
STANOVY 

Českého paralympijského výboru, z.s. 

 
 

I. PREAMBULE 

 

1. Český paralympijský výbor ideově vychází z Českého olympijského výboru založeného roku 1899 

PhDr. Jiřím St. Guthem Jarkovským a z idejí Mezinárodního paralympijského výboru (International 

Paralympic Committee). 

2. Český paralympijský výbor, z. s. (dále jen jako „ČPV“) vznikl v roce 1994 z iniciativy International 

Paralympic Committee (dále jen jako „IPC“), jako sdružení zajišťující na území České republiky 

podporu a rozvoj sportu sportovců se zdravotním postižením (dále jen „sportovec“). 

3. ČPV je založeno, ctí a působí na myšlenkách paralympijského hnutí a sportu sportovců. Vedle ideálů 

paralympijského hnutí ČPV ctí ideály ostatních hnutí sportovců.  

 

 

II. Úvodní ustanovení 

 

1. ČPV je spolkem vyvíjejícím svou činnost v souladu a na základě zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

2. ČPV je ustaven a vyvíjí činnost v souladu se stanovami IPC, v souladu s právním řádem České 

republiky (dále jen ”ČR”) a těmito stanovami, a dále na základě těchto předpisů vydaným Etickým 

kodexem ČPV a dalšími interními předpisy ČPV. 

3. ČPV je na základě svého členství v IPC v souladu se Stanovami IPC jako jediný oprávněn 

organizovat a řídit paralympijské hnutí na území ČR.   

4. ČPV je jediným zástupcem ČR v IPC, jako jediný má právo oficiálně s IPC za ČR komunikovat a 

jako jediný zabezpečuje reprezentaci ČR na paralympijských hrách a dalších sportovních i 

diplomatických akcích organizovaných IPC, IPC Sports (sporty IPC bez právní subjektivity), 

Evropským paralympijským výborem (dále jen jako „EPC“), případně dalšími kontinentálními 

paralympijskými výbory a organizacemi přímo řízenými IPC. 

5. ČPV je nezávislým spolkem, ale vzhledem k jeho roli jediného zástupce ČR ve světovém 

paralympismu je role ČPV mimořádná a jedná se o výlučnou reprezentaci státu ČR. ČPV je 

signatářem světového antidopingového kodexu a ve své působnosti dodržuje pravidla boje proti 

dopingu. 

6. Oficiálním názvem spolku je „Český paralympijský výbor, z. s.“ 

7. Sídlem ČPV je Praha. 

8. Jako oficiální zkratka názvu Českého paralympijského výboru, z. s., je používána zkratka „ČPV“ 

9. Oficiálním anglickým názvem ČPV je „Czech Paralympic Committee“ a jeho oficiální anglickou 

zkratkou je „CPC“. 

10. ČPV působí na území celé České republiky. 

 

 

III. Cíl, poslání a úkoly ČPV 

 

1. Posláním ČPV je rozvíjet a šířit paralympijské ideály, a tím přispívat k tělesné a duchovní výchově 

občanů a zejména mládeže v duchu paralympismu. Posláním a cílem ČPV je dále chránit sportovní 

hnutí, ideály a aktivity sportovců, bez ohledu na typ postižení, a vést všechny zúčastněné osoby 

k čestnému jednání podle zásad hnutí fair play a Etického kodexu ČPV a tím také přispívat k integraci 

osob se zdravotním postižením do společnosti.  

2. Posláním a povinností ČPV je dále také zastupovat ČR na paralympijských hrách a ostatních 

sportovních akcích organizovaných Mezinárodním paralympijským výborem a EPC, jakož i na akcích 

mezinárodní sportovní diplomacie (např. kongresy atd.). 

3. ČPV k naplnění svého cíle a poslání dále také: 

a) rozvíjí a chrání paralympijské hnutí, šíří paralympijskou myšlenku; 



b) dohlíží nad dodržováním stanov a ostatních předpisů IPC, těchto stanov a vnitřních 

předpisů ČPV a v případě jejich porušení činí úkony k nápravě prostřednictvím vlastních 

orgánů; 

c) ČPV je jediným komunikačním partnerem IPC na území ČR ve věci důležitých změn  

týkající se paralympismu a dalších aspektech, ve věci změn těchto stanov a výsledcích 

voleb do řídících orgánů a jiných důležitých otázkách; 

d) hájí demokratické zásady paralympijského hnutí, bojuje proti diskriminaci ve sportu z 

rasových, politických, náboženských důvodů, i z důvodů odlišné sexuální orientace a 

odlišnosti pohlaví; 

e) spolupůsobí při výchově mládeže v duchu paralympijské myšlenky, zejména vštěpováním 

zásady humanismu, čestného sportovního soutěžení a úcty k soupeři; 

f) napomáhá při výchově a přípravě sportovních funkcionářů, trenérů a rozhodčích a dbá, aby 

při ní bylo pamatováno na šíření základních myšlenek paralympismu; 

g) dodržuje pravidla klasifikace sportovců dle IPC Athlete Classification Code; 

h) podporuje začlenění žen do sportu na všech úrovních, včetně výkonných orgánů domácích 

i mezinárodních sportovních organizací; 

i) podporuje aktivity spojené s řešením problémů životního prostředí a vytváří k tomu potřebné 

organizační podmínky; 

j) podílí se na rozvoji mezinárodního paralympijského hnutí a spolupracuje s IPC a jeho 

orgány a organizacemi, s národními paralympijskými výbory a s mezinárodními sportovními 

federacemi; 

k) ve spolupráci se svými členy podporuje rozvoj sportu v ČR jednáním na nejvyšších úrovních 

