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1. P edslaveníorganizace

Öesk svaz tělesně postižen ch sportovcri z.s' 1CSles) ie nestátní nezisková
organizace, právní Íormou spolek, zaštit'ující sportovní aKivity osob s pohybov1im
postižením (amputace, míŠní léze a další typy postižení, ať jiŽ Vrozené, nebo v prrllběhu
Života získané vlivem razu nebo nemoci) od rovně rehabilitační, rekreaění až po
v konnostní a vrcholovou, tedy paralympiiskou'

csľes p zakládajícím členem ěeského paralympijského v boru 1ČPV1 a členem
Unie zdravotně postižen ch sportovcti (UzPs).

csres ;e jedin m a vr. lučn m zástupcem čR v mezinárodní st ešní organizaci
tělesně postižen ch sportovcti lWAs (lnternational Wheelchair and Amputee Sports
Federation)' kteÍá je zakládaiící organizací Mezinárodního paralympijského v1iboru (lPC).

Na Území ČR se konala sportovní soutěž tělesně postižen1ich v Rehabilitačním lÍstavu
Kladruby již vroce 1948' p ed hrami ve Stoke Mandeville, které |sou považovány za
základ paralympijsk ch her a Stoke Mandeville za kolébku paralympijského sportu, kde
dodnes sídlí Mezinárodní organizace pro sport tělesně postižen ch |WAS.

Ko eny vzniku Čslps lze
deÍektních sportovcri p i
sporlovc piUVČsTV'

2. Poslání

3. Cíle

a

a

a

P edstavovat sportovce s tělesn m postižením jako osoby, které mohou díky
sportovní činnosti žít aKivnĺ a plnohodnotn\i Život, a tím pozitivně podporovat
integraci a odstra ovat bariéry.
Podporovat zapo|ování dětí a dospěl1ich osob s tělesn m posÎižením do
pravidelné sportovní činnosti. Sportovní činnost postiŽen ch v sobě spojuie prVky
Íyzické aKivity kondičního charakteru vedoucí k udržení nebo zlepšení Íyzické
kondice, prvky rehabilitační s cílem postupné elimĺnace nebo kompenzace projevu
postižení, a p edevším prvky sociální interakce, které hra|Í d leżitou roli v
začle ování člověka s postižením do společnosti'
Zajistit sportovní reprezentaci ČR a souvisejÍcí p ípravu reprezentant p edevším
na vrcholné mezinárodní soutěže typu mistrovství světa, mistrovství Evropy,
světové poháry, evropské poháry, paralympiiské hry a mezinárodnÍ kvalifikační
soutěže na tyto Vrcholné závody.
Podporovat souvislou p ĺpravu a zaiistit odpovídající tréninkové, materiální a
zdravotní podmínky tak, aby vyhovovaly specifikťlm sportovní p ípravy s ohledem
na existuiící typ a rozsah tělesného postiŽení.
P ínosem v1isledk elitních sportovc ze zahraničních soutěŽĺ bude i Větší zá.iem
o sportovní aktivity z ad handicapovan ch osob, Keré by prostednictvím
kondičního a vľcholového sportu zĺskávaly pevně|ší Vztah k aktivnímu a
nezávislému zpťlsobu života.

Zapojit co neivětší počet osob s tělesn1Ím postiŽením do pravidelné sportovní
činnosti.
Rozví.iet sport pro osoby s tělesn m postižením na Všech rjrovních.
Zlepšit Íyzickou kondici osob s tělesn 'm postiženÍm.
Minimalizovat dopady zdravotního postiŽení a zaiistit odpovídající rehabilitaci'
Podpo it sociální integraci osob s tělesn}im postiŽením'
Zv1išit povědomí o sportu tělesně postiŽen1Ích mezi nepostiženou populací.
Minimalizovat dopady postižení z pohledu vlastního vnímání.
4ajistit optimálnípodmínky pro provozování široké nabídky sport na celém zemí
cR prost ednicwím sportovních klub , TJ a oddíl sdružen ch v Čsĺps.
zaiistit podmínky pro kvalitní reprezentaci tH na mezinárodních soutěžích.
organizoval domácí i zahraniční soutěže na rjzemí ČR'

vysleSovat
uv csw

iiż V 60. letech 20. století, kdy v roce ĺ961 Sekce
nahradila Komisi pro ízení TV a sportu deÍektních

V roce 2oo4 dosáhli sportovci ČsTPs v razn ch tispěch na letních paralympijsk1ich
hrách' kdy z celkového počtu 65 sportovc bylo 45 sportovc csTPs a z celkového
počtu 31 medailí p ivezli sportovci csTPs 25 medailí.

v roce 2oo5 sdruŽoval tsTPs více neŽ 3000 člen v 87 sportovních klubech
provozujících 25 sportli.

V roce 2oo4 b ČsTPs neoprávněně vy azen ze struktuŕy ČPV a následně i UzPs.
Vtomto smyslu rozhodly soudy Vroce 2010 ve prospěch Čsľps. Vzápětí došlo
k vyloučení csTPs z CPV pro tzv. neplacení členshich p íspěvkri, což soud v roce
20'l 1 shledal jako.-rozhodnutí V rozporu s dobni'mi mravy. P es toto soudní rozhodnutí a
p es suspendaci ČPV z lPc v záí 2O11 nebyla svazu ze strany tev p idělena Íinanční
podpora a ze strany MŠMT nedošlo k uvolnění dotace.

První Íinanční podpora z cPV, Uzps a MŠMT po osmi letech byla svazu p idělena
koncem rckU 2012 a vzhledem k rozsáhl m škodám, které se podepsaly iak na stavu
členské základny, tak p edevŠím na počtu v konn1ich sportovclil, se jednalo o podporu
nesrovnatęlnou s v ší běžnou do roku 2004. Minimální finanční podpory se svazu ze
strany MSMT dostalo ivpolovině roku 2013. vroce 2oĺ4 a 2oĺ5 se ceskému
garalympiiskému v boru poda ilo opětovně odklonit státní prost edky MŠMT od
CSTPS a sportovci, sporty a kluby byli opět nuceni Íinancovat činnost z vlastnÍch
prost edkrl.

Finanční prost edky MŠMT v rcce2017 pomohly opět nastartovat a stabilĺzovat činost
jednotlivyich sportr:r a klub .

4. oblasti činnosti
. Celoroční pravidelná činnost sportl:J realizovaná prost ednictvím sportovních

klub a sportovně technick ch komisí/ národních ÍederacÍdaného sportu.. Reprezentační činnost s cílem zaiistit p ípravu na evropské a světové
šampionáty a paralympijské hry.

o KontaKní ěinnost je realizovaná prost ednictvÍm aktivit v rehabilitačních
Ústavech, na spinálnÍch jednotkách a V rámci Kladrubsk ch her a sportovnÍch
kemp pro začátečníky.

. Prezentace sportťJ ČsTPs'
o Po ádání domácích soutěŽí (ligové soutěže, teské poháry), oblastních,

republikov ch a mezinárodních závod na Území ČR.
. Účast na mezinárodních závodech (národní šampionály jin1ich zemí, ME, MS,

PH' EP' sP' Světové hry IWAS' Mistrovství světa juniorťl |WAS apod.).o Rozvojová činnostje realizovaná prezentací nov1ich sportrll aplikovan ch pro
osoby s tělesn}im postiŽením.
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5. Rekapitulace roku 2017

Každ1i začátek roku prožíváme v nejistotě, zda a jaké mnoŽství Íinančnĺch prost edkťl
budeme mít pro zajištění činnosti k dispozici. Rok 2o17 znamenal pro Česk1i svaz
tělesně postižen ch mezník. V d s|edku Íotbalové kauzy došlo v první polovině roku
k pozdrŽení Rozhodnutí o státních dotací z MŠMT a následovala v znamná změna ve
strategii p idělování Íinančních prostedkťJ. V d sledku toho získal ČSTPS poprvé po
dvanácti huben1ich letech zásadní dotaci z MŠMT, která umožnila stabilizovai a rozŠí it
sportovní činnost' Naproti tomu Íinanční podpora z ČPV z stává pro Čsles ve srovnání
s ostatními svazy stále zanedbatelná. To ost e kontrastuje s Íaktem, Že se ČSTPS stal
díky v1ikon m sv ch sportovc nejrispěŠnějším domácím svazem na paralympijsk ch
hrách v Riu de Janeiro 2016, kde stolní tenista Ji í Suchánek získal bronz, jednu z
celkov1ich sedmi česk ch medailí (Úspěšnost jednotliv}'ch svaz se počĺtá podle počtu
zučastněn ch sportovc a počtu získan ch medailĺ). Na EVropsk ch paralympĺjsk1ich
hrách mládeže získala ČR v celkovém hodnocení šesté míslo z ż7 zrjčastněn1ich lemí
díky dvanácti medailímplavecké reprezentace (tsTPs) a jedné medaili iUdisty se
zrakov1im postiżenĺm (cSzPs).

