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I.  

CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ ČESKÉHO PARALYMPIJSKÉHO VÝBORU  

Český paralympijský výbor, z.s. (dále jen „ČPV“) vznikl v souladu se zákonem o sdružování občanů, 

jako samostatné občanské sdružení, paralelní s Českým olympijským výborem, z iniciativy 

International Paralympic Committee (dále jen „IPC“), zastřešující jednotlivé sportovní svazy 

zdravotně postižených, které jsou do ČPV sdruženy. V současnosti je zapsaným spolkem dle 

platných zákonů České republiky 

ČPV ideově vychází z Českého olympijského výboru, založeného roku 1899  

dr. Guthem – Jarkovským a z hlavních myšlenek IPC a ICSD. Jeho hlavním posláním je pěstování  

a rozšiřování myšlenek paralympismu, deaflympismu a Global Games (dále též GG) mezi trvale 

zdravotně postiženými sportovci. 

Posláním ČPV je rozvíjet a chránit paralympijské, deaflympijské a GG hnutí, jeho aktivity a ideály 

mezi zdravotně postiženými sportovci rovnoprávně bez ohledu na druh postižení, přispívat 

k výchově všech jeho účastníků k čestnému jednání podle zásad hnutí fair play a Etického kodexu 

ČPV a tím také přispívat k jejich společenské integraci. 

ČPV hájí demokratické zásady paralympijského, deaflympijského a GG hnutí, bojuje proti 

diskriminaci ve sportu z rasových, politických, náboženských či jiných důvodů a dbá na dodržování 

rovnoprávného postavení všech druhů trvalých zdravotních postižení a na dodržování zásad 

Etického kodexu ČPV. 

Výkonné grémium – nejvyšší orgán ČPV 

Řídícím a plenárním orgánem ČPV je jeho výkonné grémium (dále též „VG“) složené ze zástupců 

jednotlivých řádných členů. Zasedání VG se s hlasem poradním zúčastňuje z titulu své funkce  

i výkonný předseda ČPV.  

Výkonný předseda 

Výkonný předseda ČPV je placeným zaměstnancem ČPV. Vedle předsedy ČPV je druhým 

statutárním zástupcem ČPV. Výkonný předseda je jmenován anebo odvolán rozhodnutím VG  
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a je podřízen předsedovi ČPV. Každý ze statutárních zástupců je oprávněn jednat za sdružení 

samostatně. Funkce výkonného předsedy může být kumulována s jinou funkcí. 

Řádné členství v ČPV 

Řádnými členy ČPV jsou sportovní svazy, členěné podle jednotlivých druhů zdravotního postižení. 
Jedná se o tyto druhy trvalých zdravotních postižení (v abecedním pořadí): 

• mentálně postižení 

• sluchově postižení 

• spasticky postižení (zařaditelní do mezinárodní sportovní federace spasticky postižených  
CP-ISRA, tedy lokomotorická postižení zpravidla neurologického původu, zejména ochrnutí  
– převážně vlivem dětské mozkové obrny, většinově postižení vrozená) 

• tělesně postižení (lokomotorická postižení zpravidla ortopedického původu, zejména 
poúrazové stavy, většinově postižení získaná – to vše bez zařaditelných do CP-ISRA) 

• zrakově postižení 

Za každý druh zdravotního postižení je v ČPV sdružen jeden svaz, výjimku tvoří tělesně postižení, 

kteří s ohledem na vzniklou situaci jsou po přechodné období, a to do doby jejich 

předpokládaného sloučení, zastoupeni dvěma samostatnými svazy – Českou asociací tělesně 

handicapovaných sportovců (ČATHS) a Českým svazem tělesně postižených sportovců (ČSTPS).  

Řádnými členy ČPV nemohou být jednotlivci, jednotlivé sporty, jednotlivé tělovýchovné jednoty  

a sportovní kluby nebo jiná sportovní sdružení. 

