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Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců, z.s. 

Zápis ze schůze 03.2017 VV ČATHS 
konaného dne 5.10.2017 v Praze, Zátopkova 100/2, Praha 6 - Strahov 

 
VV bere na vědomí 

Usn. číslo Popis 

B2017.03.01                                  ROZPOČET 2017 

- Navýšen cca o 40% oproti minulému roku 
- Sporty ČATHS – celkem alokováno 5.000.000,-. Dělení dle „Klíče“ viz příloha 
- Podpora TJ/SK – alokováno 1.000.0000,- - dělení dle aktivní členské základny, uzavření Smluv s kluby 
- Podpora významných mezinárodních akcí – SP lukostřelba, EP cyklistika – dotace 1.200.000,-, uzavření 

Smlouvy na SP lukostřelba s SK NMnM 
- Podpora „TOP sportovců“ – novinka pro letošní rok (360 000,- Kč) 

- finanční podpora nejlepších sportovců na základě jejich umisťování na významných akcích 
- VV uvažuje 4 základní kritéria výběru TOP sportovců: 
1) medailisté PH 
2) 4.-8. místo na PH 
3) medailisté MS 
4) 4.-8. místo na MS 
- základní podmínka: umístění v první polovině startovního pole (možnost nízké účasti) 
 

- David Šnajdr navrhuje rozšířit (upravit) kritéria, kvůli vyššímu počtu „TOP sportovců“ 
- Rozšíření o sekundární kritéria: 

1) medailisté ME a SP 
2) 4.-8. místo na ME a SP 

 

- 6 sportovců, splňující základní kritéria si rovnoměrně rozdělí částku 300 000,- Kč (6x 50 000,- Kč) 
- 3 sportovci, splňující sekundární kritéria si rovnoměrně rozdělí částku 60 000,- Kč (3x 20 000,- Kč) 
- Případné nedočerpané finance jednotlivých sportovců budou převedeny do příslušné sekce 
 

- J. Krakovičová seznamuje VV s příjmy a nestátními finančními prostředky asociace 
 

- Finanční prostředky na mládež od ČOV. ČATHS dostává od ČPV finance na mládež do 23 let na základě 
členské základny. Momentálně na účtě cca 860 000,- Kč. 
x Na 3 roky dopředu 
x Není nutno utratit během jednoho roku 
x Finance výhradně na vývoj mladých, talentovaných sportovců 
x Musí být vedeno na transparentním, odděleném účtu 
x E. Kacanu navrhla využít peníze k účastem na sportovních akcích – podpora nadějných účastníků PH 

 
- VSC – VV ČATHS navrhuje 4 členy do VSC MŠMT (A. Petráček, A. Kisý, I. Koblasa, P. Jahoda) – podpora 

těchto sportovců, ze strany VSC, formou budgetu na sportovní přípravu. Do VSC zařazení dva sportovci na 
pozici Sportovní instruktor- A. Petráček, J. Povýšil 

 

B2017.03.02 VALNÁ HROMADA 2017 

- VV ČATHS bere na vědomí termín VH ČATHS: 8.11.2017 
- Čas: 16:00-16:30 prezentace, 17:00 zahájení VH 
- Místo jednání: Strahov, Zátopkova 100/2, Praha 6, 160 17 
- VV projednává program VH 2017 

- přednesení zprávy 2017, činnost 2018 + ekonomická činnost a současná ekonomická situace 
- ZPH – J. Korea (již bude známý počet reprezentantů ČATHS) 
- situace ve sportu TP v ČR 
- zprávy klubů a sekcí (vstup max. 5 min) 
- program pro jednotlivé sekce 2018 
- diskuze 
- různé 

B2017.03.03 ZPH 2018 

- V. Zapletal informuje VV o jednom proběhlém přípravném štábu ZPH. 
- Lyžování, biatlon, běžky, curling – bez kandidáta ČATHS na účast na ZPH 
- Sledge hokej – kvalifikační turnaj na ZPH ve Švédsku (Ostersund) – vysoká šance na úspěch 

- 16 hráčů + RT (včetně J. Krakovičové) 
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B2017.03.04 RŮZNÉ 

- Informace V.Zapletala o VG ČPV - Ukončení spolupráce ČPV s R. Sudou, jakožto vedoucím výpravy ZPH 
(na základě rozhodnutí A. Erlebachové; Funkce a volba pracovníků výpravy na ZPH 2018 bude řešena na 
úrovni VG 

 
- V. Zapletal informuje o novém právním zástupci ČSTPS 
- ČSTPS stále trvá na fúzi spolků ČATHS a ČSTPS 
- Neustále platí, že ČATHS vyžaduje audit obou zapsaných spolků „due diligence“ 

 

 
VV schvaluje 
Usn. Číslo Popis Pro proti zdržel 

se 
S2017.03.01 Rozpočet 2017, včetně využití finančních prostředků na mládež (Loterie 

ČOV) – podpora nadějné mládeže na sportovních akcích, podpora 
sportovců s pravděpodobnou účastí na LPH, ZPH 

5 0 0 

 
VV ukládá 
Usn. Číslo Komu Popis Termín 

U2017.03.01 Jaroslavě 
Krakovičové 

Zjistit možnost členství Radima Běleše ve VSC MŠMT (sportovní příprava) 8.11.2017 

U2017.03.02 Viktorovi Zapletalovi Vypracovat pozvánku na VH a odeslat ji členům VH ČATHS 8.10.2017 

 
Údaje o jednání: 
Místo jednání:            Praha, Strahov, zasedací místnost 313 
Začátek jednání:            5.10.2017, 15.00 hodin 
Konec jednání:            5.10.2017, 17.30 hodin 
Přítomni:                         Viktor Zapletal, Jaroslava Krakovičová, Vladimír Čáp, David Šnajdr, Roman Grónský 
Omluveni:                        Eva Kacanu, Petra Syrovátková 
Zapsal a zpracoval:        Vojtěch Pavlík 
Ověřil:             Viktor Zapletal 
 
Termín příští schůze VV ČATHS : dne 8.11.2017, ve 14:30 