Spolupráce s Česk m paralympijsk m v1iborem se nesla v duchu posledních let. Podíl
Íinanční podpory z CPV činil 6,5 % z celkového množství rozdělovan ch prost edkťl. Ve
srovnání s podporou ostatních svaz lde podle dostupn ch iníormací o nejniŽŠí míru
podpory: ČsMPs 24,3 %, ČATHS 21,4 % ČsNs 19 %, ČFSH 18 o/" a tszPs .lo 

%.
Velkou neznámou zr]lstává otázka' jaké další Íinanční prost edky ČPV pro svazy
zaiišt'uje. P Íkladem za VŠechny je Vysokoškolské sportovní centrum (VSC), o jehož
provozu a Íinančním zâzemí byl ČsTPs informován naposledy V Íoce 2014, kdy do něj
v souladu s metodikou Ministerstva Školství, mládeŽe a tělov}ichovy (MŠMl nominoval
celkem sedm sportovc . Mezi nimi Íigurovali také pozdě,ší paralympi|sk1i medailista Ji í
Suchánek a Vendula Dušková, dvakrát bronzová medailistka z mistrovství svěla 2017.
ČPV rozhodl, že za ČsTPs mají nárok b1it ve v běru VysokoŠko|ského sportovního
centra pouze dva sportovci. Jim V1ibor p idělil koeÍicient, na základě něhoŽ neproběhla
Íinanční podpora z VSC v či sportovc m Čsĺps žáona. od té doby nebyl svaz o další
moŽnosti nominovat do VSC sportovce informován.

Sjednocení ve sportu tělesně postiŽen ch se tedy i V roce 20'ĺ8, kdy vzniká tato v1iroční
zpráva,zdâ b}'t stále v nedohlednu. CSTPS opakovaně oslovil ĆATHS s náVrhem
sloučenĺ Čsĺps oo ČnrHs s tím, Že by ČsTPs zanikl a pokračovala by pouze Čłrns'
Tím by se dostali vŠichni sportovci s tělesn m postiŽením opět pod jednu st echu a došlo
by k propoiení členské základny s reprezentací' jejíŽ členové byli po neoprávněném
vyloučení ĆSTPS z lPV v roce 2004 nuceni Vstupovat do ČATHS. ČATHS ovšem
odmítá p istoupit na jakékoliv jednánía opakuje, že členská základna ČATHS požaduje
provedení nezávislé ,,due diligence" renomovanou společností, kterou obiedná ČPV.
csTPs se pokoušel p edstaviteli cATHs Vysvětlit, Že dokumenty uvedené ve smlouvě
jsou V podstatě,,due diligence"' a pokud v soupisu dokument z pohledu ČATHS cokoliv
schází. je CSTPS p ipraven jednat o jeiich doplnění.

Zarputi|é odmítáníjednat si bohuŽel nedovedeme nijak vysvětlit. D sledky jsou tak
velké, Že pokud nedojde k brzké změně celkového systému, bude mít sport
handicapovan1ich spíše neŽ sportovní.ien marketingov}i obsah.

Nicméně ČsTPs se snaŽí p edstavit Sportovce p edevŠím jako osobnosti a jsme rádi, Že
i p es dlouholeté složité období nefinancováníze strany Čpv a UzpS má ČSTPS
sportovce, které p edstavovat m Že. v oce 2017 získalo deset sportovc celkem 18
medailĺ (z -zt-'ĺ0) z mistrovství světa, mist ovství Evropy a Evropsk ch paralympijsk ch
her mládeŽe.

V paralympijsk}ich sportech si pozornost na mezinárodní rirovni vybojoval stolní tenista
Ji í Suchánek. Na mistrovství Evropy vybo.joval bronz V soutěŽi .iednotlivc a společně
s Martinem Zvolánkem st íbro V soutěŽi druŽstev. V1iznam těchlo V}isledk ocení
p edevším stolně tenisoví odborníci, kte í vědí, že mistrovství Evropy má témě světovou
Úrove (na MS 2018 se z 16 nominovan1ich dostalo |en pět mimoevropsk ch sportovc ).
Plaveckou mezinárodnĺ scénu dobyla VendUla Dušková, která z mistrovství světa
p ivezla dvě bľonzové medaile. Na juniorské scéně se o cenné kovy na Evropsk 'ch
paralympijsk1ich hrách mládeŽe postarali Anežka Floriánková dvěma zlat mi a dvěma
bronzov1imi medailemi, Jonáš Kešnar zlatou, st íbrnou a t emi bronzov1imĺ medailemi,
lvan Nestával zlatou a st íbrnou medailí a Tadeáš Strašík bronzovou medaili.
Nastupující plavecká generace se tedy díky systematické práci Plavecké akademie bez
bariér KoNTAKTu bB postarala celkem o dvanáct medailí.

Tyto vynikající v 'sledky nep esvědčily h-odnotitele ankety Nejlepší handicapovan}ł
sportovec roku (NHSR)' kterou po ádá Cesk paralympijsk1i v1ibor' Hodnotitelé
jednotliv ch svaz jsou doplněni o hodnotitele z Premier Sports - marketingové agentury
CPV' Ti společně rozhodli o tom, Že se ani jeden z nominovan1ich sportovc mezi
oceněnou desítku nejlepších nedostal.

V neparalympijsk ch sportech se o znamenité v sledky postarala reprezentace
orientačního záVodu. Jana Kost'ová Vybojovala bronzovou medaili v závodě Preo a
st íbrnou Ve štaÍetě společně s Pavlem Dudíkem a Miroslavem Špidlenem.

Poděkování pat í všem, kterí udržovali činnosł sport po dobu dvanácti let bez Íinanční
podpory V chodu, a také Všem podporovatelťlm, díky nimŽ sporty Íungují. v rcce 2017
jsme se mohli opět trochu nadechno}lt dÍky Íinanční podpo e z MŠMT. TěŠíme se, Že
díky novému dotačnímu systému MSMT plnohodnotně obnovíme činnost, a pokusíme
se navázat na rispěchy sportovc Čsrps.

Ještě jednou díky za spolupráci!
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oba zmíněné v1isledky zaazují Zby ka oprávněně mezi závodnĺky, kte í jsou schopni se
na vybran ch závodech prosadit Ve stále sílící konkurenci silniční paracyklistiky
a triatlonu. Vě íme, Že se v následujících sezonách poda í vybudovat širší členskou
základnu, p ilákat prost ednictvím víkendov ch soust edění mladé/nové závodníky -
dodatjim pot ebné know how, um a v neposlední adě v nich zaŽehnout nadŠení pro
tento krásn sport'

Sportovní činnost

Činnost a rozvoj sport stále negativně ovlivliujĺ neoprávněné začleněnĺ Čłrľs oo Öpv
v roce 2005 a pokračující uzav enost Českého paralympi.|ského V}iboru' Poděkování
pat í vŠem' kte í se i v dobách bez Íinancí starali a udržovali sport V akci. SVaz podpo il
ízení sport prost ednictvím dohod o provedení práce'

Cyklistika - handbike a triatlon

v Íoce 2017 se o reprezentaci tohoto sportu postaral Zbyněk Švehla na kvaliÍikačním
závodě v ,,p lironmanu" v Lucembu sku, Ken' byl jednoznačně jedním z nejkvalitněji
obsazen}ich kvaliÍikačních závod v tak ka dvacetileté historii handcycle triatlonu a kde
se Zbyněk umístil na hodnotném 3. mĺstě' Závod vyhrál Jetze Plat z Nizozemska - V
současnosti nejlepší paratriatlet na světě, jenŽ dokázal mimo jiné dokončit havajského
lronmana na 26. místě celkově mezi více neŽ dvěma tisíci nehandicapovan mi
triatlonisty.
Na maratonu v Berlíně se Zbyněk až do cíle udržel ve skupině, která bojovala o 5.-17.
místo. V nep ĺznivém deŠtivém počasí se Zbylikovi nepoda ilo protlačit se v závěrečném
spurtu do v1ihodnějŠí pozice a obsadil 10' místo' P esto lze V}isledek povaŽovat za jeden
z nejhodnotnějších tispěch jeho handbikové kariéry.
V rámci domácích závod si Zbyněk vy'iel mistra republiky v silničním závodě
a V celkovém hodnocení Českého poháru handbike 2o17obsadil 3. místo.

Kontakt: Zbyněk Švehla' e-mail: svehla.zbynek@seznam.cz

Z prost edk Čsĺes oyla podpo ena čast na uveden ch závodech.

