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Zápis z Valné hromady ČSTPS, 8. května 2012, Praha – Strahov 
 

9.00 – 10.00 hod Prezence 
 
10.10 hod R. Kučírková přivítala delegáty valné hromady svazu (dále jen VHS) a předala slovo J. 
Nevrklovi, navrženému členovi pracovního předsednictva. 
 
J. Nevrkla pozdravil delegáty, zahájil procedurální část VHS a brzy v úvodu přivítal jako hosta 
poslankyni PSP ČR Lenku Kohoutovou, která se přišla VHS zúčastnit z pozice zpravodajky Petice za 
rovné podmínky všech handicapovaných sportovců. Jan Nevrkla poděkoval Lence Kohoutové za její 
angažmá v celé záležitosti (pozn.: fotku z VHS uvedla v reportáži z týdenního testu, MF DNES, v 
němž paní poslankyně zkoušela žít za průměrný plat). 
   

Procedurální část: 
1. Zapisovatel a ověřovatel zápisu 
Usnesení: Schváleni R. Kučírková, zapisovatelka a D. Lukeš, ověřovatel zápisu. 
Pro: 83  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
2. Jednací řád 
Usnesení: Schválen jednací řád v podobě rozeslané emailem před VH. 
Pro: 83  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
3. Pracovní předsednictvo 
Usnesení: Schváleno pracovní předsednictvo ve složení R. Kučírková, M. Dušek, J. Němec, D. Lukeš 
J. Nevrkla, M. Havrda, M. Císař   
Pro: 83  Proti: 0  Zdržel se: 0 
Jan Nevrkla byl pracovním předsednictvem pověřen řízením VHS. 
 
4. Mandátová komise 
Usnesení: Schválena mandátová komise ve složení R. Hlavinková, M. Violová, Z. Švehla  
Pro: 83  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
5. Program 
Usnesení: Schválen program v podobě předložené VH. 
Pro: 83  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
6. Zpráva mandátové komise: 
R. Hlavinková seznámila delegáty VH s počtem oprávněných mandátů s hlasovacím právem.  
Počet oprávněných mandátů ČSTPS: 
Celkem 132 - z toho sporty 48, TJ/SK/oddíly 86, Výbor svazu 4. 
Počet přítomných mandátů: 
Celkem 83 – z toho sporty 42, TJ/SK/oddíly 39, Výbor svazu 4 
 
Valná hromada je usnášeníschopná, neboť je přítomna nadpoloviční většina všech oprávněných 
mandátů. 
 
Usnesení: VH schvaluje zprávu mandátové komise o počtu 83 mandátů s hlasovacím právem na VH a 
usnášeníschopnosti VH ČSTPS. 
Pro: 83  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 

Informace o činnosti 2010 -2012 
1. Kontrola plnění usnesení u VH 2010 a zpráva o hospodaření a UZ 2010 a 2011 

 
2010 Usnesení: Na základě pravomocného rozhodnutí soudu o členství ČSTPS v ČPV 
pověřuje VH statutární orgán a výbor svazu k veškerému jednání s ČPV, UZPS, ČSTV, 
MŠMT, IWAS, IPC a dalšími institucemi a volenými zastupiteli s cílem obnovit financování a 
činnost ČSTPS.  
Zpráva o plnění: Usnesení bylo plněno a vedení svazu věnovalo maximum energie veškerému 
možnému jednání se všemi uvedenými institucemi včetně zajištění ověřených překladů 
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soudních rozhodnutí a seznámení uvedených institucí se soudními rozhodnutími. Obnovit 
formální členství v ČPV/UZPS se podařilo až poté, co došlo k suspendaci ČPV z IPC. Členství 
je stále pouze formální, dosud se nepodařilo obnovit financování svazu. Nejsou vyřešeny 
členské příspěvky 2005 – 2011 ani finanční narovnání. Činnost svazu s odpovídajícím 
finančním a administrativním zázemím nebylo možné obnovit – ČPV,  UZPS ani MŠMT 
neuvolnily dosud žádné prostředky pro ČSTPS.  

 
2010 Usnesení: V souladu se stanovami svazu je právním aktem vystoupení ze střešních 
struktur sportu zdravotně postižených nadána pouze VH.  
Zpráva o plnění: Usnesení proklamativně ustanovilo valnou hromadu jako jediný orgán 
oprávněný učinit akt vystoupení ze střešních struktur jako prevenci účelovému vyřazení 
ČSTPS jednostranným aktem ČPV v roce 2004. 

 
2010 Usnesení: TJ/SK oddíly, které jsou členy ČATHS a nehlásí se pod 73 na ČSTV nebude 
ČSTPS vést ve své evidenci. 
Zpráva o plnění: S TJ/SK/oddíly, které se hlásí doložitelně k ČATHS byla vedena jednání a 
korespondence a kluby jednoznačně se hlásící k ČATHS, byly odregistrovány z evidence 
ČSTPS. 

 
Usnesení: VH bere na vědomí ústně přednesené zprávy o plnění usnesení VH 2010 

 
Hospodaření a účetní závěrky 2010 - 2011 

 
Představeny hlavní položky nákladové a příjmové části hospodaření a významný logický útlum 
činnosti, která se převedeno do řeči čísel pohybovala v posledních letech na úrovni 120 – 
130 000Kč v části nákladů i příjmů (tedy 10 krát nižší než v době normální činnosti, tedy do 
roku 2004 před vyřazením z ČPV).  

 
Usnesení: VH bere na vědomí ústně přednesenou zprávu o hospodaření a účetních 
závěrkách 2010 a 2011 

 
2. Aktuální postavení ČSTPS v ČPV/UZPS  

 
a. Členství ČSTPS v ČPV 

 13. duben 2010 – soudní rozhodnutí ČSTPS je nikdy nepřestal být členem 

 19. květen 2010 – vyloučení ČSTPS pro neplacení členských příspěvků 

 12. květen 2011 – soud označil rozhodnutí ČPV za rozhodnutí v rozporu se 
zákonem (dobrými mravy) a stanovami ČPV 

 7. 10. 2011 – týden po uvalení suspendace přijal ČPV ČSTPS za člena v rozporu 
s rozhodnutími soudů (podle soudů je ČSTPS stále členem a nikdy nepřestal být, 
ČPV tedy nemá a nemůže ČSTPS přijímat, ČPV měl pouze respektovat soudní 
rozhodnutí) 

 ČPV odmítnul poskytnout ČSTPS zápisy z jednání VG od 2004 do 2011 a žádosti 
o dotace na 2012 v podobě v jaké byly podány z ČPV na MŠMT 

 Neproběhlo finanční vyrovnání s ČSTPS, které bylo nejprve odsouhlaseno 
právním zástupcem ČPV 

 Nejsou vyřešeny členské příspěvky za roky 2005 – 2011, kvůli kterým již byl 
jednou ČSTPS vyloučen 

 
b. Suspendace ČPV z IPC 

 30. 9. 2011 oznámil IPC suspendaci ČPV z IPC 

 Seznámení s procesem suspendace resp. se všemi důležitými mezníky vedoucími 
k suspendaci 

 Pro odvolání suspendace byly stanoveny podmínky, které IPC při odvolání 
suspendace nedodržel 

 Suspendace byla odvolána na základě podpisu Memoranda, které ČSTPS 
podepsal s výhradou a na základě dopisu výkonné předsedkyně ČPV Aleny 
Erlebachové obsahujícího nepravdivé informace jako udělení práva veta pro 
ČSTPS, informace o tom, že členové  VG jsou voleni a že pokud by se kdokoliv 
z ČSTPS na ni obrátil, situaci by řešila (ČSTPS má dokladováno nespočet dopisů 
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a žádostí o narovnání a paní Erlebachová od roku 2005 ve funkci předsedkyně 
Kontrolní a revizní komise ČPV dohlížela dle stanov na plnění usnesení, tedy na 
cílenou likvidaci ČSTPS).  

 Suspendace byla odvolána v den, kdy se na území ČR zahajoval závod 
Evropského poháru v lyžování pořádaný ČPV zaštítěný IPC, což by byl rozpor 
s podmínkami uvalené suspendace  

 
c. Kauza 911 

 ČSTPS uzavřel dohodu s ČPV o převzetí závazku a ČPV uhradil závazek 

 ČSTPS uzavřel dohodu s ČSTV, kde ČSTV požaduje úhradu pouze částky 911 
tis. + 36 tis. Kč jako část úroků z prodlení, zbývající část bude vrácena zpět na 
účet ČPV. 

L. Kohoutová – paní poslankyně si vzala slovo a vzhledem k respektu k dámě a poslanci PSP 
ČR jí bylo řídícím schůze slovo ponecháno: „Není pravda, co říká Honza, částku neuhradil 
ČPV, ale stát, MŠMT za vás uhradil exekuci. Byla porušována rovná práva sportovců v ČR – 
nebyl umožněn start na soutěžích, skupina sportovců nebyla financována a byla vyčleněna ze 
struktur sportu zdravotně postižených. Váží si postoje členů ČSTPS.  22. února 2011 veřejné 
slyšení v PSP ČR díky závažnosti obsahu Petice. Petice nenaplnila podmínky pro uskutečnění 
Veřejného slyšení, poněvadž by muselo být shromážděno 10 000 podpisů, ale vzhledem 
k závažnosti tématu se podařilo Veřejné slyšení prosadit. Dne 5. dubna 2011 podal Petiční 
výbor PSP podnět NKÚ ke kontrole sportu zdravotně postižených. Bohužel se ví, že není 
možné nic zjistit. Projednání kauzy za účasti ministra se nikdy nepodařilo dosáhnout; o kauze 
jednal též 26. květn2011 podvýbor pro osoby se zdravotním postižením. Petiční výbor 
odsouhlasil usnesení, že ministr nerespektuje jednací řád a žádá ministra o účast na jednání. 
Petiční výbor prosadil pozastavení financí pro handicapované sportovce“ řekla L. Kohoutová.  

 
Řídící schůze si vzal zpět slovo, ještě jednou poděkoval Lence Kohoutové za její angažmá 
v této záležitosti a za její nasazení ve prospěch celého sportu zdravotně postižených. Zeptal 
se paní poslankyně, zda je skutečně pravda, že MŠMT uhradil částku související s exekucí a 
pokud ano, pak z jakých se tak stalo prostředků a z jakého dotačního programu. 

 
Paní poslankyně odvětila, že to není podstatné a zásadní je, že nemáme problém s exekucí a 
můžeme dostat finance.  
Řídící schůze opakoval dotaz, ale vzhledem k tomu, že hrozil odklon od programu, se vrátil 
k bodům odsouhlaseného programu. 

 
d. Členská základna ČSTPS 

 ČPV požadoval jmennou evidenci, aby mohl provést kontrolu duplicit 

 ČSTV odmítnul vydat jmennou základnu z důvodu zákona na ochranu osobních 
údajů a dodal pouze číselné údaje – 2067 členů z 49 TJ/SK, oddílů  

 Kluby, které aktualizovali členskou základnu i dodáním podkladu na sekretariát 
ČSTPS– 1991 členů z 57 TJ/SK, oddílů 

 V přehledu ČSTV jsou v řádku ČATHS uvedeny i kluby, které se hlásí k ČSTPS 

 Evidence je tedy značně nepřesná (v původním podkladu byly např. kluby, které 
se hlásily do řádku ČSTPS na region ČSTV a ten je takto předal i na ČSTV zcela 
vyřazeny a nefigurovaly v žádném řádku) 

 To vše se děje buď náhodou nebo vlivem absence skutečného systému na ČSTV 
nebo je dokladem tiché spolupráce složek ČPV, UZPS, ČSTV a MŠMT na 
eliminaci ČSTPS 

 
3. Postoj mezinárodních a národních organizací a státních institucí 

a. IWAS  
b. IPC  
c. ČSTV 
d. MŠMT 
e. PSP ČR  

 
Řídícím schůze uděleno slovo Lence Kohoutové a vyjádřeno opět poděkování za její angažmá 
a nasazení v celé záležitosti. 



Zápis z Valné hromady ČSTPS, 8. května 2012, Praha – Strahov   4/6 

 

Lenka Kohoutová: V úvodu se věnovala představení bariérovosti PSP ČR a informovala členy 
VH, že díky poslancům a tlaku petičního výboru je ČSTPS opět členem ČPV, Martin Kovář 
pojede na paralympiádu do Londýna a je vyřešena kauza 911 000Kč. Nebýt tlaku petičního 
výboru, byl by svaz nadále v exekuci. Během svého obsáhlého vystoupení byla Lenka 
Kohoutová dotazována opakovaně řídícím schůzce o původu financí, z nichž byla uhrazena 
exekuce a zda se skutečně jedná o veřejné zdroje. Po několikátém zopakování tohoto dotazu 
a označení této skutečnosti za velmi podstatnou z pohledu ČSTPS paní poslankyně ukončila 
své vystoupení, dala najevo, že se cítí dotčena projeveným nevděkem řídícího schůze za její 
angažmá a rychle opustila jednací místnost. 
Po krátké 10 min přestávce jednání pokračovalo. 
J. Nevrkla: IWAS nadále uznává členství ČSTPS jako zástupce ČR, ale hledá pragmaticky 
řešení a přítomnost generální sekretářky Maury Strange na VH ČATHS signalizuje zájem 
IWAS „normalizovat situaci a otevřít si dveře pro bezproblémové pořádání soutěží IWAS na 
půdě ČR (atletický klub AK Olomouc je členem ČSTPS a spolupracuje i s ČATHS a pořádá již 
po druhé sportovní hry IWAS na území ČR). 
IPC – uvalil suspendaci, kterou vzápětí odvolal, aniž by trval na naplnění podmínek jejího 
odvolání. 
ČSTV – nový předseda se sešel se zástupce ČSTPS; došlo k uzavření dohody a zastavení 
exekuce; není možné podléhat optimismu, neboť lze těžko odhadnout, k čemu vše 
v následujícím období poslouží. 
MŠMT – alibismus až arogance náměstka Kocourka a ředitele odboru 50 pana Vosyky, kteří 
dlouhé roky detailně znají situaci a ponechávají ČSTPS napospas ve shodě s ČPV (paní 
Erlebachová odmítla přizvat na jednání na MŠMT zástupce ČSTPS, schůzky absolvovala 
s panem Janouchem a prý díky jeho aktivitě se podařilo navýšit státní dotaci z MŠMT pro ČPV 
ze 7,5 na 15,5 mil. Kč). 
PSP ČR – v rámci jednání petičního výboru se podařilo seznámit více poslanců s absurdní 
situací ve sportu handicapovaných, jinak bez reálného hmatatelného výsledku (nebylo 
obnoveno financování ČSTPS, stanovy ČPV zůstaly v podobě, která umožnila vyloučení 
ČSTPS a nebylo dosaženo finančního vyrovnání, které by umožnilo plnohodnotné obnovení 
činnosti ČSTPS a nápravu křivdy). Petice je stále aktuální, ač není od února řešena. 
 

4. Finance 2012  
a. ČPV – klíč dělení finančních prostředků 

 Program I  - Reprezentace a ostatní nestátní: 25% paušál, 40% členská základna 
a 60% výkonní sportovci. 

 Návrh ČSTPS začlenit i ostatní sportovce s odpovídající výkonností, kteří se 
v předchozích 4 letech nemohli, ne vlastní vinou, účastnit MS/PH nebyl 
akceptován. ČSTPS má dle pravidel ČPV/UZPS 1 výkonného sportovce – M. 
Kovář, který se v září 2011 zúčastnil MS v cyklistice. 

 Program II – Sportovní centrum – pouze na výkonné sportovce 

 Program V – nový program MŠMT – 50% paušál, 50% členská základna a 50% 
výkonní sportovci  

b. MŠMT Program III – 1,3 mil. Kč na základě členské základny cca 3000 členů, nutné 
aktualizovat na členskou základnu cca 2000 členů. Částka bude ponížena. Zatím 
nebylo rozhodnutí o přidělení dotace ČSTPS doručeno. Letos poprvé uzavírá MŠMT 
smlouvy přímo na svazy z programu III. Ostatní programy jsou vedeny přes UZPS a 
ČPV. 

c. UZPS – nemáme informace, F.Janouch rezignoval na funkci předsedy a pověřena 
výkonem funkce předsedy byla M. Marčeková. Jednání Sboru zástupců nebylo 
svoláno. 

Poznámka: Z celkové finanční částky se oddělí např. 50% a ze zbývající částky 50% atd. 
 

5. Sloučení ČSTPS a ČATHS – jednota ve sportu TP v ČR 
Pozvání hosté z ČPV a ČATHS pozvání nepřijali. Byly představeny hlavní varianty řešení a 
delegáti byli seznámeni s klady a zápory variant. VHS byla seznámena s tím, že ČATHS 
prosazuje u všech variant řešení složení valné hromady nového subjektu paritním zastoupení 
50:50 (ČSTPS:ČATHS). 
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a. Návrh ČSTPS – sloučení obou organizací formou fúze 
Kladem je jasný právní rámec, který lze převzít z Obchodního zákoníku. Je jasně 
dané, na jakém základě se obě organizace slučují, je definováno smlouvou, jak budou 
po fúzi zastoupeny na nové valné hromadě členské základny obou stávajících 
organizací, dojde pouze ke změně názvu, přičemž lze pokračovat s IČ jedné 
z organizací. 

b. Návrh ČATHS – vznik zcela nové organizace při současné existenci obou stávajících, 
které by teprve následně měly zaniknout 
Vytvořením nové organizace dochází k riziku absence právního rámce. Není ničím 
dáno, jak vznikne přípravný výbor a s dohodnutým postupem přípravného výboru by 
nemusely souhlasit valné hromady obou organizací, nebo jedné z nich. Tím by vzniklo 
riziko napadání procesu, který by nebyl slučováním, ale byl by vytvářením něčeho 
nového bez jasného mandátu obou stávajících organizací (jejich valných hromad). 

c.  Návrh na organizovaný vstup klubů a sportů ČSTPS do ČATHS 
Byla diskutována i varianta organizovaného přechodu všech sportovních klubů a 
sportů do ČATHS. Návrh předložil jak Výbor svazu, tak jeden z členů pracovního 
předsednictva MUDr. Miroslav Havrda. Návrh byl delegáty zcela zamítnut a z jednání 
byl stažen. 

 
Diskusní příspěvky: 
P. Kumstát  - pro zachování ČSTPS 
J. Dostál – nepodporuje vstup klubů do ČATHS 
M. Císař – jak mohou sportovci vstoupit do organizace, kvůli které museli přestat sportovat. 
 
Hlasování o návrzích sloučení: 
Vznik nové organizace 
6 - 73  - 3 
 
Fúze/sloučení obou organizací v jednu, následnictví obou organizací zajištěno jako projekt 
s nástupnictvím ČSTPS (IČ).  
39 – 5 - 39  
 
Fúze/sloučení obou organizací v jednu, následnictví obou organizací zajištěno jako projekt 
s nástupnictvím ČATHS (IČ).  
34 – 27 - 22 
 
Po tomto hlasování byl VHS předložen návrh umožňující další jednání o sloučení a dávající Výboru 
svazu mandát vybrat vhodnou variantu. Výbor svazu dostal od VH jasný signál, že většina se přece 
jen kloní k fúzi s pokračováním IČ ČSTPS. 
 
Usnesení:  
VH Schvaluje: pověření VS jednáním s ČATHS o fúzi/sloučení obou organizací v jednu a přípravou 
projektu fúze s tím, že finální podobu projektu fúze bude schvalovat další VH ČSTPS předcházející 
rozhodnutí o sloučení. 
77 - 0 - 3 
 
VHS schvaluje pověření VS jednat s ČATHS o kontrolách duplicit členské základny mezi ČSTPS a 
ČATHS prostřednictvím ČSTV. 
83 - 0 - 0 
 
J. Dostál  - doporučuje VS doporučit ČATHS jednat o nastolení jednoty bez současného předsedy J. 
Křečka vzhledem k jeho minulosti.  

  
VHS bere na vědomí, že současné stanovy ČPV jsou nadále nedemokratické, absentuje v nich statut 
VH a volby do výkonných a kontrolních orgánů, zamezuje členství fyzických osob a zamezují členství 
národních federací sportů.  
 
VHS bere na vědomí, dopis AE na IPC ze dne 18.2. 2012 a informaci o nepravdivých informacích 
v uvedeném dopisu jako např. přidělení práva veta pro ČSTPS. 
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VHS schvaluje pověření VS zajistit aktualizaci procesu registrace TJ/SK, oddílů a STK/NF. 
81 – 0 - 0  
 
VH požaduje vyřešení členských příspěvků ČSTPS v ČPV a finančního vyrovnání s ČPV dle návrhu 
ČSTPS ze dne 16.1.2012. V případě nedotažení tohoto jednání VH pověřuje VS jednáním o náhradě 
škody. 
72 – 0 – 0 
 
Delegátům bylo oznámeno úmrtí dlouholetého funkcionáře ČSTPS Theodora Víchy. 
Valná hromada ČSTPS vyjádřila poděkování T. Víchovi za dlouholetou činnost. 
 

6. Sportovní činnost  
a. MS Juniorů v atletice pod patronací IWAS se koná v Olomouci od 18. do 21. července 

2012, pořádá AK Olomouc. 
b. Evropské hry mládeže – pořádané pod patronací Evropského paralympijského výboru 

v Brně agenturou APC a Nadačním fondem Emil ve dnech 20. - 24. června 2012  
c. Paralympijské sporty – v důsledku nulové finanční podpory a nemožnosti účastnit se 

závodů IPC, má ČSTPS minimální počet tzv. výkonných sportovců dle kritérií ČPV. 
Prvními sportovci, kteří se mohli po 5 letech účastnit závodů IPC, byli handbikeři 
Kovář a Švehla v září 2011. 
Ragby vozíčkářů se propadlo v žebříčku o 7 míst v důsledku nemožnosti účastnit se 
ME z finančních důvodů. Florbal na elektrických vozíkách žádal o udělení výjimky, aby 
se v žebříčku vůbec udržel, taktéž z nemožnosti účastnit se ME z finančních důvodů. 
Sporty ČSTPS zajišťují domácí soutěže, ale na reprezentační činnost je těžké sehnat 
takové množství financí, zvláště, když gestorem státní reprezentace je MŠMT a 
prostředků na reprezentaci je dostatek, ale nedoputují k členům ČSTPS. 

d. Neparalympijské sporty – neparalympijské sporty také pořádají domácí soutěže 
v rozsahu, v jakém jsou schopný sehnat finance. 

e. Nové sporty – v rámci ČSTPS byla vytvořena komise paracanoe, s cílem zajistit rozvoj 
tohoto sportu v ČR. 

Informace o sportovních aktivitách je možné zveřejňovat na webu ČSTPS. Jakmile budeme 
mít personálně zajištěnou činnost svazu, budeme zlepšovat i informovanost členské základny 
prostřednictvím webu a sociální sítě. 

 

Ukončení VH 
14.30 hod Poděkování delegátům VH za účast a spolupráci při snaze obnovit činnost ČSTPS a 
ukončení jednání VH ČSTPS. 
 
Zapsala:  R. Kučírková 
Ověřil:   D. Lukeš      
 
V Praze dne 14. května 2012 


