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Česká federace Spastic Handicap, z.s.
sídlo: Jaselská 335, 415 03 Teplice, IČO: 46070711, Reg: Krajský soud v Ústí nad Labem, Spisová značka: L 1175

Zápis
valné hromady České federace Spastic Handicap konané v Teplicích, v Jaselské
dne 26. června 2020
Zahájení:
13:05
Ukončení:
15:15
Program:
1. Zahájení
2. Organizační záležitosti
a) Schválení hostů VH
b) Pověření vedením VH
3. Program VH (zaslán elektronicky 21. 5. 2020)
4. Volba společné komise VH – mandátové, volební a návrhové
5. Mandátová zpráva
6. Jednací řád VH (zaslán elektronicky 12. 6. 2020)
7. Volební řád (zaslán elektronicky 12. 6. 2020)
8. Situační zpráva předsednictva
9. Zpráva správní rady Nadačního fondu NA KŘÍDLECH MOTÝLA
10. Zpráva kontrolora SH
11. Zpráva o hospodaření
12. Rozpočet SH na rok 2020 (zaslán elektronicky 12. 6. 2020)
13. Volba 1. místopředsedy
14. Zpráva společné komise VH mandátové, volební a návrhové o výsledcích voleb
15. Návrh na schválení usnesení
16. Různé
17. Závěr
1.

Zahájení

2.

Organizační záležitosti
a)

Schválení hostů VH - Jako hosté na VH byli pozváni: Hlaváčová Alena, Jelínková
Klára, Jirka Luboš.
Hlasování: 19 pro, 0 proti, 0 zdržel se hlasování
Valná hromada schvaluje.
b)
3.

Valnou hromadu ČFSH povede předseda Ondřej Sejpka, který VH svolal.

Návrh programu schůze
Návrh programu VH byl rozeslán elektronicky do všech TJ/SK, RT dne 21. 5. 2020.
Doplnění, připomínky: bez připomínek
Hlasování: 19 pro, 0 proti, 0 zdržel se hlasování
Valná hromada schvaluje.

4.

Volba společné komise VH mandátové a návrhové – O. Sejpka:
Návrh na členy společné komise VH mandátové, volební a návrhové: Alena Hlaváčová, Pavla
Přistoupilová, Stanislav Šťastný
Hlasování: 19 pro, 0 proti, 0 zdržel se hlasování
Valná hromada schvaluje.
Navržení zvolili ze svého středu předsedu Stanislava Šťastného
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5.

Mandátová zpráva
K 31. 12. 2019 je v České federaci Spastic Handicap zaregistrováno 11 TJ/SK.
Dle stanov bylo pozváno 11 zástupců TJ/SK, 6 zástupců Realizačních týmů SH a 4 členové předsednictva
SH s hlasovacím právem 21 hlasů.
VH je usnášení schopna při dosažení kvóra minimálního počtu 11 hlasů, což je nadpoloviční většina
oprávněných hlasů.
1. SK Kociánka Brno, z.s.
1 hlas
M. Polášek
2. TJ Březejc, z.s.

3. TJ zdrav. postižených Halma z.s.
4. SK Jedlička Liberec
5. SC Jedličkova ústavu Praha, z.s.
6. TJ Léčebna Košumberk, z.s.
7. TJ ZP Nola Teplice
8. SC OA Janské Lázně, z.s.
9. TJ Spastic Sport Praha, z.s.
10. HSC Velké Meziříčí, z.s.
11. HSC Havířov, z.s.
12. Realizační tým atletiky
13. Realizační tým boccie
14. Realizační tým curlingu
15. Realizační tým cyklistiky
16. Realizační tým lukostřelby
17. Realizační tým ostatních sportů
18. Předseda
19. Místopředseda
20. Místopředseda
21. Místopředseda
Celkem

1 hlas

P. Přistoupilová

1 hlas
1 hlas
1 hlas
1 hlas
1 hlas
1 hlas
1 hlas
1 hlas
1 hlas
1 hlas
1 hlas
1 hlas
1 hlas
1 hlas
1 hlas
1 hlas
1 hlas
1 hlas
1 hlas
21 hlasů