jak v oblasti zákonodárné, tak i výkonné, a to jak v otázkách programového, tak 

ekonomického zabezpečení; 

l) v součinnosti se svými členy, státními orgány a organizacemi plní specifické úkoly při 

přípravě a zajišťování účasti výpravy na paralympijských hrách a akcích pořádaných IPC 

nebo pod jeho patronací; 

m) schvaluje složení výpravy na paralympijských hrách na základě nominací předložených 

sportovními spolky a gestory paralympijských sportů; 

n) má právo určit organizaci, která se může v ČR ucházet o pořádání akcí IPC / EPC, 

v souladu s pravidly interní směrnice O pořádání akcí IPC / EPC; 

o) rozvíjí iniciativně činnost zaměřenou proti užívání látek a postupů, které IPC nebo 

mezinárodní sportovní federace zakázaly, zejména pak dodržuje IPC Anti-Dopingový 

kodex; 

p) odpovídá na území ČR za ochranu paralympijských symbolů a jménem IPC zajišťuje 

ochranu pojmů „paralympijský” a „paralympiáda” a jejich mluvnických tvarů; odpovídá za 

ochranu symboliky ČPV; 

q) podporuje rozvoj hnutí ”sport pro všechny”, organizuje paralympijské dny a spolupracuje 

aktivně s Českým olympijským výborem (ČOV) v oblasti propojování aktivit sportovců 

s postižením a nepostižených sportovců; 

r) spolupracuje se státními orgány a organizacemi a se spolky a jinými sdruženími občanů při 

plnění úkolů vyplývajících z jeho poslání; 

s) pečuje o rozvoj kultury a umění v oblasti sportu a paralympismu; 

t) předkládá IPC návrhy na zdokonalení stanov IPC, na rozvoj paralympijského hnutí a k 

pořádání paralympijských her; 

u) pořádá tělovýchovné, sportovní, kulturní, výchovné a společenské akce, provozuje 

podnikatelskou a nadační činnost pro zajištění vlastních aktivit, prostřednictvím k tomu 

zřízených subjektů; 

v) poskytuje tělovýchovné, sportovní, ubytovací, restaurační, zprostředkovatelské, 

obstaravatelské a dopravní služby sloužící k regeneraci a rekondici; 

w) pronajímá vlastní objekty, pokud je vlastní; 

x) propůjčuje symboly ČPV na výrobky a služby přispívající rozvoji paralympijského hnutí. 

 

 

 

 

 



 

IV. Členství v ČPV 

 

1. Členství v ČPV je řádné, čestné a přidružené. 

2. Řádným členem ČPV mohou být právnické osoby (zpravidla spolky), které svou hlavní činnost vyvíjí 

v oblasti sportu pro osoby se zdravotním postižením, a to podle typu postižení nebo druhu sportu, či 

obojího, zařazeného do programu paralympijských her, s celorepublikovou působností (dále jen 

„sportovní organizace“) v souladu se strukturou IPC. Další podmínky řádného členství jsou 

uvedeny v článku V. těchto stanov. 

3. Čestným členem ČPV mohou být fyzické osoby, které mají předpoklady a vůli šířit a popularizovat 

myšlenky paralympijského hnutí. Další podmínky čestného členství jsou uvedeny v článku VI. těchto 

stanov. 

4. Přidruženým členem ČPV mohou být právnické osoby (zpravidla spolky), s celostátní působností, 

který se věnuje, podporuje a rozvíjí sport, který není na programu paralympijských her a / nebo 

spolek s celostátní působností, který se věnuje, podporuje a rozvíjí sport, který je na programu 

paralympijských her, avšak nesplňuje podmínky pro řádného člena ČPV. Další podmínky 

přidruženého členství jsou uvedeny v článku VII. těchto stanov.  

 

 

V. Řádné členství v ČPV 

 

1. Řádnými členy ČPV jsou v souladu se strukturou členství v IPC následující typy organizací: 

a) národní organizace pro jednotlivé typy postižení, které jsou členy Organisations of Sports 

for the Disabled (dále jen „IOSD“) s členstvím v IPC; organizace tohoto typu mají svazovou 

povahu, jsou ustaveny výhradně za účelem zastupování sportovců s konkrétním typem 

postižení a ve svých stanovách se jednoznačně profilují jako organizace pro konkrétní typ 

postižení tzn.  mentálně, spasticky, tělesně nebo zrakově. Za každý typ postižení může být 

ve struktuře ČPV výhradně jedna organizace s jasně deklarovaným zaměřením na jeden 

typ postižení a s členstvím v mezinárodní federaci; pokud je více národních organizací 

s členstvím v mezinárodní federaci, řádným členem ČPV bude ta, která jednoznačně ve 

svých stanovách deklaruje svoji činnost pro jeden z výše uvedených typů postižení; ostatní 

organizace mohou být přijaty jako přidružení členové a předpokládá se spolupráce 

s řádným členem pro daný typ postižení. 

b) národní federace sportů s členstvím v mezinárodních federacích samostatných sportů 

uznaných IPC jako výlučný světový zástupce daného sportu pro sportovce s postižením 

s oficiálním uznáním statusu paralympijského sportu ze strany IPC; případně národní svazy 

nepostižených, které jsou členy mezinárodní federace uznané IPC jako řídící pro daný sport 

a zajišťují daný sport i na domácí úrovni. 

