
Vážené předsednictvo, 
Dovolte nám, abychom prostřednictvím tohoto otevřeného dopisu vznesli urgentní požadavek 
k avizované valné hromadě dne 20.12. 2021 v Teplicích. 
Program Valné hromady bude doplněn o dva, z našeho pohledu, zásadní body: 
1. Koncepce činnosti a rozvoje svazu od 2022. V tuto chvíli svazu, který ztratil všechny sporty. 
2. Rozpočet svazu na rok 2022 a jeho naplnění.  K rozpočtu doložit seznam zaměstnanců od 
1.1.2022. 
 
Doplnění programu a doložení koncepce i rozpočtu zašlete prosím členům VH nejpozději do 
6.12. 2021. 
Pokud tento požadavek nebude ze strany předsednictva ČFSH naplněn, deklarujeme, že se 
valné hromady dne 20.12. 2021 neúčastníme. 
Dále požadujeme, aby první místopředsedkyně nebo kontrolor ČFSH svolali valnou hromadu 
v lednu 2022, kdy jediným bodem programu bude zrušení České federace Spastic Handicap 
pro neplnění poslání svazu, dle platných stanov ze dne 30.6. 2018, konkrétně bodu III.  Hlavní 
a vedlejší činnost. 
 
Co je důvodem k návrhu zrušení našeho spolku? 
Česká federace Spastic Handicap rezignovala, prostřednictvím předsednictva, na veškeré 
činnosti spojené s rozvojem sportu. Díky tomu je financování ze strany NSA, jako jediného 
zdroje financí prakticky nulové a rozpočet ČFSH několik let po sobě schodkový. 
Komunikace předsednictva směrem k členům valné hromady je prakticky nulová. 
ČFSH již od 16.7. 2021 nemá ani předsedu a ukázalo se, že jediný statutární zástupce paní Irena 
Ráčková je zcela nefunkční. 
 
Jakým způsobem by mohlo dojít k vypořádání, pokud bude zrušení svazu odsouhlaseno. 
 

1. Finanční a majetkové vypořádání 
- Zaměstnanci ČFSH budou vypořádáni v souladu se zákoníkem práce (ukončení pracovních 

poměrů, odstupné atd.) 
- Finanční prostředky ČFSH budou rozděleny podle schváleného klíče do členských klubů 

České federace Spastic Handicap, včetně sportů, které byly dosud ve struktuře ČFSH 
(atletika, boccia, cyklistika, lukostřelba – finance by byly alokovány subjektům, které 
převezmou od roku 2022 gestorství sportu). Klíč k rozdělení bude odvozen například 
podle aktivity a úspěšnosti TJ/SK nebo sportu. Odhadem může každý členský klub obdržet 
finanční prostředky mezi 200-500 tisíci korunami jako základ. Tyto finance klubům 
pomohou v udržení a rozvoji jejich činnosti. 

- Movitý majetek – budova v majetku ČFSH, Jaselská 355, Teplice bude prodána a získané 
finance budou zahrnuty do celkového vypořádání k rozdělní do klubů a sportů. 

- Další majetek – vozový park, sportovní a další vybavení. Tento majetek bude nabídnut 
prioritně do TJ/SK a sportů. Pokud o nějaké vybavení nebude zájem, bude toto prodáno a 
postupováno bude podle bodu výše. 

  



2. TJ a SK 
Tělovýchovné jednoty a sportovní kluby mají šanci vstoupit do organizací ČATHS, Česká 
federace boccii, Český para sport nebo dalších sportovních svazů, které řídí sporty pro 
sportovce se zdravotním postižením. 
 

3. Sporty 
- Atletika – gestorem pro atletiku je ČATHS, reprezentace i soutěže budou řízeny touto 

organizací.  
- Boccia – gestorem pro bocciu je ČFB (Česká federace boccii), reprezentace i soutěže 

budou řízeny touto organizací. Členství v ČFB je možné pro fyzické i právnické osoby. ČFB 
je připravena převzít okamžitě i členství ve World Boccia, aby měli sportovci jistotu, že 
jejich účast na turnajích World Boccia není ohrožena. 

- Cyklistika – gestorem pro cyklistiku je ČSC (Český svaz cyklistiky) 
- Lukostřelba – gestorem pro lukostřelbu je ČLS (Český lukostřelecký svaz) 

 
Věříme, že máme všichni stejný cíl a tím je zajištění sportovní činnosti našim handicapovaným 
sportovcům. 
 
Za sdružení členů valné hromady: 
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