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1. Rekapitulace uplynulého období 

 
Od začátku roku 2016 bylo fungování svazu poněkud komplikované, protože svaz neměl jistotu, zda 
finanční prostředky na činnost roku 2016 obdrží, či nikoliv. Svaz se tak opakovaně dostal do situace, 
kdy byl téměř před zavřením. V předchozích dvou letech totiž dotace Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy (MŠMT) doputovala neoprávněně do Českého paralympijského výboru (ČPV). V roce 
2015 připravil ČPV smlouvy, ve kterých se odkazoval na Rozhodnutí MŠMT, ale Rozhodnutí odmítl 
ČSTPS poskytnout. Rozhodnutí odmítlo poskynout i Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 
ČSTPS tedy nemohl podepsat smlouvy, ve kterých by se zavázal, že bude dodržovat podmínky, s 
nimiž ho ani ČPV (příjemce dotace) ani MŠMT (poskytovatel dotace) neseznámily. 
 
Koncem května 2016 obdržel svaz státní dotaci na činnost v celkové výši 1,5 mil. Kč na všeobecnou 
sportovní činnost, 400 tis. Kč na reprezentaci a na významné sportovní akce - 100 tis. Kč na 
mistrovství Evropy v orientačním závodě a 300 tis. Kč na největší klubový turnaj ragby vozíčkářů na 
světě Rugbymania 2016. 
 
Částka 400 tis. Kč na reprezentaci v paralympijském roce, kdy bylo téměř jasné, že se paralympiády 
zúčastní 3 sportovci ČSTPS, a v roce, kdy se konalo mistrovství Evropy ragby vozíčkářů skupiny B, 
byla naprosto nedostačující. ČSTPS tak zažádal o navýšení finančních prostředků na ME v ragby 
vozíčkářů (náklad cca 500 tis. Kč). Informaci o kladném vyřízení žádosti zveřejnilo MŠMT na svých 
webových stránkách až po ME. Tato situace velmi zkomplikovala přípravu, protože hráči do poslední 
chvíle nevěděli, jesti půjdou do rizika účasti s tím, že by si náklad museli kompletně hradit z vlastních 
zdrojů. Výsledkem byl sestup do skupiny C.  
 
Ani příprava na paralympiádu nebyla ideální, sportovci si většinu finančních prostředků sháněli sami. 
Od ČPV obdržel svaz v září po paralympiádě informaci, že bude moci čerpat částku ve výši 153 tis. 
Kč na přípravu paralympijských reprezentantů.  
 
Na paralymijské hry získal přímou nominaci stolní tenista Jiří Suchánek. ČSTPS žádal ČPV o 
odeslání žádosti o divokou kartu pro Petra Svatoše, v případě jejího přidělení by pak po soutěži 
jednotlivců mohli oba hráči nastoupit v soutěži družstev. Vzhledem ke stoupající výkonnosti Petra 
jsme mohli očekávat kvalitní umístění. ČPV bohužel odmítl žádost o divokou kartu pro Petra odeslat, i 
přesto, že v následujícícm období byl odeslán nespočet žádostí o divoké karty sportovců z ostaních 
svazů. Bylo též zřejmé, že počet míst přidělovaných dle umístění sportovců ve světovém žebříčku 
nebude nijak velký.  
 
V případě plavání napomohla k navýšení kvóty ČR pro ženy Kateřina Lišková – stříbrná 
z paralympiády v Sydney a stříbrná z mistrovství světa 2013 – svým umístěním ve světových 
tabulkách na základě výkonu z mistrovství republiky 2016, zaplavaného pouhé dva měsíce po porodu 
syna Vojtěcha. Na paralympiádu do Pekingu a stejně tak i na další vrcholné závody IPC ji ČPV odmítl 
vyslat, pokud nezmění svazovou příslušnost. Kateřina vydržela a vysílat na vrcholné soutěže IPC i 
sportovce ČSTPS donutila ČPV až suspendace ČPV z IPC v roce 2011. Limity splnily 18letá Vendula 
Dušková a 14letá Anežka Floriánková, plavkyně nové generace, a splněný limit na paralympiádu měl 
i Vojtěch Franěk. Ačkoliv by s největší pravděpodobností divokou kartu od IPC Swimming dostal, 
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nikdo v rámci ČPV ji nenavrhnul a ČSTPS ji po zkušenosti se zamítnutou žádostí o divokou kartu pro 
svazového stolního tenistu už navrhovat nechtěl.  
 
Dlouhodobá anabáze byla se stanovením doprovodu ke dvěma plavkyním, které chtěl ČPV vyslat 
bez doprovodu i přesto, že jako trenéra ČSTPS a STK plavání při KONTAKTu bB nominovala 
nekonfliktního, minulostí nezatíženého Štěpána Caganě. Až vytrvalé stanovisko rodičů způsobilo 
změnu postoje ČPV, a Štěpán nakonec s děvčaty do Ria odletěl jako řádný člen výpravy.  
 
Ve výpravě do Ria bylo 18 sportovců z ČATHS, je však nutné podotknout, že většina z nich již 
reprezentovala na předchozích vrcholných soutěžích IPC v barvách ČSTPS, včetně těch, kteří se 
postarali v Riu o medaile – A. Petráček, B. Třebínová (Hlaváčková).  
 
Jiří Suchánek vybojoval v Riu bronzovou medaili v soutěži jednotlivců, Vendula Dušková přivezla dvě 
8. místa na 400 m kraul a 100 m prsa a Anežka Floriánková 11. místo na 100 m znak. ČSTPS se tak 
stal nejúspěšnějším svazem v rámci hodnocení svazů dle typu postižení. Gratulace a respekt! 
 
O stavu českého paralympijského hnutí svědčí tato čísla: 
 

LPH Počet sportovců Celkové umístění ČR 

Atény 2004 65 12. 

Rio de Janeiro 2016 37 51.–52. 

 
V roce 2016 se taktéž konaly IWAS U23 Games. O rok dříve ČSTPS na přípravě těchto her úzce a 
intenzivně spolupracoval s Nadačním fondem Emil. ČSTPS též požádal MŠMT o dotaci na pořádání 
těchto her. V době, kdy byla dotace schválena ze strany MŠMT, ukončil NF Emil spolupráci s ČSTPS 
a navázal spolupráci s ČPV, přes který pravděpodobně dotace protekla a se kterým na pořádaní her 
spolupracoval. Pro ČSTPS to znamenalo minimalistickou účast, neb finanční podmínky účasti byly 
Nadačním fondem Emil nastaveny opravdu vysoko, i přesto, že pořadatel na tyto hry obdržel 3 mil. 
Kč z MŠMT a 4 mil. Kč z dotací Hlavního města Prahy. Z rozpočtu ČSTPS nebylo možné účast 
mladých sportovců vzhledem k „níži“ přidělených prostředků na reprezentaci finančně podpořit.  
 
ČSTPS byl opět nucen čelit snaze IWAS o vyloučení z jeho řad. ČSTPS svoji pozici obhájil a nadále 
zůstává jediným legitimním zástupcem sportovců s tělesným postižením v IWAS (Mezinárodní 
organizace pro tělesně postižené sportovce). 
 
ČSTPS opakovaně navrhl sloučení ČSTPS do ČATHS s tím, že by pokračovala pouze ČATHS jako 
nástupnická organizace. ČPV a ČATHS odkládají proces sloučení neopodstatněným požadavkem na 
provedení due diligence. K předloženému návrhu Smlouvy o fúzi jsme do dnešního dne neobdrželi z 
ČPV ani z ČATHS žádné připomínky či výhrady. 
 