2. Členství jednotlivých sportovců a dalších osob v ČPV je zajištěno prostřednictvím jejich členství v 

některé ze sportovních organizací výše uvedených. Pokud by některý z řádných členů splňoval více 

podmínek pro vznik členství dle čl. V. odst. 1 a) a b), pro účely zastoupení v rámci ČPV se považuje 

za zastoupeného pouze z jedné z podmínek řádného členství, tedy jedenkrát.  

3. Řádní členové ČPV mají právo: 

a) volit a nominovat kandidáty do orgánů ČPV; 

b) předkládat orgánům ČPV návrhy a podněty; 

c) zúčastnit se činnosti ČPV a být informován o činnosti ČPV; 

d) užívat výhod vyplývajících z členství v ČPV; 

e) podílet se na činnosti komisí ČPV; 

f) účastnit se zasedání orgánů ČPV, za podmínek upravených dále v těchto stanovách a v 

dalších vnitřních předpisech ČPV. 

4. Mezi základní povinnosti řádného člena ČPV patří: 

a) přispívat k rozvoji zásad a myšlenek sportu sportovců; 

b) podílet se na naplňování poslání ČPV a na realizaci jeho úkolů a cílů a v každém směru 

chránit jeho sportovní, mezinárodní, společenské, ekonomické a jiné zájmy; 

c) respektovat a dodržovat právní předpisy, stanovy a další vnitřní předpisy ČPV přijaté na 

jejich základě; 



d) aktivně přispívat k dodržování zásad Etického kodexu ČPV, jeho porušení řešit v souladu 

s ním; 

e) respektovat platně přijatá rozhodnutí všech orgánů ČPV; 

f) dodržovat korektní přístup v jednáních s ČPV a dodržovat mlčenlivost vůči třetím osobám 

ve věcech nemajících charakter veřejných informací. 

5. Členství řádného člena ČPV zaniká: 

a) právním zánikem člena nebo zánikem členství člena v mezinárodní organizaci, která je pro 

něj dle typu zdravotního postižení nebo sportu zastřešující na mezinárodní úrovni; nebo 

b) vystoupením z ČPV na vlastní žádost. Vystoupení člena z ČPV musí být písemné a musí 

být adresované členům Výkonného výboru (VV) prostřednictvím sekretariátu ČPV. Účinky 

vystoupení z ČPV nastávají po uplynutí 30 dnů, které začínají běžet následujícím dnem po 

doručení písemného vystoupení jedním ze způsobů uvedených výše. Řádný člen je 

oprávněn vystoupit z ČPV, vyrovnal-li vůči ČPV veškeré případné závazky vyplývající z jeho 

členství; nebo 

c) vyloučením, a to pouze z důvodů opakovaného (více než 2x v průběhu 3 let, počítáno ode 

dne prvního porušení dle tohoto článku), nebo závažného porušení pravidel IPC nebo 

mezinárodních organizací zastřešující sportovce, jejichž je příslušný řádný člen ČPV 

členem, nebo těchto stanov, a / nebo Etického kodexu ČPV. O vyloučení řádného člena 

rozhoduje na návrh VV ČS, kvalifikovanou, tj. dvoutřetinovou většinou hlasů všech řádných 

členů.  

6. Řádné členství člena ČPV může být z důvodů neplnění povinností uvedených v čl. V odst. 4, písm. 

c), e), a f) těchto stanov pozastaveno, a to nejvýše na dobu 60 dnů. Pozastavení členství se rozumí 

dočasné pozastavení práv řádného člena ČPV dle čl. V. odst. 2 těchto stanov. Dodržování povinností 

řádného člena ČPV není pozastavením členství dotčeno. O pozastavení členství řádného člena ČPV 

rozhoduje ČS ČPV na návrh VV, a to kvalifikovanou, tj. dvoutřetinovou většinou hlasů všech řádných 

členů. Stejně tak rozhoduje ČS na návrh VV o ukončení pozastavení členství v případě zajištění 

nápravy řádným členem v průběhu běhu lhůty pozastavení členství. Pokud i po uplynutí lhůty 

k pozastavení členství řádného člena ČPV trvají důvody, pro které bylo členství pozastaveno, je 

Členská schůze ČPV oprávněna rozhodnout o vyloučení člena ČPV, postupem dle čl. V. odst. 5, 

písm. d) těchto stanov. Nebude-li rozhodnuto o vyloučení člena ČPV do 30 dnů od uplynutí lhůty 

k pozastavení členství, členství řádného člena se v plném rozsahu obnovuje, se všemi právy a 

povinnostmi. 

7. V případě, že dojde k ukončení řádného členství dle článku V. odst. 5 písm. a) nebo b) těchto stanov, 

členství tohoto člena zaniká.  

8. Řádné členství v ČPV vzniká schválením přihlášky zájemce ČS, zaslané ČPV, a to ke dni přijetí 

rozhodnutí ČS o schválení přihlášky zájemce. Náležitosti přihlášky stanoví VV a vhodným způsobem 

také uveřejní.  

 

 

VI. Čestné členství v ČPV 

 

1. Čestnými členy ČPV mohou být zvlášť významné osobnosti, které mají předpoklady a vůli šířit a 

popularizovat myšlenky paralympijského hnutí. Cílem činnosti a posláním čestných členů ČPV je 

vytvářet paralympijskému hnutí v ČR příznivé společenské a ekonomické klima a silou své osobnosti 

jej popularizovat. Čestnými členy se mohou stát fyzické osoby, které se mimořádně zasloužily o 

rozvoj paralympijského hnutí, sportu sportovců a ČPV. 

2. Kandidáta na čestného člena ČPV může navrhnout člen některého z orgánů ČPV nebo některý z již 

jmenovaných čestných členů ČPV. Vhodnost kandidáta na čestného člena ČPV zváží ČS, která také 

rozhodne hlasováním o tom, zda osoba bude čestným členem jmenována. 