Lyžování
Rozvoj"lyżování V rámci ČsTPs je negativně ovlivněn zaloŽenÍm komise p i Svazu
lyža CR (sLc'R)' která měla zabezpečit Íinanční podporu v dobách, kdy svaz nebyl
Íinancován. SLÖR jmenovaĺ zástupcem této komise Marka Duška, kten 

'od 
té doby

odmítal jakoukoliv spolupráci s STK lyžování Čsrps. Na reprezentačni rjrovni záíodili
Pavel Bambousek a Miroslav Lidinsk (k 3'ĺ' 12. 20'ĺ7 ukončil členství v klubu,
Íespektive Čsrps, a Vstoupil oo ČĺŤĺs;' Lyża m byla ozpočtována nemalá částka na
p ípravu pro Zimní paralympiiské hry 2018' Ani jeden z Účastník paralympijsk}'ch her
Íinanční podporu z CSTPS necerpal'
ČSTPS zabezpečoval administraiivně organizační záležitosti souVisející s p ihlašováním
sportovc na závody. Avšak také tato administrativa byla naruŠena ze stranv Čpv, xteni
umoŽnil p ihlašovánĺ sportovc ČsTPs prost ednictvĺm svazu lyŽa ČR (sLČR),
ačkoliv SLCR nijak ve struktu e CPV ani jiného svazu handicapovan ch neÍiguruje.

Kontakt: Ji í Dostál, e-mail: idkronosQ]seznam'cŻ

Z prost edkt] svazu byly hrazeny licence a administrativnĺ zajištění sportu.

Para plavání je nové názvosloví Mezinárodního paralympilského v1iboru a díky činnosti
Plavecké akademie KoNTAKTu bB pat í mezi nejrozvinutěišĺ sporty ČsTPs. KoNTAKT
bB zabezpečoval plavání p edevším v dobách, kdy byl svaz neoprávněně p ipraven o
finance ze strany CPV a UZPS.
Do celoroční pravidelné činnosti ie díky klub m sK KONTAKT Praha, Brno' Karlovy
Vary, ostrava a KONTAKTu bB České Budějovice zapojeno na 3oo osob s handicápem.
Plavci trénujípodle jednotného systému plavecké meÎodické ady KoNEV autorťl
čty násobného paralympijského VÍtěze Martina Ková e a jeho trenéra Jana Nevrkly.
V roce 2017'se konaly t i závody Ceského poháru, do kterého bylo zaŕazeno i otev ené
mistrovsfuí CB. Na startu kaŽdého závodu jsme viděli na 'l20 plavc s handicapem.
STK plavání zajišťuje téŽ národní klasifikaci plavc (za azení plavc podle typu a
rozsahu handicapu do p íslušné t ídy S1-10).

Plavání

SK KONTAKT PRAHA z.s.

STK plavání

STK plavání

STK p|avání

STK plavání

PA bB KONTAKT bB

SK KONTAKT BRNO z.s.

SK KONTAKT KARLOVY VARY z.s.

Po adatel

Česk'i'pohár

Reprezentační soust edění

Strakonice Cuo lll.

Strakonice Cup ll

Strakonice Cuo I

soust edění Plavecké léto

MČR

Česk'Í pohár

Akce

Ż5.11.2017

27. 8.-I.9. Ż0L7

28.7.2077
2I.7.2077
74.7.2017

Lo'_Ż9.7 .2077

3' 6. Żo77

r. 4.2077

Termín

Na mezinárodní scéně reprezentovala nastupující 9enerace Vynikajícím zp sobem na
Evropsk ch paralympijsk1ich hrách mládeŽe V italském Janově, kde vybojovala dvanáct
medailí' díky kteąim se cR umístila na šestém místě v celkovém hodnocenÍ zemí.

Na mislrovství světa se o kvalitní reprezentaci postarali TomáŠ Hlavinka a Vendula
Dušková, která vyplavala dvě bronzové medaile. Je nutné podotknout' Že počet
sportovcťl na mistrovství světa byl ovlivněn zemět esenĺm, kv li kterému byl Šampionát
p elożen z íjna na prosinec, ne všechny prllvodně p ihlášené země se šampionátu
zÚčastnily'

Mezi v1iznamné aktivity pat í i t ít1idenní plavecké soust edění ve strakonicích, kterého
se každ t}iden Účastní na 50 plavc s handicapem. V rámci soust eděnÍ docházĺ
k vynikajícímu propojení široké členské základny s reprezentací. V}iznamn m prvkem
tohoto soust edění je téŽ vzdělávání trenérĹl a instruktor .

Konłakt: Štěpán Caga , e-mail: plavani@cstps'cŻ

Z prost edk svazu byly podpo eny domácí a zahraniční závody a činnost plaveckého
centra Včetně osobních náklad a vybavení'

Bagby vozíčká ti
Ragby vozíčká pat í mezi zástupce kolektivních paralympijsk ch sport určen1ich pro
osoby s ne.itěŽším tělesn}im postižením - kvadruplegiky - osoby s postiŽením dolních i
horních končetin. V rámci sportuje organizována národní ligová soutěż, z níŽ se
rekrutu|e reprezentace pro mezinárodní turnaje.

Prague Robots z.s.

Po adatel

Liga

Akce

7.-2.4.20L7
Termín

7l



sK ostraVâ z.s

Prague Robo s z.s

Lions Ostrava z.s.

Ostrava Cup

Rugbymania

Liga

29.9.-7. LO.2017

16.-19. L7.20L7

76.-17.9.2077

Robots z.s Liga 13.-r4.5.2077

Na mezinárodní scéně se ragby vozíčká p edstavilo na turnajích Swiss Low Point
Tournament, Amsterdam Quad Rugby Tournament, Bernd-Best Turnier, Mazovia Cup a
na mistrovství Evropy skupiny C, kde se našemu t mu nepoda ilo postoupit do skupiny
B. Nyní je pot eba se soust edit na nábor nov1ich hráč a rozvoj reprezentačního t mu,
jehož cílem je na evropské rovni skupina B. Na domácí scéně se poda ilo uspo ádat
dva kvalitní mezinárodníturnaje. Rugbymania pat í mezi největší klubové turnaje na
světě a hraje se ve dvou ligách. V ĺoce 2017 se turnaje z častnil i reprezentační t m
Kanady' kde tento sport v 70. letech minu|ého století Vznikl.

Kontakt: Ji í Pleško' e_mail: plesko.iiriĺđ seznanl'cz

Z prost edk svazu byly hĺazeny členské p íspěvky mezinárodní Íederaci ragby
vozíčká IWRF, ligová soutěž, mezinárodníturnaj ostrava Cup, rjčast na
mezinárodních turnajích Včetně mistrovství Evropy, vybavenĺ a Rugbymania 2017.

Stolní tenis
Stolní tenĺs je rozdělen na sekci vozíčká a stoiících, poukazuje na speciÍika obou
z nich a reÍlektuje klasiÍikační rozdělenÍdle typu postiŽení. TT 1-5 jsou klasiÍikačnÍt ídy
pro sedící a TT 6-'ĺ 0 jsou t ídy pro stojící.

Stolní tenis stoiících
Stolnĺ tenisté stojícíjsou organizováni V osmi sportovních klubech. Do ,,Ligy bezbariéĺ
2017" byly zapoleny všechny oddíly. Je to dlouhodobá soutěŽ, na soupiskách je 48
hráč a hrá ek vŠech skupin postiŽení.

SK Janské Lázně z.s.

SK Janské Lázně z.s.

sK Jânské Lázně z.s.

TJ ličín z.s.
I J Jrcrn z.s.

TJ zPs Ćechie Hradec Králové z.s'

TJ zPs Ćechie Hradec Králové z.s.

TJ ZPS Čechie Hradec Králové z.s.

TJ Labe Kolín z.s.
Po adatel

soust edění širšího reprez. t\Źmu

Pohár města Jansklich Láznĺ

Liga bez bariér

Liga

MČR

Pohár města Hradce Králové

Liga

oblastní p ebor

ČP

Akce

30. 11.-3. 72. ŻoI7
3.6. 2077

2.6.2077
L.9. 2077

2.-3.9. 2017

70.-7L. I1.2077

13' 5. Żo77

Ż5.3. 2077

ŻŻ.4.20L7
Termín

v Íoce 2017 Se dva hráči zučastnili mezinárodního tuľnaje Czech open 20'ĺ7 a jeden
hráč mezinárodního turnaje Belgian open 2017. oddíly TJ ZPS techie Hradec Králové
z.s. a sK Janské Lázně z.s. se zučastliují mezinárodních turnaj V Polsku, Německu a
na Slovensku.