Ve stanovách ČPV od doby jeho založení stále absentují základní demokratické principy – není 
ustavena valná hromada. Výkonné grémium tvoří 5 zástupců delegovaných jednotlivými svazy dle 
typu postižení. V rozporu s vlastními stanovami považuje ČPV ČATHS za svého člena.  
 

2. Představení organizace 
 Český svaz tělesně postižených sportovců (ČSTPS) je nestátní nezisková organizace, právní 

formou spolek, zaštiťující sportovní aktivity osob s pohybovým postižením (amputace, míšní 
léze a další typy postižení ať již vrozené, nebo v průběhu života získané vlivem úrazu nebo 
nemoci) od úrovně rehabilitační, rekreační až po výkonnostní a vrcholovou, tedy 
paralympijskou. ČSTPS je zakládajícím členem Českého paralympijského výboru. Kořeny 
vzniku ČSTPS lze vysledovat již v 60. letech 20. století. Na území ČR se konala sportovní 
soutěž tělesně postižených v Rehabilitačním ústavu Kladruby již v roce 1948 před hrami ve 
Stoke Mandeville. V roce 2005 sdružoval svaz 87 sportovních klubů s více než třemi 
tisícovkami členů ve 25 sportech.  

 Svaz je jediným a výlučným zástupcem ČR v mezinárodní střešní organizaci tělesně 
postižených sportovců IWAS (International Wheelchair Amputee Sports Federation), která je 
zakládající organizací Mezinárodního paralympijského výboru (IPC).  

 V roce 2004 byl ČSTPS neoprávněně vyřazen ze struktury ČPV a následně i UZPS. V tomto 
smyslu rozhodly soudy v roce 2010 ve prospěch ČSTPS. Vzápětí došlo k vyloučení ČSTPS 
z ČPV pro tzv. neplacení členských příspěvků, což soud v roce 2011 shledal jako rozhodnutí 
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v rozporu s dobrými mravy. Přes toto soudní rozhodnutí a přes suspendaci ČPV z IPC v září 
2011 nebyla svazu ze strany ČPV přidělena finanční podpora a ze strany MŠMT nedošlo 
k uvolnění dotace. První finanční podpora z ČPV, UZPS a MŠMT po osmi letech byla svazu 
přidělena koncem roku 2012 a vzhledem k rozsáhlým škodám, které se podepsaly jak na 
stavu členské základny, tak především na počtu výkonných sportovců, se jednalo o pdporu 
nesrovnatelnou s výší běžnou do roku 2004.  

 Sporty řídí sportovně technické komise (STK) a v některých případech převzaly funkci STK 
národní federace sportů.  

 
3. Poslání 

 Představovat sportovce s tělesným postižením jako osoby, které mohou díky sportovní 
činnosti žít aktivní a plnohodnotný život a tím pozitivně podporovat integraci a odstraňovat 
bariéry. 

 Podporovat zapojování dospělých osob s tělesným postižením do pravidelné sportovní 
činnosti. Sportovní činnost postižených v sobě spojuje prvky fyzické aktivity kondičního 
charakteru vedoucí k udržení nebo zlepšení fyzické kondice, prvky rehabilitační s cílem 
postupné eliminace nebo kompenzace projevu postižení, a především prvky sociální 
interakce, které hrají důležitou roli v začleňování člověka s postižením do společnosti.  

 Zajistit sportovní reprezentaci ČR a související přípravu reprezentantů především na vrcholné 
mezinárodní soutěže typu mistrovství světa, Evropy, světové poháry, evropské poháry, 
paralympijské hry a mezinárodní kvalifikační soutěže na tyto vrcholné závody. 

 Podporovat souvislou přípravu a zajistit odpovídající tréninkové, materiální a zdravotní 
podmínky tak, aby vyhovovaly specifikům sportovní přípravy s ohledem na existující typ a 
rozsah tělesného postižení.  

 Přínosem výsledků elitních sportovců ze zahraničních soutěží bude i větší zájem o sportovní 
aktivity z řad handicapovaných osob, které by prostřednictvím kondičního a vrcholového 
sportu získávaly pevnější vztah k aktivnímu a nezávislému způsobu života.  

 

4. Cíle 
 Zapojit co největší počet osob s tělesným postižením do pravidelné sportovní činnosti. 

 Rozvíjet sport pro osoby s tělesným postižením na všech úrovních. 

 Zlepšit fyzickou kondici osob s tělesným postižením. 

 Minimalizovat dopady zdravotního postižení a zajistit odpovídající rehabilitaci. 

 Podpořit sociální integraci osob s tělesným postižením. 

 Zvýšit povědomí o sportu tělesně postižených mezi nepostiženou populací. 

 Minimalizovat dopady postižení z pohledu vlastního vnímání. 

 Zajistit optimální podmínky pro provozování široké nabídky sportů na celém území ČR 
prostřednictvím sportovních klubů, TJ a oddílů sdružených v ČSTPS. 

 Zajistit podmínky pro kvalitní reprezentaci ČR na mezinárodních soutěžích. 

 Organizovat domácí i zahraniční soutěže na území ČR. 
 

5. Oblasti činnosti 
 Celoroční pravidelná činnost sportů realizovaná prostřednictvím sportovních klubů a sportovně 

technických komisí / národních federací daného sportu. 

 Reprezentační činnost s cílem zajistit přípravu na evropské a světové šampionáty a 
paralympijské hry. 

 Kontaktní činnost realizovaná prostřednictvím aktivit v rehabilitačních ústavech, spinálních 
jednotkách a Kladrubských her a sportovních kempů pro začátečníky. 

 Prezentace sportů ČSTPS. 

 Pořádání domácích soutěží (ligové soutěže, České poháry), oblastních, republikových a 
mezinárodních závodů na území ČR. 

 Účast na mezinárodních závodech (národní šampionáty jiných zemí, ME, MS, PH, EP, SP, 
Světové hry IWAS, Mistrovství světa juniorů IWAS apod.). 

 Rozvojová činnost realizovaná prezentací nových sportů aplikovaných pro osoby s tělesným 
postižením. 
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6. Sportovní činnost – paralympijské sporty  

 
HANDBIKE – cyklistika pro sportovce „sedící“ 

Handbike je speciálně upravené kolo, kdy k pohybu vpřed využívá sportovec síly horních končetin. 

Handbike patří do cyklistiky a je zařazen pod mezinárodní federaci nepostižených cyklistů UCI. Na letních 
paralympijských hrách v Aténách 2004 měl handbike premiéru mezi paralympijskými sporty.  
Sportovci ČSTPS se účastní Českého poháru, MČR a mezinárodníh závodů (Světový pohár, EHC a PH). 
V roce 2016 byla podpořena účast dvou handbikerů na domácích i mezinárodních závodech – Berlínský 
maraton, kde se Jiří Kadeřávek umístil na druhém místě a Zbyněk Švehla na 17. místě v osobním 
rekordu pod jednu hodinu a deset minut. 
 
JEZDECTVÍ  
Jezdectví se v našem svazu profiluje ve dvou jezdeckých disciplínách, a to v paradrezuře a paravoltiži. 
Jezdectví patří ke sportům, kde se velmi intenzivně propojuje sportovní aktivita s rehabilitačními aspekty 
jízdy na koni. V pěti sportovních klubech se jezdectví věnují především děti a mládež. Oblíbenost tohoto 
sportu je posílená přítomností velmi úzkého vztahu jezdce a koně, kdy výkon či užitek vzniká na základě 
vzájemné harmonické spolupráce. Činnost není v současné době řízena STK, ale je provozována v rámci 
klubu.  
 
