Zápis z členské schůze občanského sdružení ČATHS z.s.
27. dubna 2016 v Praze, ČUS Zátopkova 100/1, 160 17 Praha 6, místnost č.209
1. Zahájení Valné hromady místopředsedou ČATHS panem Viktorem Zapletalem.
2. Bylo schváleno pracovní předsednictvo (1.hlasování)
- Syrovátková Petra, Kacanu Eva, Zapletal Viktor
- schváleno 53 – 0 – 0 (ano - ne – zdržel se)
3. Byla schválena mandátová komise (2. hlasování)
- Krakovičová Jaroslava, Pavlík Vojtěch
- schváleno 53 – 0 - 0
4. Byla schválená návrhová komise (3.hlasování)
- Gronský Roman, Šnajdr David
- schváleno 53 – 0 - 0
5. Byl schválen zapisovatel VH a dva ověřovatelé zápisu Členské schůze ČATHS (4.hlasování)
- zapisovatel: Andrea Věnseková
- ověřovatelé: Lambert Zbyněk, Čáp Vladimír
- schváleno 50 – 0 - 3
6. Byl schválen program Členské schůze ČATHS (5.hlasování)
- schváleno 53 – 0 - 0
7. Byl schválen jednací řád Členské schůze ČATHS (6.hlasování)
- schváleno 53 – 0 - 0
8. Výroční práva o činnosti ČATHS za rok 2015
- zprávu přednesl Viktor Zapletal, zhodnotil činnost všech 14 sportů zastoupených
v ČATHS, ocenil úspěch sportovců na MS, ME, Světových pohárech a Evropských
pohárech
- Viktor Zapletal ve stručnosti nastínil otázku financování a současný stav sloučení svazů TP
v ČPV – stav se jeví i při prozatímním negativním výsledku jednání ke sloučení, jako
stabilní
- ČSTPS nadále odmítá provedení hloubkového auditu svého účetnictví – tkz. due diligence
– tato hloubková kontrola byla navržena na mimořádném jednání VG ČPV – kontrolu by
provedla renomovaná auditorská společnost KPMG Česká republika v obou svazech a
finanční náklady na provedení by hradil ČPV
- ČATHS tento návrh přivítal a souhlasí, ČSTPS tuto povinnost nutnou pro pokračování
jednání o sloučení svazů TP odmítá
9. Zpráva o hospodaření ČATHS v roce 2015
- zprávu přednesla Jaroslava Krakovičová
- v příloze stručná zpráva o finančním hospodaření ČATHS v roce 2015
- v příloze předběžný Výkaz zisku a ztrát
- ČATHS po odevzdání daňového přiznání zveřejní finální podobu finančního hospodaření
za rok 2015 ve Výroční zprávě 2015
- předložený Výkaz zisku a ztrát se nebude výrazně měnit
10. Zpráva Kontrolní a revizní komise
- zprávu přednesla předsedkyně KRKu Věra Vodičková
- kontrola KRKu proběhla v ČATHS dne 22.4.2016
- kontrola se týkala vyúčtování dotací MŠMT na rok 2015 – Program VII_3 – Všeobecná
sportovní činnost, Program VII_1 – Sportovní reprezentace, Program VII_4 – Významné
sportovní akce (WRT lukostřelba), Program VII_2 – Sportovní centrum, Program IV –
Údržba a provoz sportovních zařízení
- ve všech programech proběhla namátková kontrola účetních dokladů
- kontrola proběhla bez připomínek
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11. Paralympijské hry Rio 2016
- základní informace přednesla Jaroslava Krakovičová a zástupci jednotlivých sportů
• atletika – Eva Kacanu, předpoklad účasti 4 mužů + 1-2 ženy na základě přidělených kvót
(kvóty od IPC budou oznámeny 6.5.2016)
• cyklistika – Viktor Zapletal, počet již přidělených kvót 6 mužů + 2 ženy, na účasti bude
participovat i ČFSH, poprvé v historii máme zastoupení v soutěží handbiků žen
• plavání – Andrea Věnseková, počet již přidělených kvót je 2 muži + 3 ženy (+ 1 divoká
karta pro zástupce ČSZPS), na účasti by měli participovat 3 svazy tj. ČATHS, ČSZPS a ČSTPS
• stolní tenis – Zbyněk Lambert, přidělené místa na jméno již v lednu 2016 – účastní se
Daniel Horut – divoká karta, Ivan Karabec (ČATHS) a Jiří Suchánek (ČSTPS)
• jachting, paradrezúra – Jaroslava Krakovičová, poprvé v historii má Česká republika
zastoupení v těchto sportech – Daniel Bína (jachting) a Anastasja Vištálová vybojovali