TurnajĽl po ádan}'ch pod patronací ČSĺps se zričastliu.|í hráči ze všech oddíltj
registrovan}ich u svazu ČsTPs v co největším poctu. Je nutné Vyzdvihnout práci VŠech
organizátor turnaj a soutěŽí. Všechny turnaje mají dlouhou historii, kterou tito
organizáto i p odlužují i p es všechny Íinancníproblémy, s kteÚmi se museli
v p edchozím období vypo ádat

Kontakt: Petr Bureš, e-mail: bures'petľ@,Detr-bures'com

Z prost edk svazu byly hrazeny náklady související s porádáním Českého poháru,
MCR, mezinárodních turnaj , vybavení a téŽ náklady t kajÍcí se casti na mezinárodních
závodech a soust edění.

Stolní tenis vozíčká ti
stolní tenis vozíčká je organizován v sedmi klubech a soutěže Českého poháru jsou
rozděleny na A, B a C, p ičemŽ soutěŽe A se zučastnilo 23 hráč , soutěŽe B 22 hrâčÜ a
soutěŽe C 31 hráč .

SK Moravla Brno z.s

SKV Ostrava z.s.

SKV Ostrava z.s.

TJ lnvak|ub Loštlce

STK

Euro-club Handicap z.s

Euro-club Handicap z.s

SKV ZR Cheb z.z

SKV ZR Cheb z.z

TJ Sokol Lh ta, z. s.

SKV Praha z.s

Po adatel

Turnaj ČP V Plzni

Turnaj ČP Praha
Akce

Turnaj ĆP Brno

Turnaj ĆP ostrava

MĆR jednotIivcťl
Siemens Cup Mohelnice

st edoevropská liga

Turna.j CP.Jilemnice

MČR druźstev

Otto Bock

Cena Klatov 2018

4.11. 2077

7. r0. 2017

25'-Ża' 2077

2Ż. 4.2oL7

24.-26.2. ZO77

L6.9. 2077

30. 6.-2.7 . 20t7
24' 6' Żo77

08.4.2017
26.8' Żo77

23.9. 2017

Termín

Na mezinárodní rovni se hráči predstavili na turnajích Czech open (13 hráč ), Lignano
Master open (2 hráči)' Bayreuth open (4 hráči) a mistrovství Evropy (2 hráči).

Bronz Ji ího Suchánka ze soutěže jednotlivc a st íbro s Martinem Zvolánkem ze
soutěŽe družstev na mistrovství Evropy ie Velk}'m p íslibem pro p íští paralympijské hry.

Kontakt: Petr Svatoš, e_mail: stpara@seznam'cz

Z prost edk svazu byly hrazeny náklady související s po ádáním jednotliv ch kol
Ceského poháru a MCR, vybavení a Účast na mezinárodních závodech.

Tenis vozíčká ti
Tenis na vozíku se v ČR rozvíjÍjiŽ od roku 1995. Hráči jsou rozděleni pouze do dvou
klasiÍikačních t íd (paraplegici + amputá i a kvadruplegici) a jedinou v1ijimkou oproti
pravidlrllm klasického tenisu je, že míček m Že p ed odehráním dopadnout dvakrát na
zem.za velk t]spěch tenisu na vozĺku lze považovat prvoÚčast naŠeho eprezentanta
Miroslava Brychty na LetnÍch paralympijsk}'ch hrách v Aténách 2004 a 4. místo
národního t mu na mistrovství světa družstev (World Team Cup) ve Světové skupině 'ĺ

v polsk1ich sopotech v roce 2003' Nep ehlédnutelné bylo i vítězství Miroslava Brychty na
p estiŽním turnaji Doubles Masters V roce 2001 a postavení na 7' místě světového
žeb íčku dvouhry V roce 2005.

v Íoce 2017 se na Území ČR konaly čty i mezináĺodní tuÍnaie v rámci celosvětového
okruhu UNlQLo Wheelchair Tennis Tour 20'ĺ7 (Karviná lndoor, Wheelchair Czech open
V Prostějově, Brno Cup a Prague Cup Czech lndoor), dvě soust edění a sedm turnajťl
HVM PLASMA ToUÍ 2017l2o18 pro české a slovenské hráče.

sl 10 l.



Všechny aKivity, které si vedení sTK tenisu vozíčká naplánovalo na ok2017,
proběhly bez vážnějších problém . Byly pokryty finančně i organizačně. Z hlediska
rozvoje se budeme soust edit na náborov1i program' abychom zapojili nové hráče.
Činnost byla podpo ena z MŠMT p ímo piost e_dnictvím Českého tenisového svazu

Na mezinárodní scéně se florbalová reprezentace p edstavila na Paragames Breda,
hrách' kter}ich se zÚčastnilo deset t}im z devíti zemí. Reprezentace složená
z nejlepších hráč české ligy p ivezla st íbro.

KontaK: Petr Alina, e-mail: alina@florbalvozickaru.cz

Z prost edk svazu byly hrazeny náklady související s po ádáním ligov1ich kol,
soust edění' Vybavení a čast na mezinárodním turnaji Paragames Breda.

KuželĘ
Ač bez paralympijsk ch ambicí, kuželky nabízí svojí organizovanostÍ V pěti oddílech,
po ádáním čast ch turnaj a systémem republikov\łch soutěŽí zajímavou sportovní
aKivitu široké základně osob s tělesn m postiŽením

B idličná

B idličná

KK Blansko z.s.

TJ Horní Benešov z.s.

SK TP Opava z.s.

SK TP Opava z.s.

TJ Baník ostrava z.s.

TJ Baník ostrava z.s.

Po adatel

ČP

ČP

ČP

IP
ĆP

ĆP

ĆP

MCR
Akce

28'_29.7. Żo77

I0' 7. Żo77

29. 4. ŻoL7

L2.8. 2077

72. LI.2077
L3.5. 2077

2.9. 2017

70. LŻ. Żo77

Termín

Hráči jsou rozděleni do dvou Žensk ch a t í muŹsk ch kategoriĺ. Hráči, kte í absolvují
čty i turnaje, postupují do Íinálového kola, kde se hraje o mistrovské tituly. KÍomě
sportovního mají kuŽelky i v 'znamn sociální aspekt. Snahou je rozší it tento sport mezĺ
evropské země a zahájit mezinárodní sportovní klání'

Kontakt: Petr Kumstát, e-mail: KumstatPetr@seznaĺĺl'cz

Z prost edk svazu byly hrazeny náklady související s po ádáním Českého poháru a
MČR.

orientační závod
orientační běh je individuální sport, kteni'sestáVá ze dvou hlavních disciplín. Historicky u
nás etablovaného rychlostního orientačního závodu a mezinárodně uznávaného Íormátu
trail orienteering s klasickou variantou a variantou TempO.
Bychlostní závod prově uje kromě Íyzického nasazení orientační schopnosti,
rozhodnost, Všímavost a p edstaviVost. Nabízí prostor'jak rekreačním sportovc m, tak
těm' kte í mají vyšší ambice a hledají v1izvy'
Trail orienteering (trail_o) ijeho odnoŽ Tempo jsou disciplíny zamě ené p edevším na
p esné čtení mapy a rychlé rozhodování, mohou zde tedy záVodit i více tělesně
handicapovaní závodníci, a to společně se závodníky bez postiŽení.

Powerchair Hockey
Hokej, respektive Ílorbal na elektrick ch vozících je sportem |WAS pro osoby s nejtěžšĺm
typem postižení' V CR se po ádá ligová soutěŽ, soust edění a mezinárodní turnaje.

vozíčká ťl.

Kontakt: Martin C ísa , e_mail: clsaľ_ma 11i n @] seznam' cZ

Neparalympijské sporty

ČR usilovala o po ádání mistrovství světa 2o18, které bylo vzhledem k nedostatečn1im
ubytovacím kapacitám nakonec p iděleno ltálii. Rozvoj tohoto sportu.ie markantní'
obnovená reprezentace se na soust eděních p ipravuje na mistrovství Evropy, které se
bude konat v roce 2020.

Kontakt: Václav Uher, e_mail: uher@powerchairhockey.cz

Z prost edk svazu byly hrazeny náklady související se zajiŠtěním ligy' soust edění,
vybavení a čast na mezinárodním turnaji.

Florbal vozíčká ri
Florbal vozíčká pat í mezi atraktivní technické kolektivní hry, kde mohou hrát společně
muŽi i Ženy' Florbal vozíčká ťJ je také vhodn1im dophikov m sportem pro mnohé
spěšné sportovce a paralympioniky. Vozíčká skou Ílorbalovou ligu hraje osm česk ch a

jeden polsk)t t m.

Sportovci se častnili 13 záVodl:l, které po ádal Česk1i svaz orientačních sport v ČR
nebo v zahraničí. Spolupráce s CSoS máv,i!ÎaznÝ integrační prvek.

STK

LENOX z.s.

Flor-in z.s.

Flor-in z.s.

Flor-in z.s.

EWSC Praha z.s.