LYŽOVÁNÍ 
Lyžování je rozděleno do kategorií stojící, sedící (monoski) a zrakově postižení a výsledky sportovců jsou 
přepočítávány koeficientem dle jednotlivých klasifikačních tříd. Sedící sportovci lyžují na monolyži, což je 
upravená sedačka upevněná pomocí tlumiče na jedné lyži. Stabilitu udržuje lyžař pomocí dvou 
stabilizátorů (zkrácené francouzské hole, na jejichž konci jsou připevněny speciální lyžičky).  
Lyžování bylo poslední dva roky financováno prostřednictvím svazu nepostižených (SLČR).  
 
PARAKANOE 
Parakanoe je novým paralympijským sportem zařazeným do programu paralympijských her v Riu de 
Janeiru 2016. Marie Bártová získala stříbro na mistrovství světa v roce 2012. V současné době se Marie 
věnuje mateřským povinnostem. 
 
PLAVÁNÍ 
Je jedním z nevýznamnějších paralympijských sportů ve svazu a sportem s nejlépe vypracovaným 
systémem náboru a aktivního začlenění nových plavců do programu. Plavání je provozováno na úrovni 
rehabilitační, kondiční i vrcholové a nabízí síť plaveckých sportovních klubů po celé republice, kde je 
výuka a trénink nabízen všem zájemcům. Závodníci jsou rozděleni do 10 klasifikačních tříd (S1 plavci s 
nejtěžším postižením až S10 plavci s nejlehčím postižením).  
STK plavání zabezpečuje organizaci Českého poháru a mistrovství ČR s účastí cca 120 plavců 
sportovních klubů ČSTPS.  
V roce 2016 byla z finančních prostředků MŠMT podpořena reprezentační účast na mistrovství Evropy, 
mezinárodních závodech IDM Berlin, příprava dvou mladých paralympijských plavkyň 18leté Venduly 
Duškové a 14leté Anežky Floriánkové a pronájem plaveckých drah v rámci celoroční činnosti. 
Mistrovství Evropy se zúčastnilo 7 plavců se 3 členy realizačního týmu a dvě medaile vyplavala Vendula 
Dušková – stříbro z kraulové čtyřstovky a bronz z prsové stovky. Na paralympiádě reprezentovaly ČSTPS 
výše zmiňované plavkyně s trenérem. Dvě finálová umístění Venduly a jedenácté místo Anežky jsou 
obrovským úspěchem a příslibem do budoucna. 
 
RAGBY VOZÍČKÁŘŮ 
Ragby vozíčkářů patří mezi zástupce kolektivních paralympijských sportů určených pro osoby s nejtěžším 
tělesným postižením, kvadruplegiky – osoby s postižením i horních končetin. V rámci sportu je 
organizována národní ligová soutěž, z níž se rekrutuje reprezentace pro mezinárodní turnaje. 
V roce 2016 se reprezentační tým zúčastnil mistrovství Evropy skupiny B. Účast na ME byla bohužel do 
poslední chvíle nejistá, vzhledem k omezeným financím. MŠMT nakonec účast podpořilo, Rozhodnutí 
bylo doručeno až v prosinci 2016. Výsledek reprezentace odpovídá stavu nejistoty – sestup do skupiny C. 
Z finančních prostředků byla tedy nakonec podpořena účast na ME, účast na mezinárodním turnaji Rose 
Cup ve Francii a ligová soutěž byla podpořena nákupem nezbytného vybavení.  
Ragby vozíčkářů obdrželo dotaci na pořádání největšího klubového turnaje na světě Rugbymania 2016, 
kterého se zúčastnilo 16 týmů z Dánska, Francie, Velké Británie, Nizozemí, Německa, Švýcarska, 
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Polska, Maďarska, Řecka, Brazílie a ČR. Hrálo se ve dvou ligách – v lize A hrálo 10 týmů a v lize B 6 
týmů – a ve dvou sportovních halách – TJ Bohemians Praha – Hagibor a Hala Jedenáctka.  
  
STOLNÍ TENIS  
Stolní tenis je rozdělen na sekci vozíčkářů a stojících, poukazuje na specifika obou z nich a reflektuje 
klasifikační rozdělení dle typu postižení. TT 1–5 jsou klasifikační třídy pro sedící a TT 6–10 jsou třídy pro 
stojící.  
V obou sportovních sekcích jsou organizovány České poháry a domácí turnaje se zahraniční účastí.  
Jiří Suchánek si umístěním ve světovém žebříčku zajistil přímou nominaci na paralympiádu do Ria. 
ČSTPS žádal Český paralympijský výbor o odeslání žádost o divokou kartu pro Petra Svatoše, který by 
v případě schválení mezinárodní federací ITTF para mohl také nastoupit společně s Jiřím Suchánkem do 
soutěže družstev. Bohužel Český paralympijský výbor se rozhodl žádost o divokou kartu neodeslat i 
přesto, že měl veškeré podklady a stoupající výkonnost Petra Svatoše slibovala kvalitní umístění 
v soutěži družstev.  
Jiří Suchánek vybojoval bronz, což je od Atén 2004 první medaile pro ČR ve stolním tenise 
z paralympijských her. 
V rámci stolního tenisu para (sedící) byla podpořena účast na mezinárodních turnajích ve Slovinsku a na 
Slovensku, středoevropská liga, příprava Jirky Suchánka na paralympijské hry a nezbytné materiální 
vybavení.  
Stolní tenis stojících využil podporu na zajištění turnajů v Janských Lázních a v Hradci Králové.  
 
STŘELECTVÍ  
Střelectví je paralympijským sportem, mezi jehož hlavní atributy patří koncentrovanost, sebekázeň a 
sebekontrola. Sportovci s různým typem postižení soutěží v kategorii stojících a sedících. Sport není 
v současné době v rámci ČSTPS rozvíjen. 
 
TENIS VOZÍČKÁŘŮ  
Tenis na vozíku se v ČR rozvíjí již od roku 1995. Hráči jsou rozděleni pouze do dvou klasifikačních tříd 
(paraplegici a kvadruplegici) a jedinou výjimkou z klasických pravidel je, že míček může před odehráním 
spadnout na zem dvakrát. Za velký úspěch tenisu na vozíku lze považovat prvoúčast našeho 
reprezentanta Miroslava Brychty na Letních paralympijských hrách v Athénách 2004. 
Tenis vozíčkářů byl v roce 2016 podpořen z MŠMT prostřednictvím svazu nepostižených. 
 
TRIATLON 
Triatlon je novým paralympijským sportem, který se objevil v programu Letních paralympijských her v Riu 
de Janeiru. Vzhledem k finanční náročnosti je tento sport otázkou jednotlivců.  
V roce 2016 byla podpořena účast Z. Švehly na závodech v Lucembursku, kde byl formát soutěže na 
poslední chvíli změněn na duatlon a Zbyněk se umístil na 4. místě v kategorii handcycle a celkově na 95. 
místě věkové kategorie 40–44 z celkem 227 nehandicapovaných startujících. Výkon v září na triatlonu 
v Doksech již měl opět parametry jeho rychlých triatlonových půlmaratonů a je příslibem do dalších 
sezón. 
 

7. Sportovní činnost – neparalympijské sporty 
 
Powerchair Hockey – hokej na elektrických vozících respektive florbal na elektrických vozících je 
sportem IWAS pro osoby s nejtěžším typem postižení, kteří se mohou pohybovat pouze na elektrickém 
vozíku. V ČR se pořádá ligová soutěž a mezinárodní klubové turnaje. 
Z dotace MŠMT byla podpořena ligová soutěž a soustředění reprezentačního týmu, který má za cíl 
úspěšnou reprezentaci na mistrovstí světa v roce 2018, o jehož pořádání se ČR uchází. 
 