P. Martínek
M. Lačný
P. Martínek
J. Gála
J. Janouchová
P. Martínek
P. Martínek
omluveni
P. Vrbová
P. Vrátil
P. Přistoupilová
nepřítomni
Z. Mlynář
P. Přistoupilová
O. Sejpka
O. Sejpka
I. Ráčková
M. Lačný
S. Šťastný

Ve 13:05 hod. bylo přítomno 12 oprávněných delegátů s hlasovacím právem 19 hlasů, což je více jak
polovina oprávněných hlasů. Následující rozhodnutí valné hromady jsou právoplatná a valná hromada je
usnášení schopná.
K platnosti usnesení je nutno dosáhnout 10 hlasů, což je nadpoloviční většina oprávněných hlasů.
Jako hosté byli schváleni: Hlaváčová Alena, Jelínková Klára, Jirka Luboš
VH bere mandátovou zprávu na vědomí.
6.

Návrh jednacího řádu VH
Návrh jednacího řádu VH SH byl rozeslán elektronicky do všech TJ/SK, RT dne 12. 6. 2020
Doplnění, připomínky: bez připomínek
Hlasování: 19 pro, 0 proti, 0 zdržel se hlasování
Valná hromada schvaluje.

7.

Návrh volebního řáduu VH
Návrh volebního řádu VH SH byl rozeslán elektronicky do všech TJ/SK, RT dne 12. 6. 2020
Doplnění, připomínky: bez připomínek
Hlasování: 19 pro, 0 proti, 0 zdržel se hlasování
Valná hromada schvaluje.

8.