3. Je-li kandidát na čestného člena způsobem uvedeným v čl. VI odst. 2 stanov potvrzen ČS, stává se 

čestným členem okamžikem účinnosti takovéhoto rozhodnutí, nebo k datu pozdějšímu, uvedenému 

v rozhodnutí ČS. Čestný člen obdrží jmenovací listinu. 

4. Čestný člen má právo účastnit se zasedání ČS, předkládat návrhy a podněty, nemá ovšem hlasovací 

právo. 

5. Členství čestného člena ČPV zaniká: 

a) ukončením členství v ČPV na jeho vlastní žádost, čestné členství je zrušeno s účinností ke 

dni doručení žádosti ČPV; 



b) zrušením z důvodu ztráty předpokladů pro členství, o zrušení čestného členství v ČPV 

rozhoduje ČS; 

c) úmrtím. 

 

 

VII. Přidružené členství v ČPV 

 

1. Přidruženým členem ČPV může být pouze sportovní organizace, které se věnují, podporují, rozvíjí 

sport, který není na programu paralympijských her a / nebo, který je na programu paralympijských 

her, avšak nesplňuje podmínky pro řádného člena ČPV. Dále mohou být přidruženým členem 

sportovní organizace, které na území celé ČR provozují sportovní aktivity pro sportovce v některém 

ze sportovních odvětví para sportu, čímž se rozumí, že pořádají alespoň národní soutěže v 

příslušném para sportu a / nebo se účastní mezinárodních para sportovních soutěží. 

2. O přijetí přidružených členů rozhoduje ČS, a to na základě přihlášky zaslané zájemcem ČPV. 

Náležitosti přihlášky stanoví VV a vhodným způsobem také uveřejní. 

3. Přidružení členové ČPV mají právo: 

a) účastnit se prostřednictvím svých zástupců zasedání ČS bez hlasovacích práv. Přidružený 

člen je oprávněn se k projednávaným návrhům a otázkám na ČS vyjadřovat; 

b) předkládat orgánům ČPV návrhy, podněty, připomínky a stížnosti a žádat vyjádření, či 

stanovisko k nim; 

c) být informováni o celkové činnosti ČPV; 

d) požadovat podporu ze strany ČPV pro vlastní aktivity zaměřené na přípravu státní sportovní 

reprezentace ČR; 

e) požadovat podporu ze strany ČPV v oblasti prezentace daného sportu a vrcholných 

(celosvětových / evropských) sportovních soutěží. 

4. Členství přidruženého člena ČPV zaniká stejným způsobem, jako členství řádného člena ČPV. 

5. V případě, že sport, kterému se přidružený člen věnuje, se stane paralympijským sportem, stává se 

přidružený člen, pokud splňuje některou z podmínek článku V. odst. 1 písm. a) až c) stanov, 

automaticky, bez dalšího, řádným členem ČPV, a to s účinností rozhodnutí o zařazení příslušného 

sportu do programu paralympijských her.  

 

 

VIII. Orgány ČPV 

 

1. Orgány ČPV tvoří 

a) Členská schůze 

b) Výkonný výbor 

c) Kontrolní a revizní komise 

d) Etická komise 

e) Rada sportovců 

f) Sportovně technické výbory sportů 

2. ČS je nejvyšším orgánem ČPV a je složena ze všech řádných členů ČPV. 

3. VV je výkonným orgánem ČPV, a je tvořen předsedou, dvěma (2) místopředsedy a čtyřmi (4) členy, 

kteří jsou voleni ČS. Výkonný výbor je kolektivním statutárním orgánem ČPV, přičemž ČPV je 

oprávněn navenek zastupovat Předseda ČPV společně s místopředsedou ČPV. 

4. Kontrolní a revizní komise (dále také jako „KRK“) je kontrolním a revizním orgánem ČPV a je tvořen 

3 členy volenými ČS. 

5. Etická komise (dále také jako „EK“) je orgánem ČPV, který se podílí na činnosti ČPV aktivním 

prosazováním výchovy ve smyslu zásad Etického kodexu ČPV, který vychází z Etického kodexu 

IPC. Je složena ze 3 členů volených ČS. 

6. Rada sportovců (dále také jako „RS“) je orgán ČPV, jehož cílem je zabezpečit úzkou spolupráci a 

provázanost sportovců s činností ČPV. 

7. Sportovně technický výbor sportu (dále také jako „STVS“) je řídící orgán příslušného sportu IPC, 

který je na území ČR relevantně provozován, ale není zastřešen národním svazem nepostižených 

sportovců a nemá vlastní samostatnou sportovní organizaci; STVS plní na národní úrovni stejnou 

funkci jako STC World Para Sports v IPC.    

8. Členství ve VV je neslučitelné s členstvím v KRK, v RS, v KS a v EK. 



9. Kandidáti na členy orgánů ČPV musí splňovat podmínku: 

a) bezúhonnosti; 

b) plné svéprávnosti; 

c) věk 18 let a výše. 

10. Členství v orgánech ČPV zaniká v případě: 

a) uplynutí funkčního období; 

b) odstoupením z funkce. Rezignační dopis musí být doručen v písemné podobě ČPV a výkon 

funkce končí ke dni projednání rezignace orgánem, jehož je odstupující členem, nebo 

uplynutím 2 měsíců ode dne doručení rezignace, podle toho, která z těchto událostí nastane 

dříve; 

c) odvoláním; nebo 

d) úmrtím.  

