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Zápis z Valné hromady CSTPS - sobota 19. prosince 2015
Místo konání: Restaurace Petřín, Jezdecká 191516, Praha 6 - Strahov

Va|ná hromada lsyla zahájena dle programu' v Úvodu proběh|a procedurální óást. Ce|kový počet
mandátů přítomných na VHS by| 72 ze 100 moŽných - VHS by|a tedy usnášeníschopná včetně
změny stanov. Po schválení bodů procedurální části byli de|egáti VHS seznámeni V sou|adu
s programem s oficiá|ním stanoviskem Českého para|ympijského výboru tČPV)' které písemné
emailem zasIaIa výkonná předsedkyně ČPV AIena Erlebachová.
Delegáti VHS byli násIedně seznámeni se zprávou o činnosti, kterou přednesla předsedkyně Radka
KuÓírková' Předsedkyně svazu de|egáty podrobně seznámila se zprávou o hospodaření' která byla
předložena Ve formě Pří|ohy k Úietní závěrce za rok2014 a téŽ k mimořádné účetní závěrce k 31. 8'
2015 zpracované v rámci snahy o s|oučeni s Českou asociací tě|esně handicapovaných spot1ovců
(cATHs)' Učetní závěrky včetně příloh jsou Zveřejněny na WWW'cstps'cz'
Se zprávou KRK seznámiI delegáiy předseda KRK Jan Nevrk|a' ve zprávě se zaměři| na popis snahy
svazu a jeho orgánů o rea|izaci procesu s|oučení. Na základě dotazu de|egátů VHS byla podrobně
Vysvětlena v souvis|osti s předloŽenou zprávou o hospodaření část týkající se neuhrazené činnosti
z roku 2OO5' která Vznik|a odklonem financí z Čpv a UZps do ČATHS. Tato neuhrazená činnost by|a
odepsána z důvodu nevymahateInosti a nereá|nosti jejich uhrazení (prostředky na jejich úhradu
nebudou zjevně poskytnuty). Tyto závazky jsou nyní odepsány' jsou V podrozvahové evidenci,
a pokud by se jlch někdo domáhaI soudně' ČsTPs' připadně sloučená organizace' pouze namítne u
soudu jejich promlčenost a soud řízení zastaví. S -touto skuteóností byla ČATHS a její advokátka
'iakoŽ i advokát CPV seznámena jiŽ v roce 2013. CSTPS tedy žádné dluhy nemá, VS schváIiI
odepsání prom|óených a práVně nevymahatelných závazkŮ. K odpisu doš|o z důvodu eliminace obav
CATHS z finanÓních závazkŮ CSTPS v rámci procesu slouÓení. Ztráta vykazovaná v ce|kovém
hospodaření byla pokryta vlastním jměním, které bylo v úóetnictví ČSTPS tvořeno součtem celkových
výsIedků hospodaření'
Na VHS by| prezentován požadavek Čpv a ČnrHs na due dil|igence. Byl podrobně vysvětlen rozdíl
mezi auditem a due di|igence. Z pléna zazněly dotazy proě na jedlný pQŽadavek' který ČATHS a CPV
mají ČSTPS nepřistoupí. Delegátům bylo vysvětleno, Že ČsTPs souhlasí s due di|igence, a|e
sIoučené organizace, poněVadŽ ke slouóení bez podmínek se organizace zavázaly Memorandem,
s|oučení není proces, kdy se-firmy obchodně zkoumají, a|e musí být provedeno v zájmu všech
sportovců _ v momentě kdy ČPV ani ČATHS nejeví reálnou vůli ke sloučení nelze přistoupit bez
jakýchko|iv záruk na due di|igence, který můŽe trvat ve|mi dlouho a jeho závěry se řídí sm|ouvou
zadavatele, tedy CPV. Zadání due di|igence ze strany organizace' která více neŽ 10 let nejeví vůii
CSTPS Vstřícnostje nepřípadné. V cSTPs není prakticky nic, není čeho se obávat, a z druhé strany
není moŽné k|ást neustá|e dalšÍ podmínky oddalující realizaci procesu sjednocení obou organizacÍ.
VHS bere na vědomí kontrolu plnění usnesení VHs 2014 - VS schválil odepsání promlÓených a
právně nevymahatelných závazkŮ a opětovně poda| návrh na komplexní vyřešení obnovy jednoty Ve
sportu TP v souladu s Memorandem o porozumění z roku 2012 a to fÚzí sloučením Čsrps ao
CATHS v sou|adu s již schvá|eným usnesením z roku 2013.
Delegáti VHS byli informováni o postojích střešnÍch organizací Čpv, uzps, IWAS a lPc a dále léŽ
o postoji MSMT a cATHs' |WAS poŽáda| CPV na základě osobního dopisu výkonné předsedkyně
CPV, který nemáme k dispozici, aby výkonná předsedkyně zaslala dopis podporující vyloučení
CSTPS z IWAS. Výkonná předsedkyně CPV napsala na |WAS, který poškozuje CSTPS a |WAS jej
distribuova| všem č|enským organizacím |WAS (kromě ČSTPS) před VH |WAS v Soči, kde se mě|o o
vylouóení Čstps z IWAS hlasovat' Jednání o vy|oučení ČSTPS nakonec v Soči neproběhlo, ale dne
17. 12' 2015|WAS opět rozes|al informaci o mimořádné VH IWAS' jejímŽ jediným bodem je
vyloučení Čstps z lWAs' ČSTPS podniká kroky, které by mě|y této snaze o vy|oučení Čsrps z
|WAS zabránit' Čsres ie stá|e řádným Ótenem |WAS a bude tuto svoji pozici há]it. ČSTPS Však
nabízí nekonfliktní a komp|exní řešení celé situace sloučením V rámci kterého přejde na ČATHS jat<