FLORBAL  
Florbal vozíčkářů patří mezi atraktivní technické kolektivní hry, kde mohou hrát společně muži i ženy. Je 
také vhodným doplňkovým sportem pro mnohé úspěšné sportovce a paralympioniky. Vozíčkářskou 
florbalovou ligu hraje osm českých týmů a jeden polský.  
V roce 2016 byl florbal vozíčkářů podpořen dotací MŠMT prostřednictvím svazu nepostižených. 
 
KUŽELKY  
Velká obliba především u skupiny dospělých vytvořila z kuželek za dlouhou dobu jejich působnosti velmi 
oblíbený sport. Ač bez paralympijských ambicí, kuželky svojí organizovaností tréninků v oddílech, 
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pořádáním častých turnajů a systémem republikových soutěží vytváří a nabízí zajímavou sportovní 
aktivitu široké základně osob s tělesným postižením. 
Z ČSTPS bylo podpořeno mistrovství ČR 2016. 
 
 
ORIENTAČNÍ ZÁVOD  
Orientační běh je individuální sport, který využívá v ideálním poměru svaly i hlavu. Kromě fyzického 
nasazení prověřuje orientační schopnosti, rozhodnost, všímavost a představivost. Nabízí prostor jak 
rekreačním sportovcům, tak těm, kteří mají vyšší ambice a hledají výzvy. Závody jsou organizovány v 
terénu sjízdném jak pro zdatnější paraplegiky na mechanickém vozíku, tak pro více postižené vozíčkáře 
na elektrickém vozíku nebo s doprovodem. Větší část aktivit však v současnosti představují závody v 
Trail Orienteeringu (trail-o). 
Jako významaná sportovní akce bylo podpořeno mistrovství Evropy v orientačním běhu, které s sebou 
neslo významný integrační prvek – nepostižení sportovci a sportovci s postižením. Závody byly také 
doplněny o dva modelové tréninky, což bylo velkým přínosem pro další rozvoj. Kromě pořadatelského 
úspěchu vybojovali naši sportovci stříbro ve štafetách v kategorii Para a zlato z TempO. 
Z ČSTPS byla částečně podpořena účast na mistrovství světa 2016, kde se J. Kosťové v TempO 
nepodařil postup z kvalifikace, ale na klasické trati dosáhla na 4. místo, B. Hůlka se umístil na 13. místě a 
P. Dudík na 20. V soutěži štafet skončil náš tým 5. místě. 
Z dotace ČSTPS byly podpořeny také domácí závody.  
 
ŠACHY 
Šachy jsou velmi rozšířeným sportem pro všechny osoby s postižením bez ohledu na věk a fyzickou 
kondici. Představují příležitost ke sportovnímu zápolení, v němž se stírají rozdíly v handicapu. Kromě 
domácích závodů a mistrovství ČR se naši členové účastní i mistrovství Evropy a světa.  
Z ČSTPS bylo podpořeno pořádání mistrovství ČR družstev, kde se vítězem stal tým ŠK GEMINI Praha 
A a mistrovství ČR jednotlivců, kde mistrovský titul v kategorii mužů získal Marcel Řezníček z ŠK TP 
Hrabyně a v kategorii žen Irena Badačová z TJ Frenštát pod Radhoštěm.  
 
VOLEJBAL STOJÍCÍCH  
Volejbal stojících byl vyřazen z programu paralympijských her, kde byl nahrazen volejbalem sedících. 
Volejbal stojících má v ČR dlouholetou historii a na mezinárodní scéně usiluje o návrat na program 
paralympijských her. 
Z dotace byla podpořena účast týmu TJ Baník Ostrava na turnaji konaném v Bratislavě. 
 
ADMINISTRATIVNÍ ZÁZEMÍ 
Administrativní zázemí bylo hrazeno z dotace MŠMT – členské příspěvky ČPV a IWAS, mzdové náklady 
jedné pracovnice, DPP dle rozhodnutí STK jednotlivých sportů, nájem kanceláře, internetové připojení, 
zpracování účetnictví, poštovné, webhosting apod., přičemž nejvýznamnější položkou rozpočtu jsou 
členské příspěvky ČPV (600 tis. Kč). 
 

8. Hospodaření organizace 
 
Výsledek hospodaření činil mínus 4,4 tis. Kč. 
 

9. Orgány organizace  
 
Nevyšším orgánem sdružení je valná hromada, která se koná jednou za dva roky. Jednou za čtyři roky se 
koná valná hromada volební. 
 
Členové výboru svazu (od 8. 5. 2014): 
Radka Kučírková, předsedkyně 
Jaromír Němec, místopředseda 
Jiří Pleško, místopředseda 
 
Členové kontrolní a revizní komise (od 8. 5. 2014): 
Jan Nevrkla, předseda  
Miroslav Havrda, člen 
Michal Bláha, člen 
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Dle interní statistiky eviduje ČSTPS k 31. 12. 2016 celkem 1221 členů sdružených ve 38 sportovních 
klubech. 
 

Č. Klub Počet členů 

1 Flor-In 20 

2 KK Blansko 11 

3 KONTAKT České Budějovice 17 

4 KRONOS 43 

5 LENOX 22 

6 LIONS OSTRAVA 11 

7 Prague Robots 33 

8 SK Akáda Janské Lázně 20 

9 SK Brněnský plazivec 14 

10 SK Děčín 9 

11 SK EWSC LITA SPORT Praha 18 

12 SK Janské Lázně 29 

13 SK KONTAKT Brno 110 

14 SK KONTAKT Karlovy Vary 73 

15 SK KONTAKT PRAHA 137 

16 SK Moravia Brno 37 

17 SK Ostrava 29 

18 SK TP Opava 14 

19 SKH Meteor Plzeň 14 

20 SKST Liberec 8 

21 SKV Ostrava 19 

22 SKV Praha 112 

23 SKV ZR Cheb 35 

24 Sokol Lhůta u Plzně 18 

25 Stáj Honzík Kralice 10 

26 ŠK Gemini Praha 13 

27 ŠK TP Hrabyně 20 

28 ŠO Habrovany 34 

29 ŠO TP Nova Kladno 28 

30 TJ Baník Ostrava 55 

31 TJ Horní Benešov 9 

32 TJ Jičín 10 

33 TJ Labe Kolín 23 

34 TJ Meta Praha 14 

35 TJ Respekt Frenštát pod Radhoštěm 15 

36 TJ Slovan Svoboda Praha 24 

37 TJ Tatran Střešovice 17 

38 TJ ZPS Čechie Hradec Králové 96 

 Celkem  1221 

 
 
 

http://www.cstps.cz/seznam6.html
http://www.cstps.cz/seznam13.html
http://www.cstps.cz/seznam10.html
http://www.cstps.cz/seznam13.html
http://www.cstps.cz/seznam8.html
http://www.cstps.cz/seznam10.html
http://www.cstps.cz/seznam13.html
http://www.cstps.cz/seznam12.html
http://www.cstps.cz/seznam11.html
http://www.cstps.cz/seznam10.html
http://www.cstps.cz/seznam4.html
http://www.cstps.cz/seznam4.html
http://www.cstps.cz/seznam7.html
http://www.cstps.cz/seznam4.html
http://www.cstps.cz/seznam6.html
http://www.cstps.cz/seznam2.html
http://www.cstps.cz/seznam2.html
http://www.cstps.cz/seznam6.html
http://www.cstps.cz/seznam3.html
http://www.cstps.cz/seznam10.html
http://www.cstps.cz/seznam6.html
http://www.cstps.cz/seznam8.html
http://www.cstps.cz/seznam9.html
http://www.cstps.cz/seznam7.html
http://www.cstps.cz/seznam5.html
http://www.cstps.cz/seznam3.html
http://www.cstps.cz/seznam5.html
http://www.cstps.cz/seznam9.html
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10.  Poděkování  

 
Poděkování patří všem sportovcům, sportům, klubům a dalším jednotlivcům, kteří zabezpečují jak 
rozvojovou, volnočasovou, tak i reprezentační činnost ve stále ztížených podmínkách způsobených 
neochotou ČPV a ČATHS ke sloučení a obnovení standardního uspořádání v českém paralympijském 
hnutí. Díky též všem, kteří na činosti sportovců s tělesným potižením spolupracují a činnost finančně i 
jinak podporují. Období dlouhodobého nefinancování (2005–2011 a 2014–2015) je vyčerpávající, a právě 
proto patří všem velké díky. 
 
