CZECH SPORTS ORGANISATION FOR PHYSICALLY DISABLED
ČESKÝ SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH SPORTOVCŮ z.s.
Strahov blok 1, Vaníčkova 7, 169 00 Praha 6
mobil: +420 602 179 011; e-mail: cstps@cstps.cz
Web: www.cstps.cz

NÁVRH ROZHODNUTÍ VALNÉ HROMADY SPOLKU MIMO ZASEDÁNÍ VALNÉ
HROMADY SPOLKU
Předsedkyně spolku Český svaz tělesně postižených sportovců z.s., se sídlem Praha 6,
Vaníčkova 7, Strahov blok 1, IČ: 48551350, zapsané ve spolkovém rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, pod sp. zn. L 1346 (dále jen „ČSTPS“), Mgr. Radka Kučírková,
s ohledem na aktuální situaci pandemie nemoci COVID-19 způsobenou koronavirem SARS
CoV-2, a s ohledem na skutečnost, že v důsledku příslušných nařízení vlády České republiky a
opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky není možné uspořádat řádnou valnou
hromadu ČSTPS,
tímto v souladu s § 19 a násl., zákona č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění
dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené,
oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního
řádu,
předkládá členům ČSTPS elektronicky: e-mailem, návrh následujících usnesení k přijetí
členy ČSTPS, formou hlasování mimo zasedání valné hromady (dále jen „per rollam“).
Příslušné kvórum a potřebné většiny pro přijetí či nepřijetí navržených usnesení se řídí aktuálními
stanovami ČSTPS, i pro toto hlasování per rollam.
Lhůta pro e-mailové vyjádření členů ČSTPS k usnesením skončí dne 27.11.2020, ve 23:59.
Současně s tímto návrhem Vám zasíláme vzor rozhodnutí k Vašemu doplnění a vyjádření
souhlasu či nesouhlasu s konkrétním navrhovaným usnesením. Kopii či scan Vašeho
rozhodnutí, tj. rozhodnutí delegáta člena ČSTPS, prosím pošlete na e-mailovou adresu
cstps@cstps.cz do uplynutí výše uvedené lhůty. Pokud se k návrhům usnesení nijak nevyjádříte,
má se za to, že s usneseními nesouhlasíte.
Předsedkyně ČSTPS oznámí výsledky hlasování valné hromady per rollam všem členům
ČSTPS, a to nejpozději do 4.12.2020.