Sdružené svazy 

• Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců, z.s. (převážně poúrazové stavy) – dále 
jen ČATHS 

• Česká federace Spastic Handicap, z. s. (sportovci ochrnutí převážně na následky dětské 
mozkové obrny, zejména jde o vady vrozené) – dále jen ČFSH 

• Český svaz mentálně postižených sportovců, z. s. – dále jen ČSMPS  

• Český svaz neslyšících sportovců, z.s. (vady sluchu, vrozené i získané) – dále jen ČSNS 

• Český svaz tělesně postižených sportovců z.s. (převážně poúrazové stavy) – dále jen ČSTPS 

• Český svaz zrakově postižených sportovců, z. s. (vady zraku vrozené i získané) – dále jen 
ČSZPS 
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Přidružené členství 

Statut přidruženého člena má Český svaz vnitřně postižených sportovců, z. s. (vnitřní postižení, 

transplantace, onemocnění srdce, cév, plic,…) – dále jen ČSVPS, jehož aktivity nejsou na programu 

paralympiád, deaflympiád a Global Games. O přijetí dalších přidružených členů rozhoduje výkonné 

grémium ČPV. 

Sportovní svazy jsou samostatné právní subjekty, které dále sdružují na území České republiky 144 

tělovýchovných jednot a sportovních klubů s celkovou základnou 9.558 registrovaných členů 

(mimo přidruženého svazu ČSVPS). Systematická sportovní příprava reprezentantů  

je zabezpečovaná právě prostřednictvím sdružených sportovních svazů, které rovněž organizují 

domácí mistrovské soutěže ve sportovních odvětvích a zajišťují účast na světových soutěžích  

na úrovni mistrovství světa, mistrovství Evropy, kvalifikačních turnajích, postupových soutěžích  

a světových i evropských pohárech. Zabezpečení účasti reprezentace České republiky na letních  

a zimních paralympiádách a deaflympiádách (obdoba paralympiád, avšak pouze pro neslyšící, 

konají se vždy v lichých letech) je od roku 1994 úkolem ČPV. Počínaje rokem 2019 připadlo 

zabezpečení účasti na deaflympiádách a Global Games nově svazům ČSNS a ČSMPS, na základě 

nových pravidel MŠMT. 

Členská základna 

Stav k 31. 12. 2020 dle oficiální statistiky svazů sdružených v ČPV 

Svaz Počet členů Počet klubů 
ČATHS 618 19 
ČFSH 2 043 11 
ČSMPS 2 248 32 
ČSNS 1 373 14 
ČSTPS 1 553 46 
ČSZPS 1 425 17 

CELKEM 9 260 139 
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II.  

SITUAČNÍ ZPRÁVA VÝKONNÉ PŘEDSEDKYNĚ ZA ROK 2020 

Vážení sportovní přátelé, 
 

rok 2020 nebyl pro české sportovní prostředí vůbec jednoduchý. Celosvětová pandemie covidu-19 
vedla k vyhlášení nouzového stavu v České republice. Došlo k omezení nebo úplnému zákazu 
hromadných akcí, což velkou měrou ovlivnilo pořádání sportovních akcí.  

Byla zrušena řada významných soutěží od MČR po ME, MS. Dne 24. března 2020 došlo  
z bezpečnostních důvodů k odložení Letních paralympijských her Tokio 2020, které byly přesunuty 
na rok 2021. 

Situace vůbec nebyla jednoduchá. O to více si vážíme přístupu sportovců, kteří se i v nelehkých  
a ztížených podmínkách snažili trénovat v přírodě i doma, udržovali a zvyšovali si kondici. 

Naši handicapovaní sportovci (napříč členskými svazy ČPV) v této nepříznivé době dokázali získat 3 
zlaté, 10 stříbrných, 8 bronzových medailí, 4 sportovci se umístili na 3. - 4. místě, 1 sportovec  
se umístil na 4. místě na MS, ME, SP, EP a dalších mezinárodních soutěžích – za to jim patří veliký 
obdiv a poděkování. 