 

11.  Kontakty  
 
Adresa: ČSTPS 

Strahov blok 1 
 Vaníčkova 7 
 169 00 Praha 6 
IČ: 48551350 
Spisová značka: L 1346 vedená u Městského soudu v Praze 
Číslo bankvoní účtu: 1728105504/0600 
E: cstps@cstps.cz 
M: 602 179 011 (soukromý tel. R. Kučírkové) 
W: www.cstps.cz  
 

mailto:cstps@cstps.cz
http://www.cstps.cz/








otisk podacĺho razítka

ROZUAHA

ve zkáceném łozsahu
31.12.2016

v tisících Kč

RoZVAHA dle 504/2002 Sb. ve znění pro rok 2016

obchodní Íima nebo název účeflíjednotky

l ęs. ký.şva7'ĺě{ęş.Ę posliž-e ných spufuivcit
Sfuhov BLOK 1, VanÍč,kowa 7

sídlo nebo bydliště účetnĺjedmtky

Ęoh?
16017rc 4 I 5 5 1 3 5 0

Učetní oMobíozmč' AKTIVA ěíslo
řádku

stav k prunĺmu dni k poslednímu dnĺ

A.il Dlouhodobý hmotný majetek celkem 0r0 18 18
A- IV opráVky k dlouhodoţÉmu majetku @lkem oza -18 -18
B. Krátkodobý majetek €lkem 040 805 992
B.il Pohledávky celkem 051 578 10
B. ilt Krátkodobý finanční majetek €lkem 071 156 934
B. IV Jiná aktiva celkem 079 71 48

AKTIVA CELKEIVI 082 805 992

Vlastnĺ zdroje celkem 001 149 145
A. II Výsledek hospodaření €lkem 006 149 145
B. cizí zdroie celkem 010 656 847
B. il1. kátkodobé závazky €lkem o2'l 645 47
B. IV Jiná pasiva celkem 045 11 800

PASIVA CELKEM 048 805 992

okamŽik sestaven 27'3.2017 Podpisový záznam statutárního oÍgánu účetnĺ jednoÎky:

PráVní foma
účetní iedmtky:

s,pbk

Předmět činnosti nebo úěel:

Plovozoţäní Tv e şpoĺfu tresaě posÍÍžeilých sPorL

Mgr' Radka Kučírková

Lr^-/
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vÝxnz usKU AzĺnÁrv
ve zkáceném lozsahu

l,.....'.ţ1.!2-.2016
oa, 1.1.2016 oo, 31.12.2016

v tisících Kč

vzz dle 50412002 sb. Ve zněnĺ pĺo rok 2016

obchodní Íima nebo nazev účetní iedmtky

ţ ęs. ký.'. wł'éíesrrě pstiže ných społtovcťl

. Ştahgy'BLoK 1, Vaníć,koln 7

sídlo nebo bydliště účetníjedmtky

ĘrĘę
1ô017

1 I 5 5 1 3 5 0

BěŽné obdobíozmč. \^ŕKAz zlsKu A zTRÁw číslo
ňádku

Hlavnĺ Hospodářská Celkem
Náklady 001 2 973 2 973

A. t. spoťebované nákupy a nakupované sluŽby 002 I 694
A. ilt. osobni náklady 013

'.38
438

ost]atní náklady 021 183 183
A. Vil. Poskýnuté přĺspěvky 035 658 658

Náklady celkem 039 2 973 2 973
B. Výnosy 0/ţo 2 969 2 9ô9
B. t. Provoznĺ dotace 041 2 888 2 888
B. 1il. Tľžby za vlastnĺ Výkony a za zboži 047 70 70
B. IV ostatníVýrcsy 048 11 11

Výnosy celkem 061 2 969 2 969
Výsledek hospodaření před zdaněnĺm -4

D. Výsledek hospodaření po zdanění 063 -4 -1

okamŽik sestaven 27'3'2017 Podpisový áznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Právní foÍma
Účetnĺ iednotky:

spoĺeł

Předměl činnosti nebo účel:

Ptolĺozońní TV a spoÍü, ěrosr'ě posđoných sPolt

Mgr. Radka Kučĺrková

Mgr. Radka Kučírková



Příloha v úěetní závěrce
sestavená dle vyhlášky č. 504/2002 sb

1. zÁxnoľí lľronnłlłce o Úcerľí.leoľorce

í.í. Název, sídlo, lě, zápis do veřejného rejstříku

Ceský svaz tělesně postiŽených sportovců z.s.
Strahov blok 1 - Vaníčkova 7
169 00 Praha 6
lC:48551350
Registrována původně pod reg. č. VsP/1 -31 77l90-R dne 14. 1 '1 . 1 99o u MV ČR
Spisová znaćka: L 1346 vedená u Městského soudu v Prazea zapsaná 1' 1.2014

1.2.Prâvni forma
Spolek

í.3. Poslání (činnost hlavní, hospodářská, další činnosti)

Provozovánítělesné výchovy a sportu pro osoby s tělesným postiŽením, občanů ČR nebo cizĺch
státních příslušníků na území ČR' Hlavním posláním svazu je podpora ařízení této činnosti od
základních článků svazu až po zajišťování reprezentace ČR na mezinárodní úrovni. Svaz hájí
zájmy svých členů a vytváří podmínky pro sport rekreační, výkonnostní a vrcholový. Podporuje
integraci mezi populaci bez postiŽení. Svaz zabezpečuje pořádánícelostátních i mezinárodních
soutěží přímo nebo pořádání deleguje na niŽší sloŽky.

1.4. Statutární orgán
Mgr. Radka Kučírková, předsedkyně

í '5. organizační složĘ s vlastní právní osobností
Základními články svazu jsou oddíly / kluby / subjekty tělesně postiŽených sportovců, které jsou
samostatnými právními subjekty' nebo jsou začleněny do struktury tělovýchovných jednot nebo
sportovních klubů.

Jednotlivé sporty jsou řízeny příslušnou sportovně technickou komisí (STK) bez právní
subjektivity' sporty, které majízastřešujícĺ organizaci s právní subjektivitou, plnífunkci STK tako
organizace.
Nejvyšším orgánem svazu je valná hromada.
Nejvyšším orgánem svazu mezi valnými hromadamije Výbor svazu.
Kontrolním orgánem je Kontrolní a revizní komise.

1 .6. Zakladatel/zřizovatel
Ustavujĺcí konference Československého svazu tělesně postiŽených sportovců

í 'z. Účetní období, rozvahový den
Účetním obdobím je leden - prosinec 2016, rozvahovrým dnem je 31' 12. 2016.

2. lNFoRMAcE o UPLATNĚľĺÚceľľícH zÁsAD A METoD

2.1.lnÍormace o použitých obecných účetních zásadách a použiých účetních metodách
Učetní jednotka pouŽívá obecné účetní zásady vyplývajícĺ ze zâkona o účetnictví' v platném
znění, a předpisů souvisejících.
Učetní zâznamy za rok 201 6 jsou zpracovány elektronicky s vyuŽitím účetního softwaru Aconto.
UčetnÍ záznamy jsou archivovány v souladu s $ 31 a 32 zâkona o účetnictvĺ, v platném znění,
v příručním archivu csĺps.