Situační zpráva předsednictva
Předseda ČFSH Ondřej Sejpka přednesl situační zprávu předsednictva na rok 2020. V průběhu letošního
roku přejde agenda parasportu z MŠMT na nově vzniklou Národní sportovní agenturu (NSA). Ta od roku
2021 plně nahradí MŠMT, které státní dotace na oblast parasportu letos administruje naposled. V červnu
2020 zveřejnila NSA Strategický plán rozvoje parasportu v ČR na roky 2020-2022 (tuto naleznete na
stránkách NSA https://www.agenturasport.cz/parasport/). Na základě tohoto strategického plánu byla
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zveřejněna Výzva k předkládání Koncepcí rozvoje jednotlivých druhů sportů pro zdravotně
postižené sportovce (tuto naleznete na stránkách NSA https://www.agenturasport.cz/parasport/), která
slouží k naplnění cíle Strategického plánu. Tento plán má za základní cíl sjednotit jednotlivé para sporty.
To znamená, že od příštího roku bude pro každý daný sport (atletika, cyklistika, lukostřelba, boccia atd.)
oprávněným žadatelem pouze jedna organizace, která bude mít statut gestora daného sportu a bude mít
pod sebou všechny reprezentanty ČR daného sportu. To bude významná změna oproti současnému stavu,
kdy jsou reprezentační týmy ve většině parasportů rozdělené na skupinky pod jednotlivými svazy, a to
vadovými i svazy zdravých.
Sportovní organizace, které splňují podmínky NSA uvedené v bodě 2 výzvy, předloží do 15. srpna 2020
koncepci pro daný para sport a z řádně podaných a zaevidovaných koncepcí bude na základě daných
kritérií Národní sportovní agentura vybírat jednu organizaci, která bude plnit roly gestora daného para
sportu. Výhodou tohoto systému by mělo být zpřehlednění situace v českém parasportu, kde v řadě sportu
dnes působí více organizací se vzájemně se překrývajícím polem působnosti, což vede k rozdělení
reprezentací na vzájemně si konkurující skupinky a nejasnou odpovědnost jednotlivých organizací
v daném parasportu působících.
Dle předsedy SH by bylo logické, aby role gestorů kopírovali mezinárodní struktura daného sportu.
V každém sporu je vždy jedna mezinárodní organizace, která daný sport pro ČR zastřešuje. Např. atletika
je sport, který mezinárodně řídí IPC, to znamená, že národní autoritou pro atletiku je ČPV. To v současné
době plní pouze roli administrátora a přihlašuje sportovce na atletické závody, ale nemá pod sebou
reprezentanty, kteří jsou v jednotlivých svazech zdravotně postižených. Stejná je situaci v lyžování. U
cyklistiky je národní autoritou s mezinárodním zastřešením Český svaz cyklistiky (řádný člen UCI), u
lukostřelby Český svaz lukostřelby (řádný člen World Archery) a u boccii ČFSH (řádný člen BISFed). I
ve výzvě NSA se předpokládá zvýhodnění těch organizací, které mezinárodní zastřešení mají, konkrétně
v bodě 5. odstavec 5.1., kde je uvedeno, že v případě předložení více stejně kvalitních koncepcí pro
stejnou oblast parasportu bude pro stanovení gestora rozhodovat členství předkladatele v odpovídající
mezinárodní autoritě.
Česká federace Spastic Handicap, z.s. bude určitě žádat o gestorství sportu boccia, kde je národní
sportovní autoritou s mezinárodním zastřešením. Co se týče cyklistiky, lukostřelby tam budou s největší
pravděpodobností předkládat koncepci dotyčné svazy zdravých a z tohoto důvodů předpokládáme, že
organizací, které daný sport budou zastřešovat, budou Český svaz cyklistiky a Český lukostřelecký svaz.
V atletice a lyžování se předpokládá, že by zastřešující organizací měl být ČPV. Toto závisí na tom, zda se
jednotlivé svazy zdravotně postižených sportovců dohodnou a předloží jednotnou koncepci ke sportům,
které v současné době řídí IPC. Dne 25. 6. 2020 proběhlo jednání VG ČPV, kde se o tomto jednalo a
zástupci svazů se dohodli, že se všichni zúčastní Semináře k předkládání koncepce rozvoje jednotlivých
druhů sportů pro zdravotně postižené sportovce, který se bude konat dne 30. 6. 2020 od 10:00 hodin
v Praze. Po tomto semináři budou zástupci svazů jednat o dalších krocích na následných jednání
v průběhu července.
Protože Česká federace Spastic Handicap, z.s. se nemůže zcela spoléhat na domluvu všech svazů, která se
také nemusí realizovat, přihlásí se SH do 30.6. k záměru předložit NSA koncepce i za sporty atletika,
cyklistika a lukostřelba s tím, že by po následných jednání koncepci k termínu 15.8. nepřekládala, ale tyto
sporty byly součástí dohodnuté jednotné koncepce pod jinou organizací.
Je třeba si uvědomit, že tyto změny ve financování parasportu v ČR budou mít zásadní dopad i na
fungování svazu jako takového. Reálným předpokladem je, že od roku 2021 by ČFSH zastřešovala pouze
jeden paralympijský sport, a to bocciu. Je zjevné, že to se neobejde bez zásadních změn v oblasti
personalistiky (menší počet zaměstnanců), financování (ČFSH přímým žadatelem o dotace pouze
v jednom sportu), vnitřní struktury svazu (úbytek realizačních týmů) a změnu orientace hlavní činnosti
svazu se zaměřením na řízení boccii a podporu sdružených TJ/SK. Z tohoto důvod předsednictvo v druhé
polovině roku po určení gestorů připraví návrh na restrukturalizaci SH, který předloží Valné hromadě SH,
která se bude konat koncem roku 2020.
9.

Zpráva správní rady Nadačního fondu NA KŘÍDLECH MOTÝLA
Nadační fond NA KŘÍDLECH MOTÝLA (dále jen NFNKM) vznikl ke dni 23. 7. 2019 a začal vyvíjet
aktivity, ke kterým byl určen. Což je uvedeno ve výroční zprávě NFNKM za rok 2019, která je přílohou
zápisu z Valné hromady SH.
3