Stručně k dalším aktivitám: 

Významné výročí ČPV 

u příležitosti 25. výročí založení Českého paralympijského výboru (ČPV) byli dne 29. 6. 2020 v TOP 
HOTELU Praha oceněni historicky nejúspěšnější sportovci sdružených svazů:  

Jiří Ježek, cyklistika (ČATHS), 
Roman Musil, atletika, cyklistika (ČFSH), 
Ivana Kumpoštová, plavání (ČSMPS), 
Petra Kurková, lyžování (ČSNS), 
Martin Kovář, plavání (ČSMPS), 
Kateřina Teplá-Šormová, lyžování (ČSZPS). 

Mediální kampaň Českého paralympijského týmu (ČPT) „Jsme připraveni zazářit“ vyšla z dílny 
společnosti Premier Sports, která je výhradním marketingovým partnerem Českého 
paralympijského týmu. Cílem kampaně, jak Premier Sports uvádí, „bylo posílit povědomí  
o tuzemském paralympijském hnutí, stejně jako zapracovat do českého mediálního prostoru 
konkrétní úspěchy našich handicapovaných sportovců“. 

Jednoduché podmínky pro svoji práci neměl v době „covidové“ ani sekretariát ČPV. Neustálé 
změny, odkládání či rušení soutěží, složité a komplikované zajišťování logistiky letních 
paralympijských her. Pracovníci sekretariátu se pravidelně zúčastňovali on-line jednání s IPC. Také 
jim patří uznání a dík. 
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Národní sportovní agentura (NSA)  
na základě stanov Mezinárodního paralympijského výboru (IPC) je ČPV národním řídícím orgánem 
pro sporty přímo řízené IPC. Z tohoto důvodu, a s odkazem na Výzvu k předkládání Koncepcí 
rozvoje jednotlivých sportů pro zdravotně postižené sportovce jednal ČPV s příslušnými 
sportovními svazy. Po mnoha jednáních a shodě se ČPV rozhodl podat žádost o gestorství  
ve sportech atletika a plavání.  

1.   

Financování 

V roce 2020 pokračovala podpora ČPV a ČPT ze strany státu a dalších podporovatelů a partnerů. 
Poděkování patří zejména Ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy, společnosti Toyota Central 
Europe, Nadaci ČEZ, Allianz pojišťovně, společnosti Jysk a společnosti Citibank Europe plc. 

Devatenáct nejlepších sportovců bylo na základě spolupráce zařazeno do vysokoškolského 
sportovního centra MŠMT – VICTORIA VSC, které dlouhodobě vytváří nadstandardní podmínky pro 
reprezentaci ČR a ze kterého byli TOP sportovci finančně i materiálně podporováni. Také tomuto 
centru patří poděkování. 

Spolupráce s ČOV 

Pro ČPV v mnoha ohledech přínosná spolupráce s Českým olympijským výborem probíhala i v roce 
2020 – s ohledem na přípravu významných sportovních akcí jmenujme především společná jednání 
na přípravných štábech k LPH v Tokiu. 

Zapojování sportovců se zdravotním postižením do projektu ČOV „Olympiáda dětí a mládeže“, 
účast na seminářích a společenských akcích, nebo společný projekt Paralympijská výzva-Sazka 
Olympijský víceboj. 

Český klub paralympioniků 

Neformální setkání zástupců svazů bez handicapu se zástupci ČPV, na kterém výkonná 
předsedkyně ve stručnosti představila Český klub paralympioniků, který je ustaven podle stanov 
Českého Olympijského výboru (ČOV), a nastínila možnosti spolupráce. ČKP reprezentuje a hájí 
v rámci ČOV zájmy zdravotně postižených sportovců. 

Jednání s předsedou ČOV  

Předsedkyně ČKP se v r. 2020 několikrát sešla s předsedou ČOV Jiřím Kejvalem, kterému objasnila 
situaci v ČPV. Tento krok měl za cíl přiblížit se zemím, ve kterých olympijské a paralympijské 
organizace úzce spolupracují. 