EWSC Praha z.s.

Po adatel

Play-off

Liga

Liga

Prague Powerchair Open

Liga

Prague Cup

Liga

Akce

27. 5. 2017

71. LL 2077

27. r0.20L7
Ż9.-3o.9.2077

4.3.Ż077
6'-7.5'Ż017

2Ż.4'Ż077
Termín

STK florbaIu vozíčká rj
STK florbaIu vozíčká

Bulldogs Brno z.s.

SSVM Most z.s

Abak

Abak

SKH I'Vleteor z.s.

tBc stí i České Budějovice z.s'

TJ Tatran st ešovice z.s.

SKV Praha z.s

Po adatel

soust edění

Prague Wheel Open

Liga

Liga

Liga

Liga

Liga

Liga

Liga

Liga

Akce

2.-3. 72.20t7
3.-5.8.2077

4.-5.7L. Ż077

4.-5.3. 2077

L4.-75. L0.20L7
z5.-Ż7.6.2077
73.-14.5.20L7

r8.-r9. 7t.2077
78.-79.3. Żo77

16.-77.9.2077
Termín

11 l:

v Íoce 2017 se záVod trail_o V kategorii elita jcastnilo osm handicapovan ch
záVodník .



SKV Praha z.s.

SKV Praha z.s.

Po adatel

Finn-Trial-o

TempO
Akce

24.8. ZOLT

77. S. ZOLT

Termín

SKV Praha' z' s', dále poádal několik náborov}ich zâvodŮ _ 24.8. 201 8 v Praze
Malešicích, 11. 5.2o18 V Úiezdu nad Lesy, 24'5.2o18v Kladrubech' 25' 1'ĺ.20ĺ8ve
Vysočanech - a tréninky V Praze na Černém Mostě'

Badminton
Nov1im sporlem na programu Letních paralympijsloich her v Tokiu 2020 bude para
badminton. Pravidelné tréninky probíha|í zatím pouze v Brně pod klubem Badminton
Sharks Brno. V klubu trénujÍ společně t i junio i a dva dospělí hráči. Klub se snaží
zviditelnit para badminton po ádáním soustedění a turnaj . Na tyto akce jezdí stále
větší počet vozíěká t]l z ad aktivních sportovc , kte í se para badmintonu pravidelně
nevěnují' ale soust edění nebo turnaj si nenechají ujít.

KontaK: Pavla Grycová, e_mail: D.q rycova @ centrum'cz

ostatní sporty
Prost ednictvím klubov ch aktivit byly podpoeny i atletické záVody a akce tuÍistiky.

7. Neilepšísportovci roku 20't7

Vendula Dušková (S8) - plavání - mistrovství světa lPC 2017

_ 2x bronzová medaile - 400 m voln zp sob a 100 m prsa

Ji í Suchánek (TT2) - stolní tenis - mistrovství Evropy ITTF Para 20't7

- bronzová medaile v soutěŽi jednotlivc a st íbro v soutěži družstev s M. Zvolánkem

Martin Zvolánek (TT2) - stolní tenis - mistrovství Evropy |TTF Para 20ĺ7
_ st íbrná medaile v soutěži druŽstev s J. suchánkem

Anežka Floriánková (S8) - plavání - EvÍopské paralympiiské hŕy mládeže 20ĺ7

- 2x zlatâ medaile - 'ĺ 00 m znak a 200 m polohornj' závod
- 2xbĺonzová medaile - 'ĺ00 m Voln zp sob a 100 m prsa

Jonáš Kešnar (S9) - plavání - Evropské paralympijské hry mládeže 2017

- zlalá medaile - 400 m voln1i zp sob
- st íbrná medaile - 200 m polohov závod
- 3x bronzová medaile - 100 m mob lek, 100 m znak a 'ĺ 00 m Voln}i zp sob

lvan Nestával (S5) - plavání - Evropské paralympijské hry mládeže 20ĺ7

- zlatá medaile - 50 m znak
_ st íbrná medaile - 50 m voln zpŮsob

Tadeáš Straěík (Sĺ 0) - plavání - Evropské paralympiiské hÍy mládeže 20ĺ 7

- bronzová medaile - 100 m prsa

Jana Kosťová - orientační závod - mistrovství světa 20ĺ7

- bronzová medaile - Preo
- st íbrná medaile - štaÍeta

Jana Kosťová, Pavet Dudík, Miroslav Špidlen - orientační závod - mistrovství
světa 20ĺ7

_ st íbrná medaile - štaÍeta

Na mezinárodní scéně naši sportovci dokazu|í' že orientační záVod ie v tR rozvinut m
sportem' z mistrovství světa p ivezla Jana Kosťová bronz a štaÍeta Ve složení J.
Kosťová, P. Dudík' M. Spidlen st ĺbro.

Kontakt: Bohuslav H lka, e-mail: bhulka@omâil.com

z p ost edk svazu bylo hrazeno zaiištěnĺ map, cestovní náklady, pohonné hmoty,
startovné a čâst na Evropském poháru.

Šachy
Sachy jsou velmi rozšíen}im sportem pro všechny osoby s postiŽením bez ohledu na
věk a fyzickou kondici. P edstavují p íležitost ke sportovnímu zápolení, V němž se stírají
rozdíly v handicapu. Hráči šesti sportovních klub se pravidelně rjěastní domácích
závod .

Na mistrovství světa IPCA' kde obsadil Vít Valenta vynikaiící 7
místo, Marcel Řezníček'ĺ8. a Martin sekač'ĺ9. místo.

KontaK: lrena Badačová, e-mail: tjrespekl@seznam.cz

Z prost edk svazu bylo podpo eno po ádánÍ MtB jednotlivcil i druŽstev, rjčast
reprezentant na mistrovství světa a nákup vybavení'

voleibal stojících
Volejbal stojících byl vyazen z programu paralympijsloich her, kde byl nahrazen
Voleibalem sedících. Volejbal stojících má v CR padesátiletou tradici. Nyní se mu věnuje
pouze TJ Baník ostrava z.s.

TJ Baník ostravä z.s.

Po adatel
Hornich/ Kahan
Akce

Ż4'-26.77. Ż077
Termĺn

Kontakt: Milan Kožušník' e-mail: kozusnikm@seznam'cz

Z prost edktll svazu bylo podpo eno po ádání turnaje Hornick Kahan.

13 l5tf:rni<,;r 14 l5tri!rk:;

TJ Respekt Frenštát pod Radhoštěm z.s'

ŠK TP Hrabyně z.s

ŠK TP Hrabyně z.s.

Šo Habrovany z,s.

Šo TP Nova Kladno z's.

Šo TP Nova Kladno z.s'

Po adatel

MMCR muž a žen

Krajskr p ebor

Vánoční turnaj

Otev enr p eborJihom. kraje

Memoriál P. Kumínka

MČR družstev
Akce

77.-z5'9' Ż0I7
72.8. Z0r7

75.72. ZO17

78.-Ż2. I0.2077
29. 4.2017

24.-30. 6. ZOTT

Termín



8. Hospoda ení organizace - viz rÍčetní závěrka a p íloha k ričelní závěľce 9. o gány organizace

V borsvazu do aod 8. 5. 20ĺ8

Radka Kučírková' p edsedkyně
Ji í Pleško' místopedseda
Jaromír Němec, místopedseda

Kontrolnĺ a revizní komise od 8. 5. 20ĺ8

Renata Hlavinková' p edsedkyně
lva Zemková, členka
Martin císa , člen

Kontrolní a revizní komise do 8. 5. 20ĺ8

Jan Nevrkla, p edseda
Miroslav Havrda, člen
Michal Bláha' člen

SK vozíčká západočeského regionu, z.s.

SK TP Opava, z.s.

SK KONTAKT PRAHA z.s.

SK KONTAKT OSTRAVA

SK KONTAKT BRNO z.s.

5K KONTAKT KARLOVY VARY, z.s.

SKJanské Lázně, z.s.

SK Akáda Janské Lázné, z.s.

Prague Robots, z.s.

šo TP NoVA Kladno, z.s.

sK Moraviâ Brno, z.s.

Lions ostravâ, z.5.

Lenox z.s.

TJ Labe Kolín oddíl invalidních sportovcri

Spolek pro rozvoj a podporu pohybov ch aktivit tělesně postižen ch _ Kronos

KoNTAKT České Budějovice z.s.

KK Blansko

ŠK Gemlni Praha

Spolek Flor-in

FBc Ští i České Budějovice, z's.

EWSC Praha, z.s.

Klub handicapovan, ch - EURO-CLUB HANDICAP z.s.

Bulldogs Brno

sK Brněnsk plazivec

ABAK - počítadlo, z.s.