2.2. odchylky od těchto metod
Náhrady cestovních výdajů' které byly proplaceny, jsou účtovány na účtu 512 - Cestovné



Přefakturované náklady se neúětují na výnosové Účty, ale jako poníŽení nákladových účtů.

2.3- oceňování majetku a zâvazkil
oceňování se provádĺ v zásadě pořizovací cenou V okamŽiku uskutečnění účetního případu

v souladu sŞ 24 a 25 zákona o účetnictví.

2.4' Stanovení úprav hodnot majetku (odpisy a opravné položky)
Účetnĺ jednotka provádí Účetní odpisy z ocenění majetku stanoveného v Ş 25 zákona postupně

v průběhu jeho pouŽívání ve vazbě na čas (dobu pouŽitelnosti) a intenzitu pouŽĺvání. JelikoŽ je

majetek vyuŽíván jen pro potřeby nezdaňované hlavní činnosti, daňové odpisy nejsou
sledovány a jsou prováděny pouze odpisy Účetní. Zůstatková cena majetku se zjišťuje
prostřednictvím oprávek v souladu s odpisy. Hranice pro dlouhodobý majetek s dobou
pouŽitelnosti delší neŽ '1 rok je stanovena ve výši od 40 tis. Kč' hranice pro dlouhodobý
nehmotný majetek s dobou pouŽitelnosti delší neŽ í rok od 60 tis. Kč. Drobný hmotný majetek
s dobou pouŽite|nosti delší neŽ jeden rok v oceněníjedné poloŽky 3.000 Kč a vyšší do 40 tis.
Kč a drobný nehmotný majetek s dobou pouŽitelnosti delší neŽ jeden rok v ocenění jedné
poloŽky 7000 Kč a vyšší do 60 tis. Kč, vydaného pouŽívání, jsou sledovány v podrozvahové
evidenci.

2.5. Přepočet údajů v cizĺch měnách na českou měnu
Účetnĺjednotka se při oceňování cizích měn v účetnictví řídí ustanovením Ş24 odst. 4 zâkona
o účetnictvĺ. Pro přepočet cizí měny na českou Účetní jednotka od 1 . 1.2013 pouŽívá pevný

měsíční kuz devizového trhu vyhlášený Čľlg, v případě nákupu nebo prodeje cizí měny za
českou měnu pouŽívá účetní jednotka k okamŽiku ocenění kurz, za kteý byly týo hodnoty
nakoupeny nebo prodány, v souladu s Ş 24, odst.4 ZoÚ'

3' DoPLŇUJĺCí lNFoRMAcE K RozVAzE A VýKAZU zlsKu A ZTRÁTY

3.1.Výše a povaha jednotliv,ých položek výnosů a nákladů, které jsou mimořádné svým
objemem nebo ptivodem
V roce 2016 účetníjednotka neeviduje Žâdné mimořádné náklady ani výnosy.

3.2. Rozpis dlouhodobého majetku
Účetnĺjednotka V roce 2016 neeviduježádný dlouhodobý majetek'

3.3. Přehled splatných dluhú pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní
poIitlku zaměstnanosti
Účetnĺ jednotka nemá splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti'

3'4. Přehled splatných dluhů veřejného zdravotního pojištění
Účetnĺ jednotka nemá splatn é závazky veřejného zdravotnĺho pojištění.

3'5' Evidované daňové nedoptatky u místně příslušných finaněních a celních orgánů
Úeetnĺjednotka nemá Žádné daňové nedoplatky'

3'6. částky dluhti, které vznikty v daném účetním období a u ktených zbytková doba splatnosti
k rozvahovému dni přesahuje pět let
Účetnĺjednotka neeviduje žâdné zâvazky s dobou splatnosti delší Sti let.

3.7. Výše všech dluhů účetní jednotţ, kryých zárukou danou touto účetní jednotkou
Úěetníjednotka nemá Žádné dluhy kryté zárukou.

3.8.Výsledek hospodaření v členění na hlavnĺ a hospodářskou ěinnost a pro úěely daně
z přţmů

Výsledek hospodařenĺ z hlavní činnosti ztrâtav tis. Kč 4'4

3.9. lnformace o zaměstnancích
Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců: 1

V roce 2016 měla účetnĺ jednotka jednoho zaměstnance, kteý je zároveň členem výboru svazu
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Ve funkci předsedy a VykonáVá funkci statutárního orgánu csrps

osobních nákladů

3.10. odměny a funkční požitky členům statutárních, kontrolních nebo jiných orgánů
Na základě rozhodnutí VS od roku 2008 nejsou funkčnĺ poŽitky vypláceny.

3.11. Výše zâloh, závdavků a úvěrů poskytnuých členům orgánů uvedeným
v předchozích dvou bodech s uvedenĺm úrokové sazby, hlavnĺch podmĺnek a případně
proplacených částkách, dluhy přţaté na jejich úěet jako určitý druh záruky
Dle informací' které jsou účetní jednotce známy, neexistuje Účast clenů organizačních sloŽek
svazu V osobách, s nimiŽ Účetní jednotka uzavřela za Účetní období roku 2016 obchodní
smlouvy nebo jiné smluvní vztahy.
Členům statutárnĺch, kontrolních a jiných orgánů, včetně bývalých, nebyly poskytnuty během
Účetního období2016žádnézâlohy aniúvěry. Îaktéż Účetníjednotka nepřijala během ÚcetnÍho
období žádný zâvazek na jejich Úcet' jakoŽto urcitý druh zâruky.

3.12. Daňové úlevy na daniz příjmu
Zâklad daně účetní jednotky ve vykazovaném období byl zjištěn transformací výsledku
hospodařenÍ dle platných ustanovení ZDP' Ucetníjednotka vyuŽila moŽnosti sníŽit svůj daňový
základ v souladu s ustanovením Ş 20 odst.7 ZDP a daňový základ tak bylsníŽen
o cástku 71 039'- Kč.

PouŽitíd úlev na financování hlavní činnosti

3.13. Komentář k významným položkám resp' Skupinám položek z rozvahy nebo
výkazu zisku a ztrâty

V roce 2004 došlo k neoprávněnému vyřazení CSTPS ze struktury Ceského paralympijského
výboru 1Čng a V roce 2005 byl Čsľps vyřazen změnou stanov i ze struktury Unie zdravotně
postiŽených sportovců (UZPS). csrps byl nucen bránit se soudní cestou, poněvadŽ na č|enství
účetní jednotky v zastřešujících organizacích - Českém paralympijském výboru (Čpv) a unii
zdravotně postiŽených (UZPS) - závisí její financování. V dubnu 2009 rozhodnul Ústavní soud ve
prospěch Čsrps a následně po něm vydal v říjnu Nejvyšší soud rozsudek, v němŽ formuloval, Že
Čsĺps nikdy neztratil clenstvív Čpv. Dne 13. dubna 2010 proběhlo soudníjednánĺ u Městského
soudu v Praze, který vydal definitivní rozhodnutí ve věci členství csrps v cpv - csĺps je členem
Čpv. po tomto Rozhodnutí vyzval cpv Čsľps k uhrazení členských příspěvků za období, kdy
nepovaŽoval csrps za svého člena ve výši 4.950.000 Kč do třech dnů od obdrŽení výzvy a ihned
vzâpětí na jednání VG ČPV dne 19. května 2010 vyloučil CSTPS ze své struktury pro neplacení
členských příspěvků. csĺps byl nucen bránit se proti rozhodnutíVG Čpv o vyloučení pro neplacení
členských přÍspěvků opět soudní cestou. obvodní soud pro Prahu 6 rozhodnul v květnu 2011, ž.e

vyloučení Čsrps z Čpv pro neplacení členských příspěvků je v rozporu se zákonem (s dobnými
mravy). cľv oyl se všemi verdikty soudů nespokojen, takŽe podal proti rozhodnutí Městského
soudu z 13. dubna 2010, dovolání k Nejvyššímu soudu, které bylo dne 1 1. listopadu 20'ĺ 0 Nejvyšším