Nešťastný pohled nezasvěcených a s tím související kritika ČPV – zde musím konstatovat,  
že naprostá většina zástupců sportovních svazů v ČPV se vždy shodla na řešení či kompromisech, 
zda správných, závisí na úhlu pohledu. Na odlišný názor má každý člen ČPV, samozřejmě, právo.  
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2.   

Paralympijská výzva Sazka Olympijského víceboje v roce 2020 

Premier Sports spolu s ČPV organizuje projekt Paralympijské výzvy, která se snaží přivést děti  
se zdravotním postižením k pohybu a na základních školách se speciálním vzdělávacím programem 
rozšiřuje povědomí o možnostech sportování a propaguje zdravý životní styl. (Více viz níže 
samostatná zpráva k projektu) 

3.  

Významná jednání 

Vedení ČPV písemně i telefonicky komunikovalo s představiteli IPC, kterým předložil návrh nových 
stanov. IPC chápe situaci v ČR a s menšími výhradami (hlasování na VH) doporučil stanovy 
k doplnění.  

Otázka nových stanov byla v r. 2020 opakovaně projednávána na půdě podvýboru pro sport 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a na jednáních ČPV s představiteli Národní sportovní 
agentury s doporučením jednat o spolupráci se všemi sportovními organizacemi a federacemi, 
které se zabývají sportem osob se zdravotním postižením. Stanovy by se měly řídit demokratickými 
principy moderního spolku. 

Výkonná předsedkyně spolu s dalšími členy sdružených svazů (pí Kučírková, p. Žídek, Barlok, Pavlík, 
Pokorný) byla členem pracovní skupiny pro rozvoj sportu HMP – Plán rozvoje sportu v hl. m. Praze 
2021 – 2032. 

Přetrvávající problém 

Ani v roce 2020 bohužel nedošlo k vyřešení problému souběžné existence dvou členských svazů 
ČPV, které reprezentují zájmy tělesně postižených sportovců – Českého svazu tělesně postižených 
sportovců (ČSTPS) a České asociace tělesně handicapovaných sportovců (ČATHS). 

Stanovy 

ČPV ve spolupráci s dalšími subjekty věnoval úsilí k dokončení nových stanov, které  
by respektovaly bez rozdílu zájmy všech sdružených svazů a především sportovců. Přiblížení  
se k modelu, dnes již běžném v mnoha členských zemích IPC, je cesta stále otevřená.  

Na závěr mi dovolte, abych za obrovské úsilí náročného roku 2020 ještě jednou poděkovala všem 
sportovcům, realizačním týmům, partnerům, spolupracovníkům a všem, kdo nás podporují. 

Mgr. Alena Erlebachová, výkonná předsedkyně ČPV 

Praha 19. června 2021 
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III.  

VÝKONNÉ GRÉMIUM A SEKRETARIÁT ČPV  

 

Složení VG ČPV: 

 Ondřej Sejpka (ČFSH) – člen, předseda Českého paralympijského výboru 

 Jan Žídek (ČSNS) – člen  

 Zdeněk Barlok (ČSZPS) – člen  

 Jana Rachnevová (ČSMPS) – člen 

 Viktor Zapletal (ČATHS) – člen 

 Radka Kučírková (ČSTPS) – člen 

VG ČPV v roce 2020 zasedalo 7x, s ohledem na pandemickou situaci se některá jednání konala 

prostřednictvím video konference. VG ČPV se jedenkrát sešlo k mimořádnému jednání VG ČPV. 

Účast členů VG na těchto jednáních byla 85,7 %. Bylo přijato 67 závěrů (VG ČPV: 27x bere  

na vědomí, 24x schvaluje, 16x ukládá), jejichž realizace je kontrolovaná a prověřovaná VG ČPV. 

Z projednávaných otázek vyvstalo 16 úkolů pro členy VG ČPV a pracovníky sekretariátu ČPV. Úkoly 

jsou termínované a jejich plnění je vyhodnocováno na zasedáních VG. Usnesení z jednotlivých 

jednání VG ČPV jsou archivována sekretariátem ČPV. Členům VG a přítomným jednání se zasílají 

elektronicky formou zápisu. 