ó|enství v |WAs, tak členství V ČPV.
Proběhlo představení změn stanov' na základě podnětů de|egátů by|y návrhy cizelovány a nové
Stanovy přijaty. V závěru byla přijata navžená usnesení' která by|a jednot|ivě odůvodněna' Jejich
cílem je dát najevo prostřednictvím nejvyššího orgánu svazu jednoznačnou vů|i ke kompromisu'
ochotu k ústupkům a smírný postoj vedoucí k obnovení jednoty ve sportu tělesně postiŽených'
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H|asování bylo zaznamenáno ve formě (pro * proti - zdrŽel se)

Usnesení 2015-0'|
VHS schvá|ila jednací řád (72 - 0 _ 0)
Usnesení 2015_02
VHS schváli|a program (71 - 0 _ 1)

Usnesení 20'l5_03
VHS schváli|a zapisovate|e a ověřovatele zápisu: R' Kučírková a J' Pleško (71 _ o _ 1)
Usnesení 2015-04
VHS schválila pracovní předsednictvo - 3 členové navrŽení VS a 2 členové KRK: R' Kučírková' J'
P|eško, P' Bureš' J' Nevrkla' M' B|áha (71 - 0 _ 1)

Usnesení 20í 5-05
VHs bere na vědomí přečtené oficiální stanovisko ČPV k procesu sloučení ČSTPS do ČATHS a na
poŽádání de|egátů VHS téŽ stanoviska ČnrHs'
Usnesení 2015-06
VHS bere na vědomí ce|kový poÓet mandátů na VHS je 72 ze 1OO možných. VHS je tedy
usnášeníschopná ve všech věcech dle stanov ČSTPS'
Usnesení 2015_07
VHS schva|uje jeden bod stanov samostatně: 1 ' 1 1 Není _ li VHS schopna se usnášet, koná se 30
minut po plánovaném začátku původně svolané VHS náhradní VHS' Náhradní VHS se můŽe usnášet
za přÍtomnosti jakéhokoliv počtu delegátů. Náhradní VHS můŽe projednat pouze body uvedené
V programu původně svolané VHs. (59 _ 7 _ 5)
UsnesenÍ 2015-08
VHS schva|uje změny stanov ČStes jako ce|ek - změny byly každá samostatně projednána a
upravena d|e připomínek delegátů VHs' (7o - o - 1)

Usnesení 20í 5-09
VHS schvaluje proces slouóení ČsTps a ČRtHs ote náVrhu ČsTPs z 18.6.2O15 V sou|adu S jiŽ
schvá|eným návrhem na sloučení přijatým VH ČsTps v roce 2013' (69 - O - 2)
Usnesení 2o15_10
VHS schva|uje' Že v případě s|oučení bude ze strany ČsTPs schvá|ena smlouva jejíŽ souóástí bude
potvrzenÍ stávajících orgánů a do nich zvolených funkcionářů ČnrHs oo roku 2O2O. (51 _ 12 - 8)
Usnesení 2015_1'|
VHS schvaluje, Že v případě sloučení bude ze strany ČSTPS schválena smlouva jejíŽ součástí bude
i dohoda o finančních prostředcích tak, aby financování sportů ČATHS nebylo narušeno. (45 _ 15 - 1)
Usnesení 20'l5_12
VHS bere na vědomí oficiá|ní vyjádření J. Nevrk|y a R' Kučírkové' Že v rámci odpersonifikován í

nebudou v případě sloučení kandidovat do orgánů sIouóené organizace.
Usnesení 2015_'l3
VHS schvaluje v případě sloučení provedení due diligence sloučené organizace. (56-1O-5)

Zapsala. R. Kučírková //\/

ověřil' J' P|eško ,:=a'-=á-