36

13

110

29

LZo
75

30

19

33

14

38

11

22

23

43

77

11

72

Ż7

18

77

74

10

13

T7

15|stránka 16|5tránka



SK vozíčká z.s. 118

1343

10. Poděkování

Poděkování pat í všem dlouholetl m podporovatelrllm, sportovc m, trenéÍ m, rozhodčím
a činovník m-, kte í se starají o rozvoj klubti a sp-ortťl. Vě íme, Že díky stabilizaci Íinanční
podpory z MSMT se bude moci činnost v rámci CSTPS plnohodnotně rozvijet.

Kontakty

tesbri svaz tělesně postiżen ch sportovcťl z.s.
Vaníčkova 7
Strahov blok I
169 00 Praha 6
E: cstps@cstps.cz
M: +42O 602 179 011

Radka Kučírková, geneÍální sekretá
E: Íadka.kucirkova @ cstps.cz

77.

Vysvětlivky:
ČsTPs
Čpv
UZPS
tus

Česh1i svaz tělesně postiżen ch sportovcť|
Cesh, paralympilslo. vlibor
Unie zdravotně postižen}ich sportovcťl
ceská unie sportu
Česká Íederace spastic handicap
ceslqi svaz zrakově postiŽen ch sportovcťl
Ceskl svaz mentálně postižen}ich sportovcťl
CesĘi svaz neslyšících sportovcťl

trsH
Čszps
Čstłps
tsľs

17|s1ránka

TJ zPs ČEcHlE Hradec Králové, z.s.

TJ Tatran st ešovice, z.s.

SK Rybník, z.s.

TJ Sokol Lh ta, z.s.

TJ Slovan Svoboda Praha, z.s.

Rehabilitačně sportovní centrum; TJ REsPEKT, z.s.

TJ META Praha

TJ Jičín z.s.

TJ Baník ostrava

TJ lnvacĺub Loštice, z.s.

TJ Horní Benešov, spolek

Šo TP Habrovany z.s.

šK TP Hrabyně z's'

ssvM - sportovní sdružení vozíčká v Mostě o.s

Sportovní klub 5K ostrava, z.5.

SK Děčín, z.s.

sKV ostrâVa, spolek

SKST Liberec, z.s.

Spolek SKH Meteor Plze

96

19

1.2

18

24

27

74

10

80

13

11

34

20

11

24

9

27

I
74
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Zpr ár a nezávislého auditoľa
uľčená valné hľomadě spolku

český svaz tělesně postižených spoľtovců z.s.

Výľok audĺtoľa

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky spolku Ceský svaz tělesně
postižených sportovců z.s. (,'Spolek") se sídlem l60 00 Praha 6, Vaníčkova7,IČ 485
51 350, sestavené na zátţJadě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k
3LIŻ.Ż)I7, výkazu zisku a ztrâty za rok končící 3I.IŻ.21I7 a přílohy této účetní
závěrky, kteľá obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující
informace. Udaje o Spolku jsou uvedeny v příloze této ričetní závěrky.

Podle našeho názoru účetní zźpérka podává věľný a poctivý obraz aktiv a pasiv
Spolku k3I.I2.2oI7 aĺálkladů a výnosů a výsledku jejího hospodařenízarok končící
3I.IŻ.Ż0I7 v souladu s českými účetními předpisy.

Zák|ad pľo výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standaľdy Komoľy
auditoru Ceské republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standaľdy pro audit (ISA)'
případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost
stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu odpovědnost auditora zaaudit
účetní zâvěrky' V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým
Komorou auditoru České republiky jsme na Spolku nezávislí a splnili jsme i další etické
povinnosti vyp|ývající z uvedených předpisů. Domníváme se' źe dtlkazní informace,
které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný zőlk|ad pro vyjádření našeho
výroku.

ostatní ĺnfoľmace uvedené ve výľoční zprâvě

ostatními informacemi jsou v souladu S ş 2 písm. b) zákona o auditorech
infoľmace uvedené ve výľoění zprávě mimo účetní závěrku a naši zpráxu auditora. Za
ostatní informace odpovídá předsedkyně Spolku.

Náš výrok k účętní zá'věrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však

součástí našich povinností souvisejících s ověřením úěetní zásěrky seznámení se s

ostatními informacemi a posouzení, zda ostatní infoľmace nejsou ve významném
(materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či s našimi znalostmi o úěetní jednotce

získanými během ověřování účetní závěrky nebo zda se jinak týo informace nejeví jako

významně (mateľiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní infoľmace byly ve

všech významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými

ADAMEC AUDIT s.r.o., Sáňkařská 556, 460 08 Liberec, Ič: 25826158, tel. : 482 345 5ó6, info@adamec-audit.cz
Společnost je Zapsána v OR vedeném KS v Ústí n. L.. spisovâ znaĆka C 1 6467 a v rejstřiłu auditorských společností vędęném KA ČR pod č. 342
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pľávními předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují
požadavky právních předpisti na foľmální náležitosti a postup vypracování ostatních
informací v kontextu významnosti (materiality)' tj. zda případné nedodržení uvedených
požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací.

Na základě provedených postupů' do míry, jež, dokâŹeme posoudit, uvádíme, že
ostatní informace' které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení
v účetní závěrce,jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu
s účetní závěrkou a

ostatní informace byly vypracovány v souladu s pľávními předpisy

Dále jsme povinni uvést, zdanazálr.ladé poznatků a povědomí o Spolku, k nimž
jsme dospěli při pľovádění auditu, ostatní infoľmace neobsahují významné (materiální)
věcné nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsme v obdržených ostatních
i nformacích źádné v ý znamné (materi ál ní) věcné nespľávno sti nezj i stili.

Odpov ědnost předsedkyně Spolku za (lčetní závěľku

Předsedkyně Spolku odpovídá za sestavení účetní závěrky podâvající věrný a
poctivý obtaz v souladu s českými účetními předpisy a za takový vnitřní kontľolní
systém, kteľý povaźuje zanezbytný pro sestavení účetní zâvěrky tak, aby neobsahovala
významné (mateľiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavovâní íč,etní zâvěrky je předsedkyně Spolku povinna posoudit, zda je
Spolek schopen nepřetrŽitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní
zâvětky záleźitosti týkající se jejího nepřetľžitého trvání a pouźití předpokladu
nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy předsedkyně
plánuje zrušení Spolku nebo ukoněení jeho činnosti, ľesp. kdy nemá jinou reálnou
možnost, neź tak učinit.

Odpovědnost audĺtoľa za audit účetní zâvěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, ž'e Ĺlč,etní zá'věrka jako celek
neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a

vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty,
nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve
všech případech v ričetní záşérce odhalí případnou existující významnou (materiální)

nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a povaŽují se
za významné (materiální), pokud lze reőrlně předpoklâdat, źe by jednotlivě nebo v
souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní záxěrky na jejím
zâk|adě přijmou.

Při pľovádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností
uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovźpat pľofesní skepticismus.
Dále je naší povinností:

o Identifikovat a vyhodnotit Íizlka významné (materiální) nesprávnosti účetní
zâvěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské
postupy ľeagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace,

ÄDAMEC AUDIT s.r.o., Sáňkařská 556' 460 08 Liberec, ĺC: 2582ó158, tel.: 482 345 56ó, info@adamec-audit.cz
Spolećnost je zapsâna v oR vedęném KS v Ústi n. L'. rpilovâ Znaćka c l 6_167 a ţ rejslŕlţu auditorsljch spoleĆností vedenem KA CR pĺ'd .'' 3J)
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abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme
významnou (materiálnĹ) nesprávnost, k níź došlo v důsledku podvodu, je větší
než, rizlko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou,
protoŽe součástí podvodu mohou bý tĄné dohody, falšování, rimyslná
opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcháucĺí vnitřních kontrol
předsedkyní.
Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Spolku relevantním pro audit v
takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s
ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost
vnitřního kontrolního systému.
Posoudit vhodnost použitých úěetních pravidel, přiměřenost provedených
účetních ođhadů a informace, které v této souvislosti předsedkyně Spolku uvedla
v příloze účetní záněrky.
Posoudit vhodnost pouŽití předpokladu nepřetľžitého trvání při sestavení účetní
závěrky předsedkyní a to, zda s ohledem na shromĺážděné dfüazní informace
existuje významná (materiální) nejistota vyplýxající z událostí nebo podmínek,
které mohou významně zpochybnit schopnost Spolku tľvat nepřetrŹitě. Jestliže
dojdeme k záşěru, źe takovâ významná (mateľiální) nejistota existuje, je naší
povinností upozornit v naší zprávé na informace uvedené v této souvislosti v
pŕíIoze účetní závétky, a pokud týo informace nejsou dostatečné, vyjádřit
modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Spolku trvat nepřetržitě
vycházejízdtkazních informací, které jsme získali do data našízpráxy. Nicméně
budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Spolek ztratí schopnost
trvat nepřetrŽitě.
Vyhodnotit celkovou ptezentaci, členění a obsah účetní zá'vérky, věetně přílohy,
a dále to, zda účetní zâvěrka zobrazuje podkladové transakce a události
způsobem, kteľý vede k věrnému zobrazení.

a

a

a

o

Naší povinností je informovat předsedkyni mimo jiné o plánovaném rozsahu a
načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho pruběhu učinili, včetně
zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

V Libeľci dne 18. čeľvna 2018
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otisk podacího raitka

ROZUAHA

ve zkráceném łozsahu

x ?!-l?.?q1I

v tisících Kč

RoĂ/AHA dle 504/2002 sb' ve zněnĺ pro rok 2016

obchodní Íima nebo název účetní iednotky

tesĘsrĺaz Ëbsně posffi-ených sporímivcü

Ştnlęv.Bĺ9!ś' 1., VanÍë,koua'7 
.

sídlo nebo bydliště účetní jedrbtky

Ęn'h?
16017053I55I4lČ

3 006992082AKTIVA CELKEM

2548079Jiná aktiva €lkemB. IV

2 957934071Krátkodobý finanění majetek elkemB. ilt.