J

Mzdové nákladv 437 tis. Kč
Z toho: mzdv 25'1 tis. Kč

DPP 100 tis. Kč
refundace 0 tis. Kč
Funkcní poŽitkv a odměnv 0 tis' Kč

Zâkonné sociálnĺ poiištěnĺ (zdravotní, sociální) 86 tis. Kč
Zâkonné sociální nákladv 0 tis. Kč

za rok 2015 za rok 2016

Užití daňové úlevy v roce 2016 0Kč 0Kč

Zb,ývá k užití Ĺ 446Kč, 72 485 Rč



soudem zamítnuto' stejně jako následná stíŽnost cpv r Ústavnímu soudu (s odůvodněním absence
práva na spravedlivý proces), která byla zamĺtnuta dne 11. dubna 2011. ČPV se odvolal i proti

rozsudku obvodního soudu pro Prahu 6 ve věci vyloučenĺ pro neplacení členských příspěvků.
Neoprávněným vyloučením csTPs ze struktury ČPv se zabyval Mezinárodní paralympţský výbor
(lPC), kteý dne 30. září 2011 suspendoval Český paralympţský výbor zlPC z důvodu dlouholeté
diskriminace csĺps. lhned po oznámení suspendace odstoupil předseda csrps Jan Nevrkla 4.

10. 2011 z funkce, aby spor nemohl být personifikován a příčina sváděna na osobní animozity.
Předseda odstoupil s důvěrou, Že silný akt suspendace ČPV z cstps povede k rychlému
narovnání situace a pověřil v souladu se Stanovami místopředsedkyni svazu Radku Kučĺrkovou
zastupováním a výkonem funkce statutárního orgánu. ČPv poo tlakem suspendace opět začal
akceptovat členství Čsrps, zachoval ovšem ve své struktuře jak csĺps, tak cATHs a v roce 201 1

neschválil Íinanční podporu csĺps.
Na csTPs podal v průběhu sporu Žalobu pro bezdůvodné obohacení i Ceský svaz tělesné výchovy
(ČSTV dnes ČUs;. V soudním řízení' které.bylo důsledkem spoĺu o členství, rozhodnul odvolací
Městský soud vPraze vbřeznu 2009, že csĺps má zaplatit cslv eastru 911tis. Kč súroky
z prodlení ve výši 8,75 o/o. castra 91 1 tis. Kč byla předmětem soudního sporu: Čsĺvii poslal v roce
2005 na účet OSTPS jako prostředky ke krytí nákladů sportu tělesně postiŽených sportovců.
Následně ČSĺv tuto eaśtru začal vymáhat zpět na základě informace cpv o ztrátě členství csTPS
v cpv a UZPS. Čsrps se pokoušel transakci smluvně dořešit jiŽ v roce 2005, ale nepodařilo se a
nedošlo k uzavření smlouvy. V důsledku absence smlouvy na tuto částku soud celou věc posuzoval
jako nabytí peněz bez právního titulu a tedy bezdůvodné obohacení. l přes vydané Rozhodnutí, Že
csĺps je členem ČPV, nebyla tato skutečnost ve věci 911 tis' Kč zohledněna a obvodní soud vydal
v březnu 2011 usnesení o exekuci na majetek csrps. Čsrps podal odvolání. Dne 14. unora2012
vydal Městský soud usnesenĺ, kteţm potvrdil usnesení obvodního soudu o nařízené exekuci.
V důsledku suspendace Čpv z lpc a s odůvodněním, že tato kauza vnikla v důsledku
neoprávněného vyloučení ČSTPS z cpv, uzavřely dne 17. ĺinora 2012 Čsrps a cpv dohodu o
uhrazení závazku. Na jejím zâkladë ČPVuhradilodne 1. března2012 ČsĺvoluŽnoučástkuvčetně
úroků (celkem ve výši 1484 500.04 Kč). Dne 10. dubna 2012byla uzavřena Dohoda o narovnání a
prominutĺ dluhu mezi Čsĺps a csrv, ve které poŽaduje jistinu ve výši 911 tis. Kč a část úroků
z prodlení ve výši 36.000 Kč,. zbyvĄící část nad rámec výše uvedených částek měla být vrácena na
účet cPV.

V období leden - prosinec 2013 obdržel ČSTPS Rozhodnutí MŠMT o přidělené státní dotaci
Vprogramu l' - Sportovní reprezentace ve výšĺ 615.200 Kč' Programu lll. -Všeobecná sportovní
činnost ve výši 827.900 tis. Kč a z Programu V. - organizace sportu ve výši 572'700 Kč. Tyto
finančnĺ prostředky v celkové výši 2.015.800 Kč byly v souladu s uvedenými pravidly Programů a
ostatními zâvaznými pokyny rozpočtovány sportům csTPS na jejich sportovní činnost, kterou
nem aj í hrazenou z jiných Ú čelově v âzaný ch zdroj ů.
Všechny pohledávky a všechny závazky plynoucĺ zuzavřených pracovně právních vztahů byly
uhrazeny. Závazky k dodavatelům a jiným subjektům vzniklé V roce 2005 se jako neuhrazené
vuplynulých obdobĺch stále převáděĺy do da|ších let. Vroce 2015 došlo k jejich odpisu vzhledem
k tomu, že pravděpodobnost finančního vyrovnání ze strany cnvje velmi nízká a csĺps přistoupil
k odepsání zâvazkts, aby Účetnictví podávalo věrný obraz skutečnosti. Tl1to zâvazky byly hlavnÍm
argumentem ČnĺHs proti procesu sloučení a cstps přistoupil k jejich odpisu z důvodu zbavení
obav ČATHS ze zadluŽenĺ Čsĺps. Čsĺps činí maximum moŽného pro uskutečnění procesu
sloučení. rýo závazky jsou již dlouho promlčené, nyní jsou převedeny do podrozvahové evidence
a pokud by někdo vznesl nárok na úhradu těchto zâvazkťl, Čsľps namítne promlčení a soud by
musel řízení z důvodu promlčenosti zastavit. Čsrps chtěl týo zâvazky v účetnictvĺ drŽet, aby
kompenzoval zejména srným sportovcům činnost, kterou si museli hradit z vlastních zdrojů, ale
v současné době je pro sportovce, kluby a sporty důleŽitější a přínosnější docĺlit sloučení, které jim

zajistífinance do budoucna neŽ kompenzovat Újmy způsobené dlouholetým sporem. V roce 2013
došlo k uzavření smluv o prominutí dluhu s těmito subjekty: KONTAKT bB - dluh ve výši 528 374,-
Kč, paní Radka Kučírková - dluh ve výši 17.110,- Kč, pan Jan Nevrkla - dluh ve výši 79.043'- Kč.

V roce 2015 vydalo MŠMT Rozhodnutí o poskýnutí dotace na rok 2015 Českému paralympţskému
výboru (ČPu, i přesto, ze Čslps nezmocnil cpv ani k podání Žádosti ani k příjmu dotace na sport
télesně'postiŽených sportovců. Žádost o dotaci na rok 2015 podal Čsrps v souladu s metodikou
MŠMT a splňoval veškeré podmínky pro přímé přidělení dotace (ostatním svazům sdruženým
v Čpv byla dotace přímo poskýnuta).

