTPS je oficiálním zástupcem ČR v IWAS.
JUDr. Marek Bilej ukončil společné fórum obou organizací a připomněl, že i v této
patové situaci, která nastala, je potřeba se domluvit.
Jednání zástupců ČATHS a ČSTPS pokračovalo diskuzí delegátů obou stran.
Údaje o jednání :
Začátek jednání :
Konec jednání :
Přítomni :
Zapsal :
Ověřili :

-

-

Praha, hotel Pyramida
7.9.2013 10:00
7.9.2013 18:30
viz prezenční listina
Andrea Věnseková

Přílohy z VH :
program
prezenční listina
záznam hlasování
jednací řád
klíč přidělování paritních hlasů na slučovací VH
návrh ČATHS Smlouvy o fúzi včetně příloh: č. 1 – účetní závěrka ČSTPS, P č. 2 účetní závěrka ČATHS, č. 3 – zprávy auditorů, č. 4 – přehled smluv Sdružení, č. 5 –
seznam členů ČSTPS, č. 6 – seznam členů ČATHS, č. 7 – stanovy Nástupnického
sdružení, č. 8 – zápisy valných hromad sdružení o schválení této Smlouvy
návrh Smlouvy o součinnosti
návrh ČSTPS Smlouvy o fúzi
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Příloha 2
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