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9.00 - 10.00 hod Prezence

10'10 hod J. Nevrkla přivítaldelegáty VH a předalslovo právnízástupkyni Čsĺps H. Hartmanové.

H. Hartmanovâ zahâjila VH poděkovala všem přĺtomným za účast, vyzdvihla jejich schopnost setrvat,
vyjádřila naději, Že po rozhodnutísoudu o členstvĺ Čsĺps v Čpv se otevírá cesta k pozitivnímu řeŠení
sĺtuace a ípředala slovo J. Nevrklovi.

l. blok jednání

l. Procedurální ěást:
í. Způsob hlasování a svolání VH
Usnesení:
S: Do zprávy mandátové komise bude hlasováno prostou většinou
Hlasování:
Pro:všichni Proti: 0 ZdrŽelse: 0

Usnesení: VH schvaluje způsob svolánÍ VH a její konáníjako řádné valné hromady ČSTPS
Pro:všichni Proti: 0 zdrŽel se: 0

2. Zapisovatel a ověřovatelzápisu
Usnesenĺ: Schváleny R. Kučírková, zapisovatelka a H. Hartmanová, ověřovatelka zápisu
Pro:všichni Proti: 0 ZdrŽelse: 0

3' Jednací řád
Usnesení: Schváĺen jednací řád v podobě rozeslané emailem před VH.
Pro: všichni Proti: 0 ZdrŽel se: 0

4. Pracovní předsednictvo
Usnesení: Schváleno pracovní předsednictvo ve sloŽení H. Hartmanová, J. Nevrkla, R. Kučírková
Pro: všichni Proti: O

5. Mandátová komise

ZdrŻel se'. o

Usnesení: Schválena mandátová komise ve sloŽeníA. Ženíšková, R. Krupa, J. Matoušková
Pro: všichni Proti:0

6. Volební komise

ZdrŽel se: 0

Usnesení: Schválena volebnĺ komise ve sloŽeníJ. Dostál, Z. Škaroupka, J. Zenklová
Pro: všichni Proti: 0 ZdrŽelse: 0

7. Volební řád
Usnesenĺ: Schválen volebnĺ řád v podobě rozeslané před VH mailem
Pro: všichni Proti:0 ZdrŽelse: 0

L Program
Usnesení: Schválen program v podobě předloŽené VH
Pro: všichni Proti: 0 ZdrŽelse: 0

lI. lnformace o činnosti
1. Soudní jednání - J. Nevrkla, H. Hartmanová
J. Nevrkla seznámil delegáty se stavem soudnĺch sporů ČsĺeS a střešních organizací ČPV, 9ZPS a
Čsw viz tisková zprâvaźe-dne 20. dubna 20'ĺ0. lnformoval o tom, Že ČPV pozval zástupce tsrps
na mimořádné jednání VG ČPV oznámené Čsrps pouze dva dny předem, ze kterého se právní
zástupkyně zváżných pracovních důvodů omluvila (oznámeno v krátké lhůtě) a J. Nevrkla poněvadŽ
vypršelo jeho funkčnĺ období a neměl mandát za svazjednat. Bylo poŽádáno o posečkáníjednánĺ VG
po vH Čsĺps a zvolení funkcionářů s řádným mandátem. Žádost byla ze strany lPV zamítnuta a
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jednáníVG se konalo nez Čslps. V době konáníVH nebyly znâmé výsledky jednáníVG ČPV Pozn.:
JednáníVG tPV proběhlo a Čslps na něm bylvyzván ke zpětné Úhradě členských příspěvků za
uplynulých 5 let ve výši4 950 000Kč.
ri. Hartmanová upřeśnila soudní procedury ve věci členství Čsrps v Čpv a podala z právního
hlediska výklad rozhodnutí šesti soudních instancí' které vedly ke konečnému pravomocnému
verdiktu.
J' Nevrkla přednesl informace o dalších soudních sporech:

- soudním sporu s členy svazu L. Šnajdrem' J. Š|égrovou, D' Šnajdrem o..způsobu ukonÖenĺ
členstvív ČSTPS, který skončilve prospěch ČsTPs s tím, Že Stanovy tsĺps ošetřují
moŽnost vystoupení z Čslps dostatečně

- o soudním sporu s Čsĺv ve věci bezdůvodného obohacení o 91'ĺ tis. Kč
2.Yztahy s mezinárodními organizacemi a sportovnĺ činnost - R. Kuěírková, J. Nevrkla
R' Kučírková přednesla informaci o člensfuí Čsrps v mezinárodní střešníorganizaci |WAS a snaze
ČRrus nahradit Čsrps v IWAS.
J. Nevrkla doplnil informaci o činnosti spońů Čsrps.
3. Uěetnĺ závěrky 2007,2008,2009
J. Nevrkla seznámil VH s Účetními závěrkami svazu za roky 2007,2008 a 2009 a informoval, Že jsou

k dispozici k nahlédnutí na VH. Poděkoval za spolupráci J. Komárkové, která připravuje účetnĺ závërky
svazu a všechny kontroly na finančním úřadě, VZP a PraŽské správě sociálního zabezpećení.

