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Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců, z.s. 

Zápis ze schůze 01.2020 VV ČATHS 
konaného dne 25.06.2020 v Praze, Zátopkova 100/2, Praha 6 - Strahov 

 
VV bere na vědomí 
Usn. číslo Popis 

B2020.01.01 Financování + rozpočet na rok 2020 

- V. Pavlík informuje VV ČATHS o financování pro rok 2020 
- Finanční zdroje: MŠMT, Granty (MHMP), Dary, Příspěvky ČPV, Loterie ČOV 
- Hlavní složkou rozpočtu jsou státní dotace MŠMT: 

 
    x Výzva č. 1 – Sportovní reprezentace ZPS (6.203.250,- Kč) – 50 reprezentantů 

- 50 reprezentantů 
- Systém budgetů: A1 (450 tis) , A2 (300tis), B (133tis) a C (33,25 tis) 
- Nejpočetnější sporty, co se reprezentantů týče, jsou atletika (23), boccia (9) a cyklistika (6) 
- Novinka pro rok 2020 v rámci Výzvy č.1: Variabilní složka – možnost podpory mladých, talentovaných 

sportovců, či reprezentantů při nedostatečném pokrytí osobního budgetu. Dále možnost úhrady nákladů na 
společný realizační tým 
 

    x Výzva č. 3 – Podpora individuálních členů ČATHS (372.000,- Kč) – 26 sportovců 

- Podpora MČR 2020 v tenise stojících (22.000,- Kč) 
- Podpora sportovců (350.000,- Kč) – účast na soutěžích, sportovní příprava, materiální zajištění, podpora 

trenérů formou trenérských služeb, nebo DPP 
- Návrh na alokaci finančních prostředků mezi sportovce, v souladu s rozpočtem zaslaným na MŠMT: 

 

 
 
 

    x Organizace Sportu – Výzva Pohyb a zdraví – zajištění provozu svazu (podaná žádost na 2,2mil Kč, očekává 

se 1,4mil Kč) 
- Žádost odeslána na MŠMT v prosinci 2019, dosud bez odezvy 

B2020.01.02 Informace z VG – tvorba nových stanov ČPV 

- V. Zapletal informuje VV ČATHS o dění na úrovní VG ČPV ve věci vytváření nových stanov ČPV 
- ČATHS zaslala na ČPV připomínky k novým stanovám, přičemž klíčové prvky do stanov zakomponovány 

nebyly 
- ČPV odeslalo na IPC upravenou verzi stanov, která reagovala na připomínky IPC 
- V současné chvíli je tvorba nových stanov pozastavena, vzhledem k současnému dění – viz usnesení č.  

B2020.01.03 

B2020.01.03 Nový systém financování v para sportu – Národní Sportovní Agentura (NSA) 

- NSA mění financování sportovní reprezentace ZPS a provozu spolků ZPS, počínaje rokem 2021 
- Pro každý sport bude určen garant, který zaštítí sportovce napříč všemi hendikepy 
- ČATHS uvažuje o garantství pro sporty následující: atletika, jezdectví a jachting 
- Ostatní sporty, které ČATHS do roku 2020 servisuje, budou buď začleněny pod svazy bez handicapu, nebo pod 

ČPV, které plánuje žádat o gestorství ve sportech IPC 
- Pro zájemce o gestorství je nutné zpracovat koncepci pro daný sport, nejpozději do 15.8.2020 a to dle pokynů a 

osnovy, kterou stanovila NSA (subjektu, který bude mít nejlépe zpracovanou (hodnocenou) koncepci, bude 
přiděleno gestorství pro daný sport na roky 2021-2022) 

- Zájem o gestorství je nutné nahlásit do 30.6.2020 NSA 

B2020.01.04 Dopady pandemie koronaviru SARS-CoV-2 na ČATHS + různé 

- ČATHS zaznamenalo minimální ztráty, spojené s pandemii koronaviru 
- Zatím nejsou vráceny prostředky na 1. Entry Fee na ME v lukostřelbě, které bylo zrušeno 
- V roce 2020 došlo zatím ke zrušení téměř všech závodů a soustředění 
- Posun LPH 2020 na rok 2021 -> další rok na přípravu 
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VV schvaluje 
 
 

 

 
 
 

 
VV ukládá 
Usn. Číslo Komu Popis Termín 

U2020.01.01 Sekretariátu ČATHS 
+ vedoucím 
sportovních sekcí 

Zpracovat koncepci sportů, o které má ČATHS zájem zažádat, v rámci 
gestorství pro roky 2021-2022 

14.8.2020 

 
Údaje o jednání: 
 
Místo jednání:            Praha 6, Zátopkova 100/2, 160 17, Strahov, zasedací místnost č. 313 
Začátek jednání:            25.06.2020, 16.00 hodin 
Konec jednání:            25.06.2020, 18.30 hodin 
Přítomni:                             Viktor Zapletal, Jaroslava Krakovičová, David Šnajdr, Eva Kacanu, Vladimír Čáp, Roman Gronský 
Omluveni:                       Petra Syrovátková 
Zapsal a zpracoval:        Vojtěch Pavlík 
Ověřil:              Viktor Zapletal 
 
 
Termín příští schůze VV ČATHS : 08.07.2020 (středa) v 16:00, Praha 6 – Strahov, Zátopkova 100/2, kancelář č. 313. 

Usn. Číslo Popis Pro proti zdržel 
se 

S2020.01.01 VV ČATHS schvaluje rozpočet na rok 2020 6 0 0 

S2020.01.02 VV ČATHS schvaluje účetní osnovu na rok 2020 6 0 0 

S2020.01.03 VV ČATHS schvaluje počáteční stavy účtů k 1.1.2019, zaslané bývalou 
firmou Palmia s.r.o a dále pak schvaluje provedení mimořádné inventury, 
kterou provede nová účetní firma v rámci České Unie Sportu.  

6 0 0 


