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Od:      ČSTPS 

Komu: Členská základna ČSTPS – TJ/SK oddíly a sporty  

 

Věc:     Svolání řádné Valné hromady ČSTPS na 19. prosince 2015 

 

Praha, 18. listopadu 2015 

 

Vážení představitelé klubů a sportů, 

 

svolávám valnou hromadu ČSTPS na 19. prosince 2015 od 11:00 hod hod do salonku Restaurace 

Petřín, Jezdecká 1915/6, Praha 6 – Strahov. Tento termín byl zvolen s ohledem na vývoj situace tj. 

dotažení předpokládaného sloučení a výsledek valné hromady IWAS. Hlavním tématem této valné 

hromady bude stanovení dalšího postupu, změna stanov, možná změna právní formy apod. viz 

přiložený program. 

 

Krátce k aktuální situaci: ČPV a ČATHS stále kladou podmínku hloubkového auditu due diligence. 

ČSTPS souhlasí s hloubkovým auditem, pokud bude uzavřena právně závazná smlouva, že ke sloučení 

po auditu dojde. V současné době ČSTPS nemá žádné finanční prostředky a tudíž bude bez 

zaměstnance a bez kanceláře. I přesto ČSTPS podal řádně v souladu s metodikou MŠMT opět žádosti 

o státní dotaci na rok 2016,  ČSTP udělil záštitu Nadačnímu fondu Emil nad pořádáním IWAS World 

Games U23, které se budou konat na přelomu června a července 2016. Sporty a kluby si financují 

činnost již druhým rokem z vlastních zdrojů. MŠMT neposkytuje finance přímo ČSTPS, ale posílá je 

nadále do ČPV, který je má rozdělovat mezi ČSTPS a ČATHS. I přes opakovaná jednání a žádosti o 

zjednání nápravy se nedaří stávající stav změnit.  

 

Mandátní formulář zašlete prosím do 30. listopadu 2015. Náklady na účast jsou v režii sportovních 

klubů a sportů. 

 

V případě, že delegát VH se nemůže VH zúčastnit, může zplnomocnit jiného člena svazu (zástupce 

jiného klubu, sportu, člena VS). 

 

Těším se na spolupráci a na viděnou. 

 

Za výbor svazu 

 

 
Radka Kučírková, předsedkyně ČSTPS 
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