2410051Pohledávky elkemB. il.

041zásoby celkemB. I

3 006992040Krátkodobý maietek celkemB.

1ô-18028oprávky k dlouhodobému maietku celkemA. IV

o21Dlouhodobý finančnĺ maietek celkemA. ilt.

1618otoDlouhodobý hmotný majetek €lkemA. il.

oo2Dlouhodobý nehmotn'ý maietek elkemA. t.

0o00íDlouhodobý majetek celkem

k poslednímu dnistav k pMímU dni

Úěetní oboobĺěíslo
řádku

AKTIVAoznač.

3 006992048PASIVA CELKEM

I 302800o45Jiná pasiva celkemB. IV

I 55647o2'lKrátkodobé záVazky elkemB, ilt

0t3Dlouhodobé záVaky celkemB. il.

011Rezervy @lkemB. t.

2 858847010cizĺzdoe celkemB.

145006 148Výsledek hospodabní elkemA.il
oo2Jmění celkemA. t.

148115oolVlastní zdrcje €ĺkemA.

Předmět činnosti nebo úěel:

PtwozMlú W a spałfuËlegň leűžanýał, s{,ďt

i/lgr. Radka Kučĺĺková

@

s

PráWĺ foma
účetní jednotky:

şporek

Podpisoyý záznam statutámího oÍgánu účetní iednotky:okamžiksestaven 5.3.201E



otisk podacího ru ítka

vÝłçp, ztsKu AzĺnÁrv
ve zkráceném rozsahu

x ?!.1?.?9tI
oa, 1.1.2017 o", 31.12.2017

v tisících Kč

uzzdle 5o4l2oo2 sb. ve zněnĺ pro rok 20í6
obchodnĺ Íirma nebo název účetní iednotky

l eský suaz téLesně posfr ených qolímivctl

Şnhg'v'eL9!s'7, VanÍëkoua.7.' .. ..'. ..

sídlo nebo bydliště úč€tní iednotky

Pnh1
1ô017

053I55I4lČ

33063Výsledek hospodaňenĺ po zdaněníD.

33062Výsledek hospodafunĺ pbd zdaněnĺmc.
7 3217 321061\ńýnosy celkem

055Trżby z prodeie majetkuB.V
1313048osĺatní uýmsyB. IV
7070o47Tźby u vlastní uýkony a za zbożiB. lil.

149149043Pňjaté přĺspévkyB. il.

7 0897 089M1Prowznĺ dotaceB. t.

7 3217 321040\^ýnosyB.

77 318039Náklady celkem

037Daň z přiimúA. Vilt.
340340035Poskýnuté přĺspevkyA. Vil.

029odpisy, prodaný majetek, tvorba a poużitĺ rezeru a opramých poloŽekA, VI.

7070o21ostatní náklady

22019Daně a poplatkyA. IV
I 073I 073013osobní nákladyA. ilt.

009Změna staw zásob üastní činnostj a aktiva€A. lĺ.
5 8335 833oo2spotřebovaÍÉ nákupy a nakupované slużbyA.L
7 3187 31800íNáklady

CelkemHospodářskáHlamí

Běžné oMobíčíslo
ř.ádku

VýKAZ zlsKu AzrRÁTYoznač.

Předmět ěinnosti nebo účel:

ProvoE.ońn Tv a spoÍür ěr6sně rc#enýú s!p'L

Mgr' Radka Kučirková

lĽlgÍ. Radl(a Kucirková

Ş,e
-*ot

ďq"Ë
m'í

@

spol*PráVnĺ foma
úetníiednotky:

Podpisouý záznam statutámího oÍgánu úěetní jednotky:okamžiksstaven 5.3.2018
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Příloha v účetní zâvěĺce 2017
sestavená dle vyhlášky č.504/2002 Sb.

'l. ZÁKLADNĺ INFoRMAcE o ÚčETNí.leoľorce

í.í. Název, sídto, lč, zápis do veřejného rejstříku
Český svaz tělesně postiŽenýcń sportovôů z.s'
Strahov blok 1 - Vaníčkova 7
169 00 Praha 6
lČ:4855í350
Registrována původně pod reg' č. VsP/1-3177l90_R dne 14. 11. 199o u MV ČR
Spisová značka: L í346 vedená u Městského soudu v Praze a zapsaná 1. 1.2014

1.2.Pĺâvni forma
Spolek

't.3. Poslání (ěinnost hlavnĺ, hospodářská, dalšĺ činnosti)
Provozovánítělesné výchovy a sportu pro osoby s tělesným postiŽením, občanů ČR nebo cizích
státních příslušníků na území ČR. Hlavním posláním svazu je podpora ařizení této činnosti od
základních článků svazu až po zajišťování reprezentace ČR na mezinárodní úrovni' Svaz hájí
ząmy svých členů a výváří podmínky pro sport rekreační, výkonnostní a vrcholový. Podporuje
integraci mezi populaci bez postiŽení. Svaz zabezpečuje pořádání celostátních i mezinárodních
soutěŽí přímo nebo pořádánídeleguje na niŽší sloŽky.

í.4. Statutární orgán
Mgr. Radka Kučírková, předsedkyně

ĺ.5. organizaěnĺ složky s vlastnĺ právní osobností
Svaz nemá organizační sloŽky s vlastní pľávní subjektivitou

ĺ .6. Za kladatel/zřizovatel
Ustavující konference Československého svazu tělesně postiŽených spońovců

1.z. Účetní období, rozvahový den
Účetním obdobím je leden - prosinec 2017, rozvahorným dnem je 31. 12.2017.

í.8 Kategorie účetnĺ jednotky:
Mikro účetníjednotka

2. tNFoRMAcE o UPLATNĚNíÚcETNĺcH zÁsAD A METoD

2.1.lnformace o použisých obecných úěetních zásadách a použiých účetních metodách
Učetníjednotka použivâ obecné účetní zásady vyplývající ze zákona o účetnictví, v platném
znëni, a předpisů souvisejících.
Učetní záznamy za rok 2017 jsou zpracovány elektronicky s vyuŽitím účetního softwaru Aconto'
Učetní záznamy jsou archivovány v souladu s $ 3'1 a 32 zâkona o rjčetnictví, v platném znění,
v příruěním archivu Čsĺps.

2.2.odchylky od těchto metod
Náhrady cestovních výdajů, které byly proplaceny, jsou účtovány na účtu 512 - Cestovné.
Přefakturované náklady se neÚčtují na výnosové účty, ale jako poníŽení nákladorných účtů.
Uvedené odchylky v účtování neovlivňují majetek, zâvazky, finanční situaci a ţsledek
hospodaření spoĺku.

2.3. oceňován ĺ majetku a zâv azkil
oceňování se provádí v zásadě pořizovací cenou v okamŽiku uskutečnění účetního případu
v souladu s$ 24 a 25 zâkona o účetnictví.



2.4. Stanovenĺ úprav hodnot majetku (odpisy a opravné položky)
Učetníjednotka provádí účetní odpisy z ocenění majetku stanoveného v $ 25 zákona postupně
v průběhu jeho pouŽívání ve vazbě na čas (dobu pouŽitelnosti) a intenzitu pouŽívání. JelikoŽ je
majetek vyuŽíván jen pro potřeby nezdaňované hlavní činností, 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 pouŽitelnostidelší neŽ 1 rok od 60 tis. Kč' Drobný hmotný majetek
s dobou pouŽitelnosti 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 cizích měnách na českou měnu
Učetníjednotka se při oceňování cizích měn v účetnictví řídí ustanovením $24 odst. 4 zákona
o účetnictví. Pro přepočetcizí měny na českou účetníjednotka od 1.1.2o1gpoužívâ pevný
měsíční kuz devizového trhu vyhlášený Čtĺg, v případě nákupu nebo prodeje cizí měny za
českou měnu pouŽívá účetní jednotka k okamŽiku ocenění kuz, za kteý byly týo hodnoty
nakoupeny nebo prodány, v souladu s Ş 24, odst. 4 ZoÚ.