účastnické místa na základě postavení ve světovém žebříčku a kvalifikačních závodech
• lukostřelba – Jan Procházka, v tuto dobu má Česká republika pouze jedno místo
vybojované Davidem Drahonínským na MS 2015. Kvóty budou zveřejněny 30.4.2016 a
další místa budou rozděleny po posledním kvalifikačním turnaji v Novém Městě nad
Metují 10. – 20.6.2016
• informace o počtu doprovodů přednesla Jaroslava Krakovičová, doprovody nejsou
prozatím jasné, budou až po přidělení kvót v atletice a lukostřelbě
• odlet na PH Rio 2016 bude dne 1.9. vládní letkou z letiště Gbely, návrat 20.9.
• informace k vedení výpravy, Cargu atd. – vedení ČATHS bude své členy a účastníky
informovat o všem v co nejkratší době po pravidelných schůzkách Přípravného štábu PH
Rio 2016
12. Sportovní sekce ČATHS a sportovní kluby ČATHS – akce roku 2016, finance, základna
- Jaroslav Kňava přednesl zprávu o činnosti klubu TT, který dělá motivační akce, účastní se
Českého poháru, informoval o problému vstupu do ČAST – není nutné vystoupit z ČATHS,
pouze by byl problém v duplicitním vykazování výkonných hráčů
- Tomáš Pouch přednesl zprávu o činnosti spolku Černí koně – cyklistika, uvádí problém
s financováním, je snahou přidružit soutěže handicapovaných k soutěží zdravých –
v jednotlivých případech chce pořadatel finanční taky spoluúčast
- Libor Šnajdr a David Šnajdr informovali o pořádání kvalifikačního turnaje pro Rio 2016
v Novém Městě nad metují - lukostřelba, tento turnaj je klíčový směrem k nominacím na
Rio 2016, historie pořádání turnaje se datuje od roku 2012, na rok 2016 přihlášeno 41
států, 200 sportovců s doprovody, akce pořádaná i s kulturním programem pro děti i
dospělé, významná společenská akce pro město
- Vladimír Marčan informoval o pořádání Českého Poháru 2016 – účastní se cca 20 střelců,
soutěž má 3 kola
- Květa Františková informovala o činnosti plaveckého kluby Vodomílek, který se
zúčastňuje plaveckých soutěží v ČR – Sokolovo, Jindřichův Hradec, Brno
- Eva Kacanu informovala o atletickém Českém Poháru 2016, soutěž má 6 kol, termíny jsou
uvedeny v termínové listině, v atletice probíhá v současnosti generační výměna,
upozornila na problém slučování kategorií v soutěžích IPC, sekce atletiky má několik
nadějných mladých sportovců s předpoklady dalšího výkonnostního růstu
- Martin Zach informoval o činnosti atletického oddílu Hvězda Pardubice a o účasti na
mezinárodních závodech v Dubaji
- Jaroslava Krakovičová informovala o nárůstu členské základny ČATHS o 246 členů – ve
výsledku tento počet nenavýšil finanční dotace od MŠMT
PŘESTÁVKA 10 minut
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13. Zpráva mandátové komise
- Mandátová komise podala zprávu, že na členské schůzi je přítomno 53 hlasů z 76
obeslaných a Členská schůze ČATHS je usnášeníschopná
14. Různé
15. Diskuze
- 14 a 15 bod programu byl z organizačních důvodů spojen
- Vladimír Marčan – slučování kategorií existuje ve střelbě od začátků, uvádí úspěch střelce
Františka Konečného na SP – 3.místo, i ve střelbě přetrvávají finanční problémy vzhledem
k chybějícím sportovištím a finančně nedostupným zbraním (pistol od cca 15 tis.)
- Petra Syrovátková – lyžování, sportovci absolvovali 5 závodů IPC AS, informovala o
významné pomoci firmy Lusti ve věci poskytnutí lyžařského vybavení, cílem sekce
lyžování je vyjetí bodů pro účast v sérii Evropského poháru a případně účast na ZPH 2018
Pchjongčchang
16. Zpráva návrhové komise
- Zprávu návrhové komise přednesl Roman Gronský
- Usnesení č.1
ČS ČATHS schvaluje ustavení pracovního předsednictva ve složení V. Zapletal, E.
Kacanu,P. Syrovátková
Pro: 53 hlasů
Usnesení bylo přijato.
-