 

 

IX. Členská schůze ČPV 

 

1. ČS je nejvyšším orgánem ČPV a tvoří ji řádní členové ČPV a delegáti Sportů ČPV.  

2. ČS se schází minimálně jednou ročně, termín a místo jednání určuje a ČS svolává VV. Doba, místo 

konání a program zasedání ČS musí být oznámeny nejpozději 30 dnů přede dnem jejího konání. 

3. Mimořádné jednání ČS svolává VV nebo předseda ČPV, a to na základě požadavku nejméně jedné 

třetiny řádných členů ČPV, z podnětu KRK, nebo na základě usnesení VV. Mimořádné ČS musí být 

svolána v termínu do 30 dnů od doručení písemné žádosti ČPV. Pokud uplynulo funkční období 

členů orgánů ČPV a noví členové orgánů ČPV na další období ještě nebyli zvoleni, je mimořádnou 

ČS oprávněn svolat kterýkoliv řádný člen ČPV. 

4. Právo účasti na ČS mají všichni řádní, čestní, přidružení členové a Sporty ČPV. Právo hlasovat na 

ČS připadá pouze řádným členům ČPV. Každý řádný člen má na ČS jeden hlas. Za každého řádného 

člena ČPV, který se účastní ČS, je oprávněn se účastnit jeden zástupce s hlasovacím právem a 

jeden zástupce bez hlasovacího práva, a dále jeden host. Za každého přidruženého a čestného 

člena se může účastnit jednání ČS jeden zástupce. Pokud by kterýkoliv člen měl zájem o přítomnost 

více hostů, je povinen tento požadavek včas, nejpozději 15 dnů před konáním příslušné ČS, zaslat 

svolavateli ČS. Svolavatel ČS není bez řádného a rozumného důvodu oprávněn účast dalších hostů 

odmítnout. 

5. Průběh zasedání ČS a další organizační otázky stanoví vnitřní předpis ČPV, který musí být schválen 

ČS (Jednací a volební řád ČS ČPV). 

6. ČS zejména: 

a) schvaluje stanovy ČPV, jejich změny, název, vlajku a symboly ČPV; 

b) schvaluje zánik ČPV a způsob jeho zániku; 

c) schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření ČPV za uplynulý kalendářní rok; 

d) schvaluje zprávu o činnosti KRK a bere na vědomí zprávy o činnosti ostatních orgánů ČPV; 

e) schvaluje plán činnosti a finanční plán ČPV na příslušný kalendářní rok; 

f) schvaluje program jednání, jednací a volební řád ČS; 

g) schvaluje návrh a jakékoliv změny Etického kodexu ČPV; 

h) schvaluje návrhy a jakékoliv změny vnitřních předpisů ČPV; 

i) rozhoduje o přijetí, pozastavení členství, či vyloučení člena ČPV; 

j) schvaluje vstup, či ukončení účasti ČPV do a z obchodních společností, nebo do a z jiných 

právních subjektů; 

k) schvaluje založení, změny a zrušení obchodních společností, či jiných subjektů zřizovaných 

ČPV samostatně, nebo společně s jinými subjekty; 

l) na návrh VV rozhoduje o nabývání, pozbývání a převodech nemovitého majetku, rozhoduje 

o mimořádných nerozpočtových výdajích v rámci disponibilních zdrojů ČPV; 

m) volí předsedu, dva místopředsedy a členy VV, na základě nominace řádných členů, 

v souladu s Jednacím a volebním řádem ČS ČPV; 

n) volí předsedu a členy KRK na základě nominace řádných členů, v souladu s Jednacím a 

volebním řádem ČS ČPV; 

o) volí předsedu a členy EK na základě nominace řádných členů, v souladu s Jednacím a 

volebním řádem ČS ČPV; 



p) schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů orgánů ČPV, nebo jakékoliv jiné dohody a 

smlouvy, na základě, kterých by měl být člen orgánu ČPV odměňován; 

q) rozhoduje o obecných kritériích nominace na paralympijských hrách; 

r) projednává podněty přidružených a čestných členů na ČS nebo doručených ČPV 

s požadavkem na jejich projednání na ČS; 

s) vyznamenává a oceňuje významné osobnosti, které se mimořádně zasloužily o rozvoj 

paralympijského hnutí. 

7. ČS je usnášeníschopná, je-li na jejím jednání přítomno alespoň 50 % všech řádných členů ČPV. 

V případě, že ČS nebude usnášeníschopná, začátek ČS se posouvá o 60 minut. Pokud ani po tomto 

dodatečném posunutí začátku ČS není dosaženo přítomnosti alespoň 50 % všech řádných členů, je 

ČS usnášeníschopná při jakémkoliv počtu přítomných řádných členů.  

8. ČS přijímá svá rozhodnutí nadpoloviční většinou přítomných řádných členů ČS, není-li v těchto 

stanovách uvedeno jinak. 

9. O rozhodnutích podle článku IX. odst. 6 písm. a), b), g), l) je potřeba souhlas kvalifikované většiny 

řádných členů ČS, a to dvoutřetinové většiny všech řádných členů.  

10. Členská schůze může být pro případ objektivních událostí neumožňujících konání zasedání členské 

schůze za fyzické přítomnosti členů uskutečněna i za pomoci prostředků komunikace na dálku (např. 

videokonference, konferenční hovory apod.), při kterých bude dostatečným způsobem identifikován 

a ověřen účastník. Takto uskutečněná členská schůze má stejný rozsah kompetencí jako zasedání 

členské schůze za fyzické účasti členů. 

