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Vize – poslání – cíle  
Preambule 
ČSTPS byl v roce 2004 neoprávněně postaven výkonným grémiem ČPV mimo strukturu ČPV a UZPS (viz rozhodnutí 
Městského soudu ze dne 13. 4. 2010. Soud po pěti letech a na základě usnesení Ústavního soudu rozhodnul ve 
prospěch ČSTPS, že svaz je a nikdy nepřestal být členem ČPV. ČSTPS byl hned vzápětí z ČPV vyloučen dne 19. 5. 
2010) pro neplacení členských příspěvků ve výši 4,9 mil. Kč za období, kdy ČPV nepovažoval ČSTPS za svého člena 
(ČSTPS obdržel výzvu uhradit členské příspěvky do 3 dnů od obdržení výzvy).  ČSTPS byl nucen bránit se soudní 
cestou a dne 12. 5. 2011 Městský soud rozhodnul, že usnesení výkonného grémia ČPV je v rozporu s dobrými 
mravy a tudíž se zákonem a též se samotnými stanovami ČPV.  
 
Dne 10. 3. 2005 vznikla účelově ČATHS do které v letech 2005 - 2011 odkláněl ČPV a UZPS finanční prostředky na 
úkor ČSTPS a jeho členů, kteří chtěli realizovat svoji sportovní činnost výhradně prostřednictvím tohoto svazu a 
odmítali vstup do ČATHS.   
 
I přes tuto jasnou mnohaletou diskriminaci stvrzenou suspendací ČPV z IPC si svaz dokázal udržet významnou 
členskou základnu. Valné hromady svazu pověřily opakovaně zvolené orgány svazu, aby usilovaly o plnohodnotné 
obnovení činnosti ČSTPS a bylo tak možné navázat na období před faktickým i ekonomickým vypuzením z ČPV a 
UZPS. ČSTPS je i nadále jedinou organizací tělesně postižených sportovců v ČR s členstvím v mezinárodní federaci 
pro tělesně postižené sportovce (IWAS). ČATHS i ČPV odmítly všechna smírná řešení nabídnutá ze strany ČSTPS. 
Problém s ČATHS si musí vyřešit ČPV anagogickým způsobem, jako její přijetí do ČPV.  
 
ČSTPS má stále zájem na obnovení jednoty ve sportu TP v ČR a jako důkaz dobré vůle nabízí nadále v souladu 
s usnesením VH ČSTPS dne 7. 9. 2013 přijetí všech členů ČATHS do ČSTPS bez dalších podmínek a navýšení jejich 
mandátů na paritní úroveň s mandáty ČSTPS s následným svoláním valné hromady s volbou nových funkcionářů.  
 
Vize  
ČSTPS jako jediná národní organizace zastupující sport tělesně postižených (TP) v ČR od rekreační až po 
reprezentační úroveň. 
 
Poslání 
Obnovení plnohodnotné činnosti ČSTPS jakožto jediné mezinárodně autorizované organizace pro sport TP v ČR a 
naplnění veškerých práv jediného řádného člena ČPV a UZPS pro sport TP v ČR a plnohodnotné obnovení 
financování sportu TP výhradně prostřednictvím ČSTPS. 
 
Cíle 

1. ČSTPS jako jediný řádný člen ČPV pro sport TP na základě soudních rozhodnutí, Memoranda ze dne 17. 2. 
2012, Stanov ČPV registrovaných dne 10. 5. 2012 a na základě mezinárodního zastřešení ČSTPS v IWAS. 

2. Financování sportu TP z MŠMT, ČPV a UZPS výhradně prostřednictvím ČSTPS. 
3. Přijetí členské základny ČATHS bez výjimky do ČSTPS 
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