Usnesení: VH schvaluje Ústně přednesenou zprávu o činnosti a informaci o přílohách k účetním
závěrkám, které zprávu v písemné podobě nahrazují.
Pro: všichni Proti:0 ZdrŽelse: 0

Usnesení: VH vzala na vědomÍ účetní závërky za období 2007 - 2009
Pro: všichni Proti:0 ZdrŽel se:0

4. Plnění usnesenĺ zVH 2007
J. Nevrkla předneslzprávu o plnění usnesení zVH2oo7.
Usnesení: VH vzala na vědomí zprávu o plnění usnesení zVH 2007 .

Pro:všichni Proti: 0 ZdrŽel se:0

Diskuse:
J. Dostál vznesl dotaz jak je moŽné' Že čelní představitel ČnrHs, organizace, která ničí ČsĺRs, je
delegátem VH?
Š. oánxo vysvětlil svůj postoj s tĺm' Že funkci v ČRĺHs přijaljako jeden z poslednĺch a Ve snaze
zachránit atletiku vozíčkářů.
J. Nevrkla komentoval dvojaký postoj osob, které byly v době vzniku sporu členy výboru tsTps,
tehdy podporovali snahy o-změnu systému a nyníjsou členy výboru ČnĺHs, která se podílí na zničenĺ
Čsrps jako neslučitelný'

Ad l. procedurální ěást
Zpráv a mandátové komise:
J- Matoušková seznámila delegáty VH s počtem oprávněných mandátů s hlasovacím právem.

Usnesení: VH schvaluje zprávu mandátové komise o počtu 77 mandátů s hlasovacím právem na VH.
Pro:77 Proti: 0 ZdrŽel se: 0

lll. Volby
1. Návrhy kandidátů
Návrhy kandidátťl na předsedu čsrps;
SK KONTAKT KARLOVY VARY - J. Nevrkla
SK Akáda Janské Lázně _ R. Kučírková
R. Kučírková se vzdala kandidatury a podpořila kandidaturu J. Nevrkly'
SK Moravia - M. Havrda
M. Havrda poděkoval za důvěru a kandidaturu na funkci předsedy nepřijal
STK plavání_ D. Lukeš
D' Lukeš kandidaturu nepřţal
STK plavánĺ- B' Hůlka
B. Hůlka kandidaturu nepřijal
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Návrhy kandidátů do VS čsrps;
STK tenis stojĺcích: J. Němec - kandidát nenĺ přítomen, předán písemný souhlas s kandidaturou.
STK lyŽování: R. Kučírková - kandidaturu přijala
SK Akáda Janské Láznë - M. Dušek - kandidaturu přijal
SK Moravia Brno: Š' Danko - kandidaturu nepřijal
STK plavání: D. Lukeš - kandidaturu přţal
Šo ĺp Nova Kladno: Z. Škaroupka - kandidaturu nepřijal
STK plavání: P. Alina - kandidaturu nepřijal
STK plavání: V. VaŠíček _ kandidaturu nepřţal

Nélvrhy kandidáltťl do KRK čsrps;
STK plavání: R. Hlavinková _ kandidaturu přţala
SK Akáda Janské Lâznë: M. Havrda - kandidaturu přijal
STK lyŽovánĺ: l. Zemáková - kandidaturu přţala

Usnesení: Schválena moŽnost kandidatury J. Němce do VS i v případě jeho nepřítomnosti na VH.
Pro: 70 Proti: 0 ZdrŻel se:7
Usnesení: Schválen návrh H. Hartmanové, aby volba předsedy, volba členů VS a KRK byla
provedena aklamací vzhledem k počtu kandidátů, který přesně odpovídá počtu pozic v jednotlivých
orgánech.
Pro:77 Proti: 0 ZdrŽel se: 0

Představení kandidátů:
Všichni kandidáti se představili a seznámili delegáty se svým programem (J' Němec zaslal písemně)

2' Volba předsedy csrps
Kandidát na post předsedy Čsľps - J. Nevrkla
Výsledek hlasování:
Pro: 69 Proti: 0 ZdrŽelse: 8
VH zvolila předsedou Čsĺps J. Nevrklu.

3. Volba členú VS:
Kandidáti do VS - R' Kučírková, J. Němec, M. Dušek, D. Lukeš
Výsledky hlasování:
R. KuÖÍrková
Pro:72 Proti: 0 ZdrŽelse: 5
J. Němec
Pro:77 Proti: 0 ZdrŽelse: 0
M. Dušek
Pro''72 Proti:0 ZdrŽelse:5
D. Lukeš
Pro:67 Proti: 1 ZdrŽel se:9
VH zvolila členy VS R. Kuěírkovou, J. Němce, M. Duška a D. LukeŠe

4. Volba členů KRK
Kandidáti do KRK - M. Havrda, l. Zemková, R. Hlavinková
Výsledky voleb:
M. Havrda
Pro:76
l. Zemková
Pro:72
R. Hlavinková
Pro: 75

Proti:0

Proti:0

Proti:0

ZdrŹel se: 1

ZdrŽe|se: 5

ZdrŻel se'.2
Dle Stanov se předsedou KRK stal M. Havrda, kandidát s největším počtem hlasů.