20200626_Zápis VH

Pro rok 2020 byly rozjednány projekty např.:
- Jarní ples Proboštov, kde měl být výtěžek za vstupenky, tombolu atd. věnován NFNKM,
- prezentace NFNKM na nejvýznamnější akci města Teplic – Lázeňská sezóna,
- spolupráce se skupinou sportovců, kteří organizují v Ústeckém kraji sportovní akce s tím, že výtěžky
budou věnovány NFNKM.
Byla zahájena jednání např.:
- Ústecký kraj
- s ředitelem spolku Cesta za snem o spolupráci,
- se zástupci společnosti XIAOMI,
- se zástupci společnosti AGC Flat Glass Czech,
- se zástupci společnosti ALWAC a.s. o bezplatné inzerci NFNKM v měsíčníku Freečko,
- se zástupci Severočeských dolů Chomutov,
- s výživovou poradkyní pro sportovce, která nabídla poskytnout našim sportovcům 15% slevu na
všechny služby.
Převážná většina těchto připravených projektů však byla zrušena a to v návaznosti na vzniku epidemie
COVID-19. Také všechna jednání se zástupci společností byla prozatím pozastavena.
Dozorčí rada NFNKM na základě ekonomických aspektů a s přihlédnutím na vznik epidemie COVID-19
navrhla správní radě NFNKM projednat návrh na zrušení Nadačního fondu NA KŘÍDLECH MOTÝLA.
Správní rada NFNKM návrh projednala a shodla se, že vzhledem k situaci není ekonomicky únosné
pokračovat ve fungování NFNKM v nastaveném režimu, ale že zrušení NFNKM by nebylo přínosem. A
to s ohledem na to, že NFNKM získává po ročním fungování další možnosti získávání finančních
příspěvků a to např. DMS, přihlášení NFNKM do různých projektů.
Členové správní rady se po důkladném zvážení shodli na tom zanechat statut NFNKM, ale minimalizovat
náklady na provoz. Z tohoto důvodu byl rozvázán pracovní poměr s ředitelkou NFNKM.
Členové valné hromady požádali o podrobné vyúčtování Nadačního fondu NA KŘÍDLECH MOTÝLA.
Předseda správní rady Stanislav Šťastný seznámil členy valné hromady, že byly zaslány na Krajský soud
Výkaz zisku a ztráty 2019, Rozvaha 2019, Výroční zpráva NFNKM za rok 2019, příloha k účetní závěrce
2019(toto naleznete na stránkách justice.cz) a zároveň požádal o zanesení úkolu zaslat členům VH
podrobný přehled hospodaření NFNKM k 31. 12. 2019 do usnesení valné hromady SH, do bodu VALNÁ
HROMADA UKLÁDÁ – správní radě NFNKM.
10. Zpráva kontrolora SH
Kontrolor Jaroslav Gála přednesl členům VH zprávu o kontrolní činnosti, která je přílohou zápisu z Valné
hromady SH.
11. Zpráva o hospodaření
Paní účetní Alena Hlaváčová přednesla hospodářský výsledek za rok 2019, který je přílohou zápisu
z Valné hromady SH.
Hlasování: 15 pro, 0 proti, 4 zdržel se hlasování
Valná hromada schvaluje.
12. Rozpočet SH na rok 2020
Návrh rozpočtu SH na rok 2020 byl rozeslán elektronicky do všech TJ/SK, RT dne 12. 6. 2020.
Dotazy, připomínky:
- Janouchová Jitka – jaký je stav finančních prostředků na rezervním účtu SH.
Odpovídá Ondřej Sejpka: Stav dlouhodobých rezerv je k 31. 12. 2019 cca 9 mil.
Kč, z toho 1,5 mil. Kč finance na bankovních účtech, 5 mil. Kč půjčky
MARTEX Nord, 1,2 mil. Kč zápůjčky v TJ/SK a 1,5 mil. vklad v NFNKM.
-

Martínek Pavel – požaduje výroční zprávu za rok 2020 a její odsouhlasení
valnou hromadou.
Odpovídá Ondřej Sejpka: Valná hromada SH schvaluje pouze hospodářský
výsledek za rok 2019. V návaznosti na jeho odsouhlasení zasílá SH na
rejstříkový soud tento odsouhlasený hospodářský výsledek spolu s rozvahou,
výkazem zisků a ztrát včetně výroční zprávy to vše za rok 2019. Výroční zpráva
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za rok 2020 nemůže být ještě zpracována a to z důvodu, že tato se zpracovává až
na konci daného roku.
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 5 zdržel se hlasování
Valná hromada schvaluje.
13. Volba 1. místopředsedy s mandátem do 23. června 2022
Předseda společné komise Stanislav Šťastný přečetl návrhy navržených kandidátů pro volbu na
1. místopředsedu.
O každém navrženém kandidátu bylo hlasováno dle odsouhlaseného Volebního řádu.
14. Zpráva společné komise VH mandátové, volební a návrhové o výsledcích voleb
Předseda společné komise Stanislav Šťastný přednesl zprávu o výsledcích voleb, která bude přílohou
tohoto zápisu.
14.1.