11. ČS může přijímat rozhodnutí také mimo jednání (dále jen „hlasování per rollam“), není-li možné 

z důležitých důvodů svolat mimořádnou ČS. Návrh rozhodnutí s určením lhůty pro doručení vyjádření 

řádných členů, jakož i s podklady potřebnými pro jeho přijetí a dalšími údaji, které jsou potřebné pro 

rozhodování a průběh hlasování per rollam, zašle svolavatel způsobem určeným pro svolávání 

jednání ČS. Návrh rozhodnutí se všemi podklady, avšak bez možnosti hlasovat, zašle svolavatel 

takovéto ČS per rollam na vědomí také přidruženým a čestným členům ČPV, současně se zasláním 

návrhu řádným členům ČPV.  

12. Hlasování per rollam může probíhat také e-mailem nebo jiným způsobem s využitím technických 

prostředků. Probíhá-li hlasování per rollam e-mailem nebo jiným způsobem s využitím technických 

prostředků, musí být podmínky takovéhoto hlasování určeny VV v souladu s právními předpisy 

upravujícími jednání per rollam pro obchodní korporace, tedy zejména tak, aby umožňovaly ČPV 

ověřit totožnost osoby vykonávající hlasovací právo a archivovat průběh tohoto hlasování pro zpětné 

ověřování (sčítání hlasů) a kontrolu. 

13. Vyjádření k návrhu rozhodnutí musí zástupci řádných členů doručit svolavateli ČS písemně nebo e-

mailem, případně jiným způsobem s využitím technických prostředků určených v návrhu rozhodnutí, 

a to ve lhůtě stanovené v návrhu rozhodnutí. 

14. Nevyjádří-li se řádný člen ČPV v této lhůtě, platí, že s návrhem rozhodnutí nesouhlasí. V případě, že 

řádní členové mají podle těchto stanov mít jednoho zástupce, který vykonává hlasovací práva na 

ČS, při hlasování per rollam platí, že pro vyslovení souhlasu za příslušný sport a/nebo typ postižení, 

musí hlasovat všichni řádní členové za příslušný sport a/nebo typ postižení pro přijetí navrženého 

usnesení; v opačném případě platí, že řádní členové za příslušný sport a/nebo typ postižení 

s návrhem nesouhlasí. 

15. Potřebná většina se u hlasování per rollam počítá z celkového počtu hlasů všech řádných členů ČS. 

Souhlas musí být vyjádřen příslušnou většinou dle těchto stanov. 

16. Rozhodnutí přijaté hlasováním per rollam, včetně dne jeho přijetí a určení hlasování každého 

delegáta ČS, musí být VV oznámeno všem členům ČPV bez zbytečného odkladu ode dne jeho 

přijetí, a to stejnou formou, jakou bylo o návrhu hlasováno nebo e-mailem. Taktéž v případě, že 

navrhované rozhodnutí nebylo hlasováním per rollam přijato, informuje VV bez zbytečného odkladu 

přiměřeným způsobem o takovém výsledku hlasování všechny členy ČPV. 

 

 

X. Výkonný výbor ČPV 

 

1. VV zabezpečuje plnění činností a úkolů ČPV a implementuje rozhodnutí ČS. 

2. VV je kolektivním statutárním orgánem ČPV a je tvořen předsedou a dvěma (2) místopředsedy a 

čtyři (4) členy (dále všichni společně jako „členové VV“), které nominují řádní členové ČPV.  



3. Volba VV probíhá v několika kolech. Nejdříve ČS zvolí předsedu VV z navržených kandidátů na 

předsedu ČPV řádnými členy ČPV. Předsedou je zvolen kandidát s nevyšším počtem obdržených 

hlasů. Pokud budou mít dva kandidáti stejný nejvyšší počet hlasů, hlasuje se znovu o těchto dvou 

kandidátech a předsedou se stane ten, který dosáhne nejvyšší počet hlasů.  

4. Neúspěšní kandidáti na předsedu jsou automaticky zařazeni do druhého kola volby, a to volby 

místopředsedů VV. Volí se 1. místopředseda a 2. místopředseda ČPV, a to z kandidátů na 

místopředsedy navržených řádnými členy ČPV a z neúspěšných kandidátů na předsedu ČPV. 

Místopředsedou jsou zvoleni dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů. Pokud bude mít kandidát na 

druhém a třetím místě stejný počet hlasů, hlasuje se o tom, který z těchto dvou kandidátů bude 

zvolen 2. místopředsedou. V případě rovnosti hlasů kandidátů na prvních dvou místech, hlasuje se 

znovu o těchto dvou kandidátech pro určení, který kandidát bude 1. místopředsedou a který 2. 

místopředsedou.  

5. Neúspěšní kandidáti na místopředsedu jsou automaticky zařazeni do dalšího kola volby, a to volby 

členů VV. Členové VV se volí z kandidátů navržených řádnými členy a z neúspěšných kandidátů na 

místopředsedy ČPV. Členy VV jsou zvoleni 4 kandidáti s nevyšším počtem hlasů. V případě rovnosti 

hlasů kandidáta na 4. a 5. místě se hlasuje o tom, který z těchto dvou kandidátů bude zvolen členem 

VV. Nezvolení kandidáti se stávají náhradníky, jejichž pořadí je určeno dle dosaženého počtu hlasů. 

Bližší podmínky voleb upravuje Jednací a volební řád ČS.  

6. ČPV zastupuje a podepisuje za něj předseda ČPV spolu s místopředsedou ČPV.  

7. Funkční období člena VV je čtyřleté, které odpovídá paralympijskému cyklu letních paralympijských 

her. Volby VV se konají nejpozději do konce roku, ve kterém se konaly letní paralympijské hry. Člen 

VV může být zvolen do funkce opakovaně na max. dvě funkční období.  