4



ţ'

V roce 2013 schválila valná hromada Čsrps smlouvu o fúzi sloučenĺm ČsTPs do cATHs -Čnĺns tento proces sloučení odmítla s odůvodněním zadluŽenosti csTPs. Z toho důvodu
přetrvává dodnes komplikovaná situace, kdy existují dvě organizace pro tělesně postiŽené a cpv
zjevně upřednostňuje CATHS. Včervnu 2015 podal csTPs znovu návrh na komplexnívyřešenĺ
situace a to sloučením ČSTPS do ČATHS, a aktualizoval tak návrh, kteý již schválila VH csTPs
v roce 2013.

VS schválil dne 25. 8. 2015 nĺŽe uvedená usnesení tak, aby odstranil obavy ČATttS:
VS schvaluje vyzvat ČnrHs k projednání dalšího postupu ve věci slouěení Čsľps do cATHs.
K procesu sloučení jsou Csles, cRĺns a cpv zavázány Memorandem a proces sloučení je
realizován v zájmu obnovení financování činnostĺ clenů cSTPs, v zĄmu obnovení jejich
plnohodnotné činnosti a v zájmu obnovení jednoty ve sportu tělesně postiŽených.
VS schvaluje, že ztráta vykazovaná v celkovém hospodaření bude pokryta vlastním jměním.
VS schvaluje odepsání promlčených a právně nevymahatelných závazků. K odpisu dochází
z důvodu eliminace ooav ČRlHs z finančních zâvazkťl csĺps v rámci procesu sloučení.
VS schvaluje provedení auditu k 31 ' 8' 2015.

l přes provedení auditu mimořádné účetní závërky k 3'ĺ. 8. 2aß a doloŽení, Že ČSTPS není
,,zadluŽenâ" organizace, Čpv a cRĺrĺs začaly poŽadovat provedení due diligence' který by nechal
zadat ČPV. csĺps nesouhlasí s tímto postojem, kdy tento poŽadavek by mohl odloŽit proces
sloučení na neurčito a téŽ z důvodu, Že due diligence je instrumentem zcela nepřípadným pro
situaci' kdy je nutné v zĄmuvšech tělesně postiŽených sportovců obě organizace sjednotit. csrps
téŽ nesouhlasí s tím, aby due diligence zadávaly organizace, které nelze ve vztahu k csTPs
povaŽovat za nezávislé. K sloučení se zavázaly tři strany memoranda bez jakýchkoliv podmínek.
Vprosinci 2015 proběhla valná hromada csrps, která schválila extrémně vstřĺcná unesení
směrem k cPV a CATHS. Usnesení Valné hromady svazu jsou zveřejněna na Webu wrvw.cstps.cz.
o usneseních byly CPV a ČRľľłs informovány, ale jejich postoj se nezměnil a sloučení se tudíŽ
nadále nedaří dosáhnout.

Finanční prostředky MŠMT na rok 2015 se kvůli jednostrannému postoji MŠMT a cpv do ČsTPs
ne-dostaly. CPV předloŽil cSTPs návrh smlouvy' ve kterém se odka'zoval na dokument rozhodnutí
MSMT - toto rozhodnutí si csTPs výâdal jak na CPV, tak na MSMT, ale obě instituce odmĺtly
csĺps tento dokument vydat. Sporty a kluby csĺps byly i v roce 2015 bez finančních prostředků
a činnost si hradily z vlastních zdrojů. V rámci minimalizace nákladů a získânî financí byl v roce
20'ĺ 5 prodán M/Ú Transporter'

V roce 2016 obdrŽel ČsTPs finanční prostředky na činnost z nĺŠĺvll přímo. Na základě přidělených
financíVýbor svazu schválil rozpočet sportům. Situace je stále komplikovaná, protoŽe sporty a kluby
nemajíjistotu finančních prostředků, a proto těŽko mohou odpovědně plánovat sezónu. Finanční
prostředky byly doručeny v květnu 2o16. V červnu poŽádal csĺps o přidělení mimořádné dotace
na Účast reprezentace ragby vozíčkářů na Mistroství Evrop skupiny B' jehoŽ náklad činil cca 500
tis. Kč' Finanční prostředky byly schváleny a rozhodnutĺ bylo doručeno v prosinci. ME se konalo
v říjnu, tato finanční nejistota ovlivnila významně výsledek ME. V zâří po skončení Paralympţských
her obdrŽel svaz informaci, Že můŽe fakturovat cpv eastxu ve výši 153 tis. Kč na přípravu účastníků
Paralympţských her. Podpora obdrŽena v září neumoŽni|a odpovídajĺcí plánování přípravy.
Vzhledem k nejasné situaci nebyly nestátní prostředky Čev 1aoo tis. Kč) V roce 2016 rozpoćtovány.

Nejvýznamnější poloŽkou v nákladech je členský příspěvek Čpv ve výši 600 tis. Kč.

V roce 2015 uzavřel svaz veřejnoprávní smlouvu o poskýnutí účelové dotace s MHMP v souladu
s Celoměstskými programy podpory sportu a tělovýchovy v hl' městě Praze na projekt klubu
KRoNos z.s' Následně uzavřel Čsĺps, dle podmínek MHMP, Smlouvu o zabezpečení realizace,
na základě této smlouvy by|y prostředky převedeny klubu (realizátor). Realizátor předloŽil
vyúčtování a dotace byla vyúčtov ána 25. 7 . 2016' csrps nevznikl tedy Žádný náklad ani výnos.

Ze strany cpv a ČRĺns přetrvává odmítavý postoj k návrhu Čsĺps na sloučení a obnovení
jednoty ve sportu tělesně postiŽených v ČR.

3.14. . Rozpis dlouhodobých úvěrů, včetně úľokových sazeb, a popis zajištění úvěrů
UčetnÍjednotka nemá Žádné úvěry.
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3.í5' Přijaté dotace na provoz nebo na pořízení dlouhodobého nehmotného a
hmotného majetku ze státního rozpočtu, rozpoětu územních samospľávných celků nebo
ze státních fondů

até csTPs v roce 2016

3.í6. Přehled o přijaých a poskytnuých darech, dárcích a přţemcích těchto darů,
jde-li o významné poloŽky
Účetnĺ jednotka ve vykazovaném období nepřţala ani neposkytla finanční dar na veřejně
prospěšné Účely.

3.17. Přehled o veřeiných sbírkách podle zákona upravujícího veřejné sbírĘ
Účetnĺ jednotka neeviduje Žádnou veřejnou sbírku.

3.18. Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejĺcích úěetních období
Výsledek hospodaření předcházejícího Účetnĺho období roku 2015 - zisk ve výši 694 tis. Kč byl
převeden na účet Nerozdělený zisk l Aráta minulých let.

3.í9. okamŽik sestavení účetní zâvérky
Účetnĺ závërka Čsrps byla sestavena dne 27.3.2017

ostatnĺ informace poŽadované podle ŞŞ 29 a 30 vyhlášky ë. 504l2oo2 Sb. nejsou uvedeny,
protože pro ně účetní jednotka nemá náplň.

WŚ

Podpisový záznam statutárn ího orgánu

@
s

s

Výše v tis. KěZdroi
158MHMP - poměrná ěást dotace pro rok 20'ĺ6

MSMT - všeobecná sportovní činnost 500
MSMT - reprezentace 830

100MŚMT - Významné spońovní akce - ME ozv 2016
300MŠMT - významné sportovní akce - Rugbvmania 2016

Celkem 2 888
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