Organizační, technické, ekonomické a finanční náležitosti sekretariátu ČPV, včetně mzdových 

otázek jeho zaměstnanců, podléhají řízení výkonnému předsedovi ČPV.  
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IV.  

STRUČNÉ HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ SPORTOVCŮ NA SPORTOVNÍCH 
SOUTĚŽÍCH  

Rok 2020 sebou přinesl zcela bezprecedentní situaci. Celosvětová pandemie covid-19  
znamenala zastavení celé společnosti a ve sportovním prostředí znamenala rušení jak malých, tak 
velkých sportovních akcí. S ohledem na bezpečí všech účastníků a obyvatel Japonska došlo také o 
rok k odložení Letních paralympijských her Tokio 2020 na rok 2021. 

Z těch málo akcí, které se přesto konaly, přivezli čeští sportovci několik cenných výsledků, jejich 
přehled uvádíme níže. 

MEDAILOVÉ ZISKY – SVĚTOVÉ POHÁRY A TURNAJE 

 

Turnaj ve stolním tenisu ITTF – IPTTF Egypt Open 2020 
Datum: 1. - 4.2.2020 
Místo: Alexandria, Egypt 
Svaz: ČATHS 
Umístění: Ivan Karabec Jednotlivci SM10 2. místo 
 

Světový pohár v lukostřelbě WA - 6th Fazza Para Archery World Ranking Tournament 
Datum: 17. - 21.2.2020 
Místo: Dubaj, Spojené Arabské Emiráty 
Svaz: ČFSH 
Umístění: Šárka Musilová W1 3. místo 
 

Turnaj ve stolním tenisu – IPTTF Para Polish Open 2020 
Datum: 20. - 22.2.2020 
Místo: Wladyslawowo, Polsko 
Svaz: ČSTPS 
Umístění: Jiří Suchánek Jednotlivci SM2 3. – 4. místo 

Petr Svatoš Jednotlivci SM3 3. – 4. místo 
Filip Nacházel Jednotlivci SM4 3. – 4. místo 

 

Světový pohár ve stolním tenisu – IPTTF Costa Brava Spanish Para Open 2020 
Datum: 5. - 8.3.2020 
Místo: Platja d'Aro, Španělsko 
Svaz: ČSTPS 
Umístění: Jiří Suchánek Jednotlivci SM2 3. – 4. místo 
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Světový pohár v plavání IPC WPS 
Datum: 15. - 18.10.2020 
Místo: Berlín, Německo 
Svaz: ČSTPS 
Umístění: Arnošt Petráček 50 m znak 1. místo 

50 m motýlek 2. místo 
50 m volný způsob 2. místo 

 EVROPSKÉ POHÁRY A TURNAJE 

 

Evropský pohár v jezdectví – CPEDI3 Ornago 
Datum: 16. - 19.1.2020 
Místo: Ornago, Itálie 
Svaz: ČATHS 
Umístění: Anastasja Vištálová Freestyle Grade 1A 3. místo 
 

Evropský pohár v alpském lyžování IPC WPAS 
Datum: 28. – 31.1.2020 
Místo: Jasná, Slovensko 
Svaz: ČSZPS 
Umístění: Anna Pešková, Michaela Hubačová obří slalom 2. místo 

obří slalom 2 3. místo 
slalom 2. místo 
slalom 2 3. místo 

Tadeáš Kříž, Radim Nevrlý slalom 2 3. místo 
 

Evropský pohár v cyklistice UCI 
Datum: 12. - 13.9.2020 
Místo: Púchov, Slovensko 
Svaz: ČATHS, ČFSH 
Umístění: Kateřina Antošová Časovka + silniční závod 3. místo 
 Ivo Koblasa Časovka + silniční závod 1. místo 
 Tomáš Mošnička Časovka + silniční závod 3. místo 
 Václav Antal Časovka + silniční závod 2. místo 
 Petr Berger  silniční závod 2. místo 
 František Kubínek silniční závod 1. místo 
 Zbyněk Charvát silniční závod 2. místo 
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Evropský pohár v alpském lyžování IPC WPAS 
Datum: 3. - 4.12.2020 
Místo: Kaurental, Rakousko 
Svaz: ČSZPS 
Umístění: Tadeáš Kříž, Radim Nevrlý 