Zprâvavolební komise: Předseda volební komise J. Dostál přednesl zprâvu volebnĺ komise, potvrdil

správnost volebnĺ procedury a prohlásil volby za korektnía platné.
Usnesení: VH schvaluje zprávu volební komise.
Pro:77 Proti: 0 ZdrŽel se: 0
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ll. blok jednání
J' Matoušková informovala o změna počtu přítomných mandátů po přestávce je74.
H. Hartmanová se omluvila z dalšího jednání VH'

lIl. Směřování ěSTPS v následujícím období
1. Návrhy změn Stanov GSTPS
J. Nevrkla informoval o potřebě připravĺt návrhy změn stanov v oblastech:

- členství právnických osob, tj. např. TJ, SK a právnických osob vytvoření pro zajiŠtěníčinnosti
jednotlivých sportů zejména v posledních letech v době nefinancovánísportů ze svazu

_ Úprava statutu STK
- clenstvífyzických osob ve svazu přímo nebo prostřednictvím klubů

2. Návrhy na další kroky csrps
M' Havrda navrhl podat Žádost na MV ČR o přezkum stanov ČPV, zda jsou v souladu s právními
normami, informovat MŠMT, aktivně Żâdato sloučení ČłrHs a Čsĺps a vyslat sportovce na soutěŽe
a zaslat fakturu za Účast na Čpv.
Z. Škaroupka je nutné podílet se finančně na činnosti svazu. Bez placených pracovníků bude snaha o
nastavení původní činnosti Čsrps těŽká' Je nutné, aby se sporty a kluby sdruŽené v Čsĺps finančně
podíleli na činnosti svazu.
M. Bláha zdüraznil nutnost snahy o finanční narovnáníze strany ČPV.
J. Nevrkla zdŮĺaznil nutnost vstřícného kroku ze strany Čsrps nevracet se do minulosti, a pouze
v případě negativníodezvy přistoupit k soudním krokům.
V. Vašíček upozornil na problematiku 9í'ĺ tis a nutnost uzavřít tuto kauzu, aoy Čsĺes mohlo získat
dotace z nĺŠnłĺ.
J. Nevrkla informoval o jednání s Čsĺv a novém sloŽení výkonného výboru, ve kterém je F. Janouch,
výkonný předseda Čpv a předseda UZPS.
J. Dostál informoval o sloŽitosti vyslat sportovce na závody bez razítka ČPV, navrhl podat stíŽnost na
ČpV Mezinarodnímu paralympijskému výboru a navrhl podat individuálníŽaloby na Čpv.
P. Bureš navrhl, aby se dalšĺ VH konala v roce 2011.

Usnesení: VH neschválila návrh svoláníVH v roce 2O11 s tĺm, Že Stanovy Čsĺps umoŽňujÍ svolání
mimořádné VH mimo řádné dvouleté období.
Pro: 73 Proti: 0 Zdrżel se:1

J. Matoušková informovala o změně v počtu mandátů s hlasovacím právem na 67.

3. Formulace usnesení VH pro da!ší směřovánĺ Čsrps

Usnesení: Na základě pravomocného rozhodnutí soudu o členství Čsrps v Čpv pověřuje VH
statutárníorgán a výbor svazu k veškerému jednánís Čpv, UZPS, Čsw' MŠMT' IWAS, lPC a
dalšími institucemi a volenými zastupiteli s cílem obnovit financování a ěinnost Čsĺps.
Pro: 67 Proti: 0 ZdrŽel se: 0

Usnesení: V souladu se stanovami svazu je právním aktem vystoupení ze střešních struktur sportu
zdravotně postiŽených nadána pouze VH.
Pro: 67 Proti:0 ZdrŽelse: 0

Usnesení: TJ/SK oddíly, které jsou eleny ČATHS a nehlásí se pod z3 na ČSTV nebude tSĺPs vest
ve své evidenci.
Pro:67 Proti: 0 ZdrŽe|se: 0

lV. Ukončení VH
16.30 hod J. Nevrkla poděkoval Účastníkům VH za Účast a spolupráci při snaze obnovit Öinnost
Čsrps a ukončiljednáníVH ČSTPS. /
Zapsala: R. Kuěírkov â /1LÝ /
ověřila: H. Hartmanovâ -(urţ l.^.---

V Praze dne 'l4. května 20í0

Zëlpis zValné hromady lsTPs, 8. května 2010, Restaurace Petřín, Praha - Strahov 414