8. Pokud dojde ke skončení funkce člena VV před uplynutím jeho funkčního období, nastupuje do 

uvolněné funkce člena VV osoba, která měla na volební ČS, z nezvolených kandidátů na člena VV 

nejvyšší počet hlasů. Takto dodatečně zvolený člen je zvolen na zbývající funkční období člena VV, 

jehož takto nahradil. 

9. V případě, že dojde ke skončení výkonu funkce předsedy ČPV, nastupuje na jeho místo 1. 

místopředseda. Uvolněné místo 1. místopředsedy připadne 2. místopředsedovi. Uvolněné místo 2. 

místopředsedy pak dále připadne členu VV s nejvyšším počtem hlasů ve volbách ČS, a dále členem 

VV se stane první náhradník. Takto nově ustanoveni funkcionáři mají svoji funkci omezenou 

funkčním obdobím původního člena VV, jehož takto nahradili. V případě skončení výkonu funkce  

1. nebo 2. místopředsedy se postupuje u doplnění členů VV obdobně dle tohoto odstavce stanov.  

10. VV se schází zpravidla čtyřikrát ročně (nebo podle potřeby) a svolává jej stejně, jako mimořádné 

zasedání VV, předseda ČPV nebo místopředseda ČPV prostřednictvím sekretariátu ČPV. 

11. Za podmínek jednacího řádu VV má člen VV nebo předseda KRK právo požádat o svolání 

mimořádného jednání VV. 

12. Zvolení členové VV mají právo na jednáních VV hlasovat, přičemž každý na jednání disponuje 

jedním hlasem. 

13. Zasedání VV se s právem vyjádřit se zúčastňuje z titulu své funkce předseda KRK, členové EK a 

zástupce Komise sportovců. 

14. VV má následující kompetence: 

a) podává zprávy o své činnosti ČS; 

b) VV navrhuje zástupce ČPV v orgánech IPC; 

c) zřizuje stálé, nebo dočasné komise a pracovní skupiny k řešení dílčích otázek, např. pro 

účely poradní nebo za účelem zajištění organizace sportovních, společenských či kulturních 

akcí pořádaných ČPV; 

d) schvaluje kandidáty do funkcí v orgánech mezinárodního paralympijského hnutí; 

e) schvaluje jednací řád VV;  

f) navrhuje ČS a předkládá ČS ke schválení Etický kodex ČPV a jakékoliv jeho změny; 

g) navrhuje ČS a předkládá ČS ke schválení vnitřní předpisy ČPV; 

h) vypracovává návrhy změn stanov, které předkládá ke schválení ČS;  

i) vypracovává návrhy změn jednacího a volebního řádu ČS, které předkládá ke schválení 

ČS; 

j) schvaluje nominace sportovců a realizačních týmů, kteří usilují o účast na paralympijských 

hrách; 

k) vytváří organizační štáb pro přípravu a účast na paralympijských hrách, jmenuje a odvolává 

jejich členy, kontroluje jejich činnost a stav realizace úkolů (členy organizačních štábů pro 



paralympijské hry tvoří zástupci sekretariátu ČPV a svazů zastřešujících paralympijské 

sporty); 

l) každoročně zadává audit hospodaření; 

m) předkládá návrh ČS k rozhodnutí o nabývání, pozbývání a převodech nemovitého majetku, 

předkládá návrh ČS k rozhodnutí o mimořádných nerozpočtových výdajích v rámci 

disponibilních zdrojů ČPV; 

n) odpovídá prostřednictvím sekretariátu ČPV na písemné podněty předsedy KRK a předsedy 

EK, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení podnětu; 

o) navrhuje ČS ke schválení výši členských příspěvků, a to s přihlédnutím k hospodářské 

situaci členů ČPV a odůvodněným potřebám ČPV; 

p) podává návrhy (personální, ekonomické, organizační a jiné) státním orgánům a dalším 

relevantním subjektům (např. ČOV, sportovním spolkům) k obhajování zájmů sportovců; 

q) zaujímá stanovisko a vyjadřuje se k návrhům či rozhodnutím státních orgánů, týkajících se 

a ovlivňujících sport a tělovýchovu zdravotně postižených;  

r) stanovuje systemizaci pracovních míst v ČPV a činí opatření k obsazení pracovních míst v 

intencích dané systemizace; 

s) připravuje program, stanoví termín řádného zasedání ČS a připraví seznam hostů; 

t) zabezpečuje realizaci usnesení ČS 

u) odpovídá za hospodaření ČPV a vedení účetnictví ČPV. 

 

15. VV může přijímat rozhodnutí svých členů formou per rollam, pro toto rozhodování se užijí obdobně 

pravidla dle čl. IX. odst.11 a násl. těchto stanov. 

 

 

XI. Kontrolní a revizní komise ČPV (KRK) 

 

1. KRK je nezávislým orgánem ČPV. KRK je tvořen 3 členy volenými ČS, které nominují řádní členové 

ČPV. Členy KRK jsou zvoleni tři kandidáti s nejvyšším počtem hlasů. Pokud bude mít kandidát na 

třetím a čtvrtém místě stejný počet hlasů, hlasuje se o tom, který z těchto dvou kandidátů bude zvolen 

třetím členem KRK. Podrobnosti o volbě stanoví Jednací a volební řád ČS. 

2. Funkční období KRK je čtyřleté, které odpovídá paralympijskému cyklu letních paralympijských 

olympiád. Volby KRK se konají nejpozději do konce roku, ve kterém se konaly letní paralympijské 

hry. Člen KRK může být zvolen do funkce opakovaně. 