***
Vážení, v rámci hlasování per rollam se budou přijímat usnesení k následujícím bodům:
1. Souhlas s konáním hlasování formou per rollam
2. Schválení zprávy o činnosti za rok 2018 a 2019 a schválení zprávy o hospodaření za rok
2018 a 2019
3. Schválení zápisu o plnění usnesení VH 2018
4. Schválení aktuálního úplného znění stanov ČSTPS
5. Schválení nového loga ČSTPS
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V souladu s tímto návrhem Vám předkládám k přijetí valnou hromadou ČSTPS usnesení
v následujícím znění:
1. Hlasování per rollam
Valná hromada ČSTPS se usnesla takto:
„Valná hromada ČSTPS tímto schvaluje konání hlasování formou per rollam.“
***
2. Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2018 a 2019
Valná hromada ČSTPS se usnesla takto:
„Valná hromada ČSTPS tímto schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření za rok 2018 a
2019, a schvaluje účetní závěrky za rok 2018 a 2019.“
Výroční zprávy a účetní závěrky za roky 2018 a 2019 jsou dostupné ve sbírce listin spolkového
rejstříku na adrese zde: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=738022
***
3. Zpráva o plnění usnesení VH 2018
Valná hromada ČSTPS se usnesla takto:
„Valná hromada ČSTPS tímto schvaluje zprávu o plnění usnesení VH 2018.“
Usnesení 2018_12
VHS schvaluje ukončení platnosti návrhů ČSTPS z VHS 2015 (usnesení 9 - 13) na sloučení s
ČATHS k 31. 8. 2018. Pokud do tohoto termínu ČATHS neakceptuje návrhy ČSTPS (viz smlouva
o fúzi a příslušného usnesení VHS 2015), bude Svaz od 1. 9. 2018 směrem k ČVP trvat na
obnovení původního uspořádaní s jednou organizací za tělesně postižené, a to s ČSTPS jako
zakládajícím členem ČPV.
Zpráva o plnění usnesení 2018_02: V období od poslední valné hromady jsme se snažili o
narovnání situace v duchu tohoto usnesení, ale vzhledem k přetrvávající uzavřenosti ČPV,
kdy celé hnutí řídí 5 respektive 6 delegovaných osob a ke schválení stačí 3 hlasy, není
změna uvnitř možná.
Usnesení 2018_13
VHS schvaluje podnět pro VG ČPV na zásadní restrukturalizaci ČPV odpovídající struktuře IPC
dle povinností řádného člena IPC se začleněním sportů a národních federací, s volbou orgánů
valnou hromadou, se zastoupením sportů, sportovců a se jmenováním výkonného předsedy na
základě výběrového řízení
Zpráva o plnění usnesení 2018_03: Návrh ne restrukturalizaci byl opakovaně podáván.
ČSTPS také nabízel zpracování stanov, které by byly v souladu se strukturou IPC. Návrh
ČSTPS byl opakovaně zamítnut VG ČPV.
***
4. Schválení aktuálního úplného znění stanov
Valná hromada ČSTPS se usnesla takto:
„Valná hromada ČSTPS tímto schvaluje aktuální úplné znění stanov, které tvoří
přílohu č. 1 tohoto rozhodnutí.“
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Zdůvodnění:
Za důležité považujeme provést změnu stanov včetně názvu tak, aby jejich současný stav
odpovídal aktuální situaci v rámci svazu, i v para sportu, kde kluby provozují sport a registrují
PARA sportovce bez ohledu na typ a rozsah postižení. Proto navrhujeme změnu názvu na Český
PARA sport.
Další významnou změnou ve stanovách je členství právnických osob, tedy sportovních klubů,
tělovýchovných jednot a národních federací příslušných sportů. Touto změnou reagujeme na
změnu struktury financování sportu, v rámci které jsou nyní dotace přidělovány přímo do klubů,
a kluby jsou tedy primárně odpovědné za evidenci své členské základny.
Dále navrhujeme statut přidruženého členství, který by měl být primárně využíván v případě
získání gestorství příslušného para sportu u Národní sportovní agentury. Tímto institutem
reagujeme také na změny financování a řízení para sportu, kdy cílem Národní sportovní agentury
je řídit sport jako celek, bez ohledu na typ postižení.
Příloha č. 1: Návrh nových stanov v úplném znění
Příloha č. 2: Návrh nových stanov s vyznačením změn oproti platným stanovám ze dne
19.12.2015
5. Schválení nového loga
Valná hromada ČSTPS se usnesla takto:
„Valná hromada ČSTPS tímto schvaluje nové logo, jehož zobrazení tvoří přílohu č. 3
tohoto rozhodnutí.“
Zdůvodnění:
Návrh nového loga reaguje zejména na změnu názvu a sleduje moderní trendy ve vizuální tvorbě
symbolů sportovních organizací. Logo představuje českého lva, přesněji jeho hlavu v běhu
(pohybu) z bočního pohledu. Českého lva jako symbol sdružující všechny sporty a aktivity, které
bude svaz zastřešovat. Stylizovaná hlava s vlající hřívou je zároveň helmou zarputilého a
odhodlaného bojovníka (sportovce, který bojuje nejen ve sportu, ale se svým postižením
obecně). Logo je navrženo tak, aby bylo co nejjednodušší a snadno použitelné.
***
Návrhy budeme konzultovat dne 23. 11. 2020 od 17:00 do 19:00 hod prostřednictvím on-line
setkání přes Microsoft Teams. Pozvánku obdrží všichni e-mailem.
Děkujeme za pochopení rozhodování per rollam a těšíme se na spolupráci při rozvoji para sportu.
V Praze dne 9.11.2020

Mgr. Radka Kučírková, předsedkyně ČSTPS
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PŘÍLOHA Č. 1 – Návrh nových stanov v úplném znění
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PŘÍLOHA Č. 2 - Návrh nových stanov s vyznačením změn oproti platným stanovám ze
dne 19.12.2015
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PŘÍLOHA Č. 3 – Nové logo
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