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Zápis z konání Valné hromady Českého svazu 
vnitřně postižených sportovců, o.s. 

konané dne 8. 10. 2015 ve 13hod, Stadion Strahov – zasedací místnost č. 
209, Praha 6 

 
Začátek: 13h 
Konec: 14:30 
Valné hromadě předsedal: Ing. Oldřich Machaň, CSc.  
Předsednictvo VH bylo zvoleno dále ve složení:   
 
Program VH: 

1. Zahájení – přivítání – Ing. Machaň 
2. Schválení programu – Ing. Machaň 
3. Návrh pracovního předsednictva (Ing. Machaň, Ing. Průcha – řídí VH) 
4. Schválení jednacího řádu – Ing. Průcha 
5. Volba mandátové komise – (za VV Ing. Vojtěchová + Urbanová) 

                                         návrhová - ( za VV Mgr. Dvořák) 
                                         zápis – Ing. Martin + Kulířová, DiS. 

6. Zprávy: - o činnosti  - Ing. Machaň 
                            o hospodaření – Ing. Martin                 
                             KK -  Ing. Seidl, (Ing. Přibyla) 
                             STK - Popadinec  
      7. Projednání nových stanov - schválení - Ing. Průcha 
      8. Rozpočet na r. 2016 – Ing. Martin 
      9.  Diskuze – Ing. Průcha 
    10.  Usnesení-  Mgr. Dvořák 
    11. Závěr     

 
1) Ing. Machaň – zahájení a schválení programu. Nebyly žádné námitky. Omluva J. 

Paty, předsedy UZPS ČR, ze zdravotních důvodů se VH nemohl zúčastnit. 
2) Ing. Machaň – schválení programu – schváleno (13 pro, 0 proti, 0 zdržel se) 

o Řídící schůze Ing. Průcha 
3) Návrh pracovního předsednictva: schváleno (13 pro, 0 proti, 0 zdržel se) 

Ing. Machaň 
Ing. Průcha (řídí VH) 
J. Pata – předseda UZPS ČR 
 

4) Projednání a schválení jednacího řádu VH ČSVPS: schváleno (13 pro, 0 proti, 0 
zdržel se) 

 
5) Volba komise: 

 mandátní komise – Ing. Vojtěchová (za VV ČSVPS), Ing. Urbanová 
 návrhová komise – Mgr. K. Dvořák (za VV ČSVPS), Ing. Seidl 
 zapisovatelé (tvorba zápisu) – Ing. Martin, J. Kulířová, DiS. 

o Schváleno (13 pro, 0 proti, 0 zdržel se) 
  

6) Ing. Machaň: prezentace Zprávy o činnosti výkonného výboru  ČSVPS.  
o VV se schází od poslední VH 2014 ve složení Mgr. Dvořák, Ing. Machaň, 

Ing. Martin, Ing. Průcha a Ing. Vojtěchová + kontrolní komise. VV řeší 
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aktuální problémy, vytváří rozpočet a zúčtování dotací. Podává žádosti o 
dotace na MŠMT.  

o Nutná aktualizace nových stanov ČSVPS z důvodu nového občanského 
zákoníku. Stejně tak jednotlivá sdružení musí aktualizovat své stanovy 
nejpozději do 1. 1. 2017. 

o ČSVPS sdružuje 9 klubů, doporučení založení webových stránek. 
o Písemná zpráva je součástí zápisu. 

 
7) Ing. Martin: Prezentace Zprávy o hospodaření ČSVPS  

 
o Písemná zpráva je součástí zápisu 
o Informace o rozpočtu na rok 2016, většina žádostí na rok 2016 bude 

splněna v plné výši 
o Účast s Ing. Machaňem na jednání na MŠMT – informace z jednání; 

neshody s ministerstvem financí a ministerstvem školství; ČSVPS byl 
pod kontrolou NKU, museli jsme poskytnout součinnost. 

o ČUS přechází na novou online databázi členské základny – termín do 
konce října 2015 – aktivování, je nutné kontaktovat ČUS/krajské 
sdružení ČUS, které zašlou kontaktní údaje. 

o Informace o programech MŠMT na rok 2016, informace o novém 
programu XVIII – momentálně pozastaven 

o Stanoven nový požadavek MŠMT – každý člen SK/TJ je povinen hradit 
členský příspěvek minimálně ve výši: 100,- Kč na mládež, 500,- Kč na 
dospělého ročně. Bez členského příspěvku není možné žádat o dotace 
na MŠMT. 

o Opětovný apel, aby kluby zasílaly vyúčtování jednorázových aktivit do 
měsíce po skončení akce. Klub D+T pro tento rok zatím nevyúčtoval 
nic. 

 
8) Ing. Přibyla: Prezentace Zprávy kontrolní a revizní komise ČSVPS  

o Předsedou kontrolní komise je Ing. Seidl 
o Písemná zpráva je součástí zápisu 
o V minulých letech se řešily 2 problémy – oddíl Jablonce (bez problému 

vyřešen), oddíl D+T (problém projednán a vyřešen). 
o Kontrolní komise funguje 
o KK doporučuje VH schválit hospodaření ČSVPS za roky 2013 a 2014 

 
9) Popaninec: Prezentace Zprávy sportovní a technické komise  

o Informace o činnosti volejbalové ligy 
o Je problém sehnat nové členy, zejména mladší generaci 

 
10) Mandátová komise – VH je usnášení schopná – VH se účastní 13 zástupců  

z 21, tj. nadpoloviční většina 
 

11) Ing. Průcha: Projednání nových stanov ČSVPS  
o Hlasování: schváleno 

13 pro, 0 proti, 0 zdržel se 
 

12) Diskuze: řídí Ing. Průcha 
o Příspěvky je nutné prokazatelně účtovat – měl by být oddílem předem 

stanoven 
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o Jednorázové aktivity doposud vykazovány na počet dní, návrh I. Martina 
rozdělováno na počet nocí. 

o Každý člen ČSVPS je pojištěn korporátní smlouvou pod ČUS – Kooperativa 
o Webové stránky – aktualizace adresáře – úkol I. Martin 

 
13) Usnesení: Mgr. Dvořák – prezentace závěrů VH ČSVPS 2015 

 
14) Závěr: 

o Schválení usnesení valné hromady – schváleno 
13 pro, 0 proti, 0 zdržel se 
 

 
 

Zapsala: J. Kulířová, DiS. 
Kontrola: Ing. I. Martin 