3. Předsedu KRK volí ČS. 

4. KRK vykonává kontrolní činnost v rozsahu podle těchto stanov. O výsledcích kontrolní činnosti 

informuje VV a podává mu návrhy na nápravná opatření. 

5. Rozsah kontrolní činnosti KRK:  

a) kontroluje implementaci a realizaci rozhodnutí orgánů ČPV; 

b) na žádost členů ČPV kontroluje soulad rozhodnutí orgánů ČPV se stanovami, jinými 

interními předpisy ČPV či obecně závaznými právními předpisy. Tím není dotčeno právo 

člena ČPV využít svého práva na soudní ochranu; 

c) provádí nejméně dvakrát ročně namátkovou tematickou kontrolu hospodaření, témata 

kontrol si KRK stanovuje sama; 

d) na požádání VV může KRK spolupracovat s auditorem, a to i při sestavení výroční zprávy 

ČPV; 

e) může zahájit řízení a realizovat kontrolu z vlastního podnětu nebo z podnětu některého z 

členů ČPV v místě sídla ČPV, popřípadě na některém z jeho detašovaných pracovišť; 

f) provádí fyzickou kontrolu pokladny ČPV; 

g) předkládá kontrolní zprávy Výkonnému výboru ČPV; pokud zjistí závažná pochybení, je 

KRK povinno svolat ČS, na které se tato závažná pochybení budou projednávat; 

h) vyjadřuje se podle svého uvážení k jakýmkoli dalším záležitostem ČPV. 

 

 

 

 

 

 



XII. Etická komise ČPV (EK) 

 

1. Etická komise se sestává z 3 členů volených ČS, které nominují řádní členové ČPV. Členy EK jsou 

zvoleni tři kandidáti s nejvyšším počtem hlasů. Pokud bude mít kandidát na třetím a čtvrtém místě 

stejný počet hlasů, hlasuje se o tom, který z těchto dvou kandidátů bude zvolen třetím členem EK. 

Podrobnosti o volbě stanoví Jednací a volební řád ČS. Členové EK nemohou být členy žádného 

člena ČPV. 

2. Funkční období EK je čtyřleté, které odpovídá paralympijskému cyklu letních paralympijských 

olympiád. Volby EK se konají nejpozději do konce roku, ve kterém se konaly letní paralympijské hry. 

Člen EK může být zvolen do funkce opakovaně. 

3. Předsedu EK volí ČS. Předseda EK jedná jménem EK. 

4. Do pravomoci EK spadá: 

a) rozhodování o odvoláních proti rozhodnutím disciplinárních orgánů sportovních spolků 

paralympijských sportů ve sporech souvisejících s použitím nedovolených podpůrných 

prostředků; 

b) součinnost při podání odvolání ke komisím IPC (etické, legislativní); 

c) rozhodování sporů mezi členy ČPV či jednotlivými zástupci členů ČPV, v souladu s Etickým 

kodexem. 

 

 

XIII. Rada sportovců ČPV 

 

1. Rada sportovců ČPV (dále jen „RS“) je orgán ČPV, jehož cílem je zabezpečit úzkou spolupráci a 

provázanost sportovců s činností ČPV. 

2. RS sestává ze 6 členů – aktivních sportovců, kteří se v roce volby účastní paralympijských her.   

3. Členové RS budou tři sportovci zastupující zimní para sporty, kteří budou voleni v rok konání zimních 

paralympijských her, a tři sportovci zastupující letní para sporty, kteří budou voleni v rok konání 

letních paralympijských her.  

4. Funkčním období člena RS jsou 4 roky, přičemž po každých paralympijských hrách si RS v novém 

složení zvolí ze svého středu předsedu.  

5. Členy do RS nominují řádní členové z řad aktivních sportovců, kteří v daný paralympijský rok byly 

nominování na paralympijské hry a těchto her se také účastnili. Každý řádný člen ČPV má právo na 

každé volby nominovat jednoho člena RS. Členství v RS může být i opakované, pokud se sportovec 

účastnil her, po kterých se koná volba členů RS. 

6. Členy RS volí sportovci na příslušných paralympijských hrách, případně nejpozději do dvou měsíců 

ode dne skončení příslušných paralympijských her. Podrobnosti o volbě členů RS stanoví Jednací a 

volební řád ČS. 

7. RS si ze svého středu zvolí předsedu. Předseda RS má právo účasti na jednání VV a ČS a na 

jednáních jiných orgánů, komisí a skupin zřízených v rámci ČPV. V případě rovnosti hlasů při 

přijímání rozhodnutí RS má rozhodující hlas předseda RS. 

8. První organizační řád RS vydává VV. Jakmile bude obsazení RS sportovci zvoleno, je RS oprávněna 

si změnit či upravit svůj organizační řád. 

9. RS je oprávněna předkládat návrhy VV, ČS a dalším orgánům zřízeným v rámci ČPV, a tyto orgány 

jsou povinny návrhy RS projednat a výsledek projednání zachytit v zápisu z jednání příslušného 

orgánu ČPV. 

 

 

XIV. Sportovně technický výbor sportu IPC 

 

1. Sportovně technický výbor sportu (dále také jako „STVS“) je výbor plnící funkci řídícího orgánu 

jednoho ze sportů IPC a má na národní úrovni stejnou roli, jakou pro mezinárodní úroveň Sport 

Technical Committee World Para Sport IPC. Počet výborů bude odvozen od počtu sportů, u nichž 

IPC vykonává řídící funkci a jsou provozovány na území ČR, a které nemají