Po přečtení zprávy společné komise VH o výsledcích voleb pan Martínek Pavel (delegát VH
TJ ZP Halma z.s.; SC Jedličkova ústavu Praha, z.s.; SC OA Janské Lázně, z.s.; TJ Spastic Sport
Praha, z.s.) napadl volbu na 1. místopředsedu a to z důvodu, že touto volbou na funkci
1. místopředsedy je nyní předsednictvo 4 členné a ve stanovách České federace Spastic
Handicap, z.s. je uvedeno, že předsednictvo SH je 5 členné.

14.2.

Předseda Ondřej Sejpka navrhl uvést do usnesení valné hromady připravit další jednání valné
hromady SH v druhé polovině roku 2020, kde proběhne volba pátého člena PSH.

15. Návrh usnesení
Předseda společné komise Stanislav Šťastný přednesl návrh usnesení.
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 5 zdržel se hlasování
Valná hromada schvaluje.
16. Různé
16.1.

Pan Martínek Pavel vznesl dotaz, z jakých důvodů podal rezignaci pan Pípal Petr. Panu
Martínkovi bylo předáno k nahlédnutí rozhodnutí pana Pípala o ukončení práce ve funkci
1. místopředsedy spolku ČFSH, kde je uveden důvod ukončení. Pan Pípal Petr nadále není
schopen kvalitně zajišťovat potřeby spolku spojené s prací v dané funkci a nedokáže být
plnohodnotným přínosem pro Českou federaci Spastic Handicap, z.s.

16.2.

Po přečtení usnesení přednesl pan Martínek žádost za všechny TJ/SK, které na této VH SH
zastupuje (TJ ZP Halma z.s.; SC Jedličkova ústavu Praha, z.s.; SC OA Janské Lázně, z.s.;
TJ Spastic Sport Praha, z.s.) , že předsednictvo SH nesplnilo požadavky, které zaslali před VH
SH a z tohoto důvodu navrhl hlasování o ukončení činnosti České federace Spastic Handicap,
z.s. a to ke dni 31. 12. 2020.

16.3.

Předseda SH Ondřej Sejpka i přes to, že již bylo schválené usnesení, nechal o tomto návrhu
hlasovat.
Hlasování VH o ukončení činnosti České federace Spastic Handicap, z. s.
ke dni 31. 12. 2020.
Hlasování: 5 pro, 14 proti, 0 zdržel se hlasování
Valná hromada neschvaluje.

17. Návrh usnesení upravený o hlasování o ukončení činnosti ČFSH
Předseda společné komise Stanislav Šťastný přednesl upravený návrh usnesení, které je přílohou zápisu
valné hromady SH.
Hlasování: 19 pro, 0 proti, 0 zdržel se hlasování
Valná hromada schvaluje.
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18. Závěr
Přílohy:
-

Pozvánka s návratkou na VH SH 2020
Jednací řád VH SK 2020
Volební řád VH SH 2020
Výroční zpráva Nadačního fondu NA KŘÍDLECH MOTÝLA za rok 2019
Zpráva kontrolora SH
Hospodářský výsledek za rok 2019
Rozpočet SH pro rok 2020
Seznam zaměstnanců SH 2020
Zpráva společné komise VH 2020 o výsledcích voleb 1. místopředsedy
Usnesení VH ČFSH
Prezenční listina delegátů VH a hostů
Podrobný přehled hospodaření NFNKM k 31. 12. 2019

Zapsala: Pavla Přistoupilová
Ověřil: Ondřej Sejpka
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