3. DoPLŇUJíCítNFoRMAcE K RozVAzE A VýKAZU ztsKu A ZTRÁTY

3'í.Výše a povaha jednotlivých poloŽek výnosri a nákladů, které jsou mimořádné svým
objemem nebo původem
V roce 2017 Úćetníjednotka neeviduje žádné mimořádné náklady anivýnosy.

3.2' Rozpis dlouhodobého majetku
Účetníjednotka V roce 2017 neeviduje Žádný dlouhodobý majetek.

3.3. Přehled splatných dtuhů pojistného na sociálnĺm zabezpeěení a přĺspěvku na státní
politiku zaměstnanosti
Úeetnĺjednotka nemá splatné zâvazky pojistného na sociálnĺm zabezpečení a příspěvku na
státn í polĺtiku zaměstnanostĺ.

3.4. Přehled splatných dluhů veřejného zdravotního pojištění
Učetn Í jed notka nemá splatn é závazky veřej ného zdravotn ího poj ištěn í.

3.5. Evidované daňové nedoplatky u místně přísIušných finančnĺch a celních orgánů
Účetn í jed notka nemá Žâdné dâňové nedoplatky.

3.s. částły dluhů, které vznikly v daném účetnĺm období a u kteých zbytková doba splatnosti
k rozvahovému dni přesahuje pět let
Účetnĺjednotka neeviduje zđane zâvazky s dobou splatnosti delší Sti let.

3.7.Výše všech dluhů úěetní jednotky, krytých zárukou danou touto účetní jednotkou
Učetníjednotka nemá Žádné dluhy kýé zárukou.

3.8.Výsledek hospodaření v členění na htavní a hospodářskou ěinnost a pro účety daně
z přĺjmů

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti zisk v tis. Kč 2,6

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

V roce 2017 mëla účetní jednotka jednoho zaměstnance na hlavní pracovní poměr, kteý je
zâroveř-l členem rnýboru svazu Ve funkci předsedy a vykonává funkci statutárního orgánu Čsľps.
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osobních nákladů

3.í0 odměny a funkčnĺ poŽitky členům statutárnĺch, kontrolních nebo jiných orgánů
Na základě rozhodnutí VS od roku 2008 nejsou funkční poŽitky vypláceny.

3.11. Výše zâloh, závdavků a úvěrů poskytnutých členům orgánů uvedeným
v předchozĺch dvou bodech s uvedenĺm úrokové sazby, hIavnĺch podmĺnek a případně
proplacených ěástkách, dluhy přţaté na jejich účet jako určitý druh záruky
Dle informací, které jsou účetní jednotce známy, neexistuje účast členů organizačních sloŽek
svazu V osobách, s nimiŽ účetní jednotka uzavřela za účetní období roku 2017 obchodní
smlouvy nebo jiné smluvní vztahy.
Členům statutárních, kontrolních a jiných orgánů, včetně bývalých, nebyly poskytnuty během
účetnĺho období 2017 žádné zâlohy ani úvěry. TaktéŽ účetníjednotka nepřijala během účetního
období Žádný závazek na jejich účet, jakoŽto určĺtý druh zâruky.

3.12 Daňové úlevy na daniz přĺjmu
Zâklad daně Účetní jednotky ve vykazovaném období byl zjištěn transformací výsledku
hospodaření dle platných ustanovení ZDP' Účetní jednotka vyuŽiia moŽnosti sníŽit svůj daňový
zâklad v souladu s ustanovením $ 20 odst. 7 ZDP a daňový zâklad tak byl sníŽen
o částku 68 161,- Kč.

PouŽitída úlev na financování hlavní činnosti

3.13. Komentář k významným poloŽkám' resp. skupinám položek z rozvahy nebo
výkazu zisku a ztráty

Činnost svazu byla od roku 2oo5 významně ovlivněna neoprávněným vyloučením z českého
paralympijského ţboru (ČPu. od té doby Se svaz nemůŽe plně věnovat svému základnímu
poslání, tedy zajištění sportovní činnosti od široké členské základny aŽ po reprezentační činnost.
Začleněním české asociace tělesně handicapovaných spońovců (ČATHS) do struktury ČPV v roce
2005 byla činnost Čsrps zcela ochromena, finance byly neoprávněně přesměrovány do ČRĺHs a
Čsrps nebyl dlouhé roky financován vůbec. l v souěasnosti je financovanĺ ČsťpS negativně
ovlivněno existencí ČRrns a směřováním finančních prostředků na reprezentanty patřící původně
do ČsTPs do ČATHS. Ze strany Čpv a ČnrHs přďrvává odmítavý postoj k návrhu Čsrps na
sloučení a obnoveníjednoty ve sportu tělesně postiŽených v ČR'

V roce 2017 obdržel ČSTPS finanční prostředky z ĺrĺŠľiĺĺ na sportovní reprezentaci, všeobecnou
sportovní činnost a ţznamnou sportovní akci Rugbym ania 2017 . Díky této finanční podpoře mohl
svaz významně podpořit sporty, kluby a osoby, které se podílely na řízení sportů a klubů dle
schváleného rozpočtu. Vzhledem k pozdnímu obdźení finančních prostředků na všeobecnou
sportovní činnost (zâří 2017) kvůli pozastavení všech dotací na sport ze strany MŠMT nemohl svaz
realizovat plánovanou činnost v plném rozsahu, i přesto díky této podpoře se podařilo činnost sportťl
a klubů stabilizovat a rozšířit.
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1 tis. KčZákonné sociální náklady
127 tis. KčZákonné sociál n í poi ištěn í (zd ravotn í, sociál n í)

0 tis. KčFunkční poŽitky a odměnv
0 tis. Kčrefundace

572 tis. KčDPP
373 tis. KčZtoho: mzdy (HPP)
945 tis. KčMzdové náklady

140 646 KčzbÝvák užití celkem

68 151 Kč71 039 Kč1 446 Kčzb'ývá k užatí

0Kč0Kč0KčUžití daňové úlevy v ĺoce 2oL7

zarok20tTza rok 2O16za rok 2OtS



3.14. . Rozpis dlouhodobých úvěrů, včetně úrokových sazeb' a popis zajištěnĺ úvěrů
Učetní jednotka nemá Žádné úvěry.

3.15. Přijaté dotace na provoz nebo na pořízenĺ dlouhodobého nehmotného a
hmotného majetku ze státního rozpoětu, rozpočtu územních samosprávných celků nebo
ze státních fondů

CSTPS v roce2}17

3.í6. PřehIed o přijatých a posĘtnuých darech, dárcích a příjemcĺch těchto darů,
jde_li o významné poloŽky
Učetníjednotka ve vykazovaném období neposkytla finanční dary.

Prostřed CSTPS v roce 2017

Ve vykazovaném období byly na činnost svazu pouŽity prostředky ve výši 149 tis. Kč a
prostředky ve výši 502 tis. Kč byly převedeny na pokýí nákladů v příštích letech.

3.17. Přehled o veřejných sbírkách podle zákona upravujĺcĺho veřejné sbírky
Účetnĺ jednotka neeviduje Žádnou veĘnou sbírku.

3.18. Způsob vypořádánĺ výsledku hospodařenĺ z předcházejĺcĺch účetních obdobĺ
Výsledek hospodaření předcházejícího účetního období roku 20í6 _ zlrâta ve ţši 4 tis. Kč byl
převeden na účet Nerozdělený zisk l ztrâta minulých let.

3.í9. okamŽik sestavenĺ úěetní zâvérky
Úeetnĺ zâvěrka Čsĺps byla sestavena dng5' 3. 2o18.

ostatní informace požadované podle $$ 29 a 30 vyhlášky č,. 5o4l2o02 Sb. nejsou uvedeny,
protoŽe pro ně účetnĺ jednotka nemá náplň.
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7 090Ceĺkem
400MsMT _ uýznamné sportovní akce - Ruqbvmania 2017

1 670MSMT - reprezentace
5 020MSMT - všeobecná sportovní činnost

Výše v tis. KčZdroi

651Celkem
100Nadace Aqrofert
368cPV - základní příspěvek
68cPV - prostředkv Jvsk
44cPV - prostředky Nadace ČEZ
71cPV - loterijní prostředky ČoV

Výše v tis. KčZdĺo1
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podpisový zâznam statutárn ího orgán u