-

Proti: 0

Zdrželi se:

0

Usnesení č.2
ČS ČATHS schvaluje ustavení mandátové komise ve složení J. Krakovičová, V. Pavlík
Pro: 53 hlasů
Usnesení bylo přijato.

Proti: 0

Zdrželi se:

0

Usnesení č.3
ČS ČATHS schvaluje ustavení návrhové komise ve složení R. Gronský, D. Šnajdr
Pro: 53 hlasů
Usnesení bylo přijato.
-

0

Proti: 0

Zdrželi se:

0

Usnesení č.5
ČS ČATHS schvaluje Program jednání Členské schůze České asociace tělesně
handicapovaných sportovců, z.s.
Pro: 53 hlasů
Usnesení bylo přijato.

-

Zdrželi se:

Usnesení č.4
ČS ČATHS schvaluje zapisovatele Andreu Věnsekovou a dva ověřovatele zápisu Členské
schůze České asociace tělesně handicapovaných sportovců, z.s. V. Čápa a Zbyňka
Lamberta
Pro: 53 hlasů
Usnesení bylo přijato.

-

Proti: 0

Proti: 0

Usnesení č.6
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Zdrželi se:

0

ČS ČATHS schvaluje Jednací řád Členské schůze České asociace tělesně handicapovaných
sportovců, z.s.
Pro: 53 hlasů
Proti: 0
Zdrželi se:
0
Usnesení bylo přijato.
-

Usnesení Usnesení č.7
ČS ČATHS bere na vědomí Zprávu o činnosti ČATHS za r. 2015 přednesenou V.
Zapletalem, předsedou ČATHS, ve které vyzdvihl nejen sportovní úspěchy dosažené
sportovci ČATHS, ale také pořadatele národních a mezinárodních sportovních soutěží
Pro: 53 hlasů
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení bylo přijato.

-

Usnesení č.8
ČS ČATHS bere na vědomí zprávu o činnosti ČATHS 2015 přednesenou J. Krakovičovou

-

Usnesení č.9
Zprávu KRK o kontrole hospodaření ČATHS za r. 2015 přednesenou V. Vodičkovou

-

Usnesení č.10
ČS ČATHS byla informována o LPH 2016 Rio (1. – 20.9.) a byla konstatována letošní
rekordní účast 8 sportů z ČR na těchto LPH (celkem cca 30 sportovců) (J. Krakovičovou)

-

Usnesení č.11
ČS ČATHS schvaluje Zprávu mandátové komise Členské schůze České asociace tělesně
handicapovaných sportovců, z.s.
Pro: 53 hlasů
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení bylo přijato.

-

Usnesení č.12
ČS ČATHS schvaluje zprávu návrhové komise
Pro: 53 hlasů
Proti:
Usnesení bylo přijato.

Zdrželi se:

17. Závěr
- ukončení Členské schůze ČATHS Viktorem Zapletalem

Začátek jednání :
Konec jednání :
Přítomni :
Zapsal :
Ověřil :

16:00
18:50
viz prezenční listina
Andrea Věnseková
Zbyněk Lambert, Vladimír Čáp
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