 
Obří slalom 1 2. místo 
Obří slalom 2 2. místo 

Patrik Hetmer, Miroslav Máčala Obří slalom 1 3. místo 
 

Vysvětlivky: IPC – Mezinárodní paralympijský výbor 
  WA – Mezinárodní lukostřelecká federace 
  UCI –  Mezinárodní cyklistická unie 

ICSD – Mezinárodní deaflympijský výbor 
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V.  

PARALYMPIJSKÁ VÝZVA SAZKA OLYMPIJSKÉHO VÍCEBOJE 

Z důvodu vyhlášení nouzového stavu v České republice došlo na omezení nebo úplné zakázání 
hromadných akcí, což velkou měrou ovlivnilo pořádání Sportovních dní Paralympijské výzvy. 
Z plánovaného počtu 12-16 akcí jich nakonec bylo uspořádáno jen šest. 

Zapojené děti a školy však o své odměny za aktivitu v projektu nepřišly. Všechny výsledky a výkony 
zapsané do června 2020 byly standardně vyhodnoceny osobními Paralympijskými diplomy pro 
každého zapojeného žáka – celkem bylo rozesláno 1 543 diplomů, ostatní děti byly odměňovány 
v rámci Sportovní dní (cca 350 dětí).  

Počet celkem zapsaných škol v projektu od září 2017 do února 2021: 118 škol 

Celkem bylo v roce 2020 zorganizováno 6 Sportovních dní Paralympijské výzvy: 

• 5. února – Hradec Králové 
o Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Štefánikova 549 
o Sportovec na besedě – Tomáš Pazdera 

• 9. září – Kamenice  
o Základní škola Olešovice, Ringhofferova 436 
o Doprovodný program – golfová akademie Zbyňka Kotka 

• 10. září – Ivančice  
o Mateřská škola, základní škola a dětský domov, ul. Široká 484/42 
o Sportovec na besedě – Jan Holub 

• 11. září – Brno  
o Základní škola a mateřská škola pro zdravotně znevýhodněné, Kamenomlýnská 2 
o Sportovec na besedě – Marek Šrůtka 

• 12. října – Kladno 
o Základní škola a mateřská škola Korálek, Pařížská 2199 
o Sportovec na besedě – Jiří Ježek 

• 11. prosince – Český Brod 
o Základní škola a Praktická škola, Žitomířská 1359 
o Sportovec na besedě – Anna Luxová 

Základní školy se speciálním vzdělávacím programem byly v průběhu roku 2020 na čas zcela 
uzavřené, později po návratu dětí do škol nebylo možné provádět hodiny klasické tělesné výchovy, 
což mělo za následek nižší počet zapsaných výsledků v kalendářním roce 2020. Bylo třeba hledat 
alternativní formy fungování projektu: 

• Online tréninkový deník – Disciplíny Sazka Olympijského víceboje na dálku dětem 
pomáhaly zvládnout třeba Tereza Titěrová, Lenka Matoušková nebo Tereza Kmochová. 

https://www.sazkaolympijskyviceboj.cz/novinky/nezapominejte-na-telocvik-pro-deti-pripravujeme-online-treninkovy-denik
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• Motivační kartičky – V listopadu a prosinci pravidelně rozesílány na všechny speciální 
základní školy, družiny, dětské domovy a přidružené sportovní kluby zapojené do 
Paralympijské výzvy. 

• Republikové finále 2020 – Ambasadoři Paralympijské výzvy rovněž představili na 
sportovním vyvrcholení celého ročníku Sazka Olympijského víceboje, které se tradičně 
konalo v Brně na atletickém stadionu VUT. 

Více informací o Paralympijské výzvě v roce 2020 naleznete v souhrnném článku: 
https://paralympic.cz/2021/01/jaka-byla-paralympijska-vyzva-2020-omezeny-pocet-akci-ale-i-
nove-vyzvy  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://paralympic.cz/wp-content/uploads/4-PV_Motiva%C4%8Dn%C3%AD-karty_Bih%C3%A1ry.pdf
https://paralympic.cz/2020/09/koblasa-matouskova-kriz-para-sportovci-soucasti-hvezdneho-programu-v-brne/
https://paralympic.cz/2021/01/jaka-byla-paralympijska-vyzva-2020-omezeny-pocet-akci-ale-i-nove-vyzvy
https://paralympic.cz/2021/01/jaka-byla-paralympijska-vyzva-2020-omezeny-pocet-akci-ale-i-nove-vyzvy
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VI.  

MARKETING  ČPV  

 

Výhradním marketingovým partnerem Českého paralympijského týmu je společnost 

Premier Sports CZ s.r.o.. Spolupráce je smluvně zabezpečená i na následující období včetně Letních 

paralympijských her Tokyo 2020, které se uskuteční z důvodu pandemie Covid-19 v roce 2021. 

Zvláštní poděkování patří všem podporovatelům, především Ministerstvu školství, mládeže 

a tělovýchovy, dále pak partnerům ČPT i dobrovolným spolupracovníkům, rodičům, trenérům  

a všem příznivcům bez kterých by nebylo možné organizovat naši činnost na takové úrovni, aby 

přinášela skvělé výsledky sportovců. 
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VII.  

MONITORING MÉDIÍ 2020 

S tématem sportu handicapovaných vyšlo v ČR za období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 celkem  
3 022 článků: 

• Online: 2 215 článků 
• Tisk: 633 článků 
• Televize: 136 reportáží 
• Rozhlas: 38 článků 

Kde články vycházely: 

 

 

Nejlepší měsíce: 

• Březen: 383 článků 
• Září: 376 článků 
• Červen: 297 článků 
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Nejčastější vydavatelé: 

 

Klíčová slova – nejčastěji využívaná:  

• „Paralympiáda“ – objevilo se v rámci 595 článků 
• „Jiří Ježek“ – 525 článků 
• „Paralympijské hry“ – 354 článků 
• „Para hokej“ – 343 článků 
• „Para hokejisté“ – 188 článků 
• „Sledge hokej“ – 142 článků 
• „Český paralympijský výbor“ – 106 článků 
• „Mezinárodní paralympijský výbor“ – 104 článků 
• „Parahokej“ – 101 článků  
• „Paralympijská výzva“ – 79 článků  

 

Celkem 57,66 tis. interakcí na sociálních sítí: 

 

Další sociální sítě: 

• Facebook: 14 414 sledujících 
• Twitter: 2 306 sledujících 
• Instagram: 1 686 sledujících 
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VIII.  

FINANCE – ROZVAHA A VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT  

Český paralympijský výbor byl v roce 2020 převážně financován ze státních zdrojů, a to 

prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Nedílnou součástí financování ČPV 

je také podpora našich partnerů. Finance byly dále rozdělovány na základě schváleného rozpočtu 

ČPV, a to jak na činnost samotného ČPV, tak i na činnost sdružených svazů.  

PŘÍLOHY: 

Účetní závěrka: 

• Výkaz zisků a ztráty a Rozvaha – kopie originálu s podpisem statutárního zástupce 
• Příloha k účetní závěrce – kopie originálu s podpisem statutárního zástupce 

 


	Kontakty:
	Charakteristika a poslání českého paralympijského výboru
	Situační zpráva výkonné předsedkyně za rok 2020
	1.
	2.
	3.
	Výkonné grémium a sekretariát ČPV
	Stručné hodnocení výsledků sportovců na sportovních soutěžích
	Medailové zisky – Světové poháry a turnaje
	Evropské poháry a turnaje

	Paralympijská výzva Sazka olympijského víceboje
	Marketing ČPV
	Monitoring médií 2020
	Finance – Rozvaha a výkaz zisku a ztrát
	Přílohy:


