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Od: ČSTPS 
Komu: TJ/SK, oddíly a sporty  
 
Věc: Svolání VH ČSTPS 

Praha, 8. srpna 2013 
Vážení představitelé TJ/SK, oddílů a sportů, 
 
v zájmu nastolení jednoty ve sportu tělesně postižených svolávám VH ČSTPS na sobotu dne 7. září 2013 na 
10.00 hod do Menzy SUZ ČVUT, Jezdecká, Praha 6 - Strahov. Hlavním bodem programu bude sloučení ČSTPS 
a ČATHS a není tudíž třeba zdůrazňovat důležitost této valné hromady. 
 
Odhadovaná doba trvání VH ČSTPS je 10.00 – 12.00 hod. Ve stejnou dobu by se měla konat VH ČATHS. 
V případě odsouhlasení některého z návrhů Smlouvy o fúzi bude od 13.00 hod následovat VH Nástupnického 
sdružení. 
 
Na procesu sloučení jsme pracovali od listopadu 2011 a intenzivně za účasti právních zástupců od dubna 2013. 
Na jednáních bylo dohodnuto, že prvním rámcem pro sloučení bude Nový občanský zákoník (NOZ). V příloze 
zasílám Společné oznámení ČSTPS a ČATHS o fúzi.  
 
Ani přes intenzivní jednání se nepodařilo dojít ke shodě na textu Smlouvy o fúzi a valným hromadám obou 
sdružení budou tudíž předkládány dvě verze, jedna za ČSTPS a jedna za ČATHS.  
 
Aby ke sloučení došlo, je nutné, aby VH obou sdružení schválili jednu verzi Smlouvy o fúzi. Pokud k takovému 
schválení dojde, bude se bezprostředně po skončení VH ČSTPS konat VH Nástupnického sdružení, která bude 
schvalovat stanovy a volit nové představitele. Aby vůbec došlo k nějakému posunu v jednání, přistoupil ČSTPS na 
variantu, že Nástupnickým sdružením bude ČATHS se změněným názvem a představiteli zvolenými již delegáty 
obou původních sdružení. 
 
Dnešní den, je dle zákonné lhůty odsouhlaseného právního rámce tj. NOZ posledním dnem kdy je nutné 
zpřístupnit všem členům sdružení, kterých se fúze týká dokumenty požadované dle §278 NOZ. Veškeré tyto 
dokumenty ČSTPS byly ČATHS zaslány, naleznete je v přílohách a budou zveřejněny na webu ČSTPS. Od 
ČATHS jsme zatím obdrželi pouze Společné oznámení o fúzi. Žádné další dokumenty ČATHS nedodala. 
 
Mandátní formulář TJ/SK, oddílů a sportů na VH ČSTPS vám zasílám. Počítejte prosím s návratkou do 
28. srpna 2013. Další dokumenty nezbytné pro průběh VH ČSTPS vám včas zašlu. 
 
Všechny dokumenty jsou též zveřejněny na webových stránkách www.cstps.cz, v případě nejasností mne 
kontaktujte mailem cstps@cstps.cz nebo telefonicky 602 179 011. 
 
S pozdravem 

 
Radka Kučírková, místopředsedkyně ČSTPS 
 
V příloze naleznete: 
Dokumenty týkající se fúze 

- Společné oznámení  
- Zprávu o hospodářských a právních důvodech a důsledcích fúze  
- Smlouvu o fúzi  

 Přílohu č. 1 – účetní závěrku ČSTPS k 30. 6. 2013 
 Přílohu č. 3 – přehled smluv ČSTPS 
 Přílohu č. 5 – seznam členů ČSTPS 
 Přílohu č. 7 – stanovy Nástupnického sdružení 

- Zpráva Auditora 
Dokument k VH ČSTPS  

- Mandátní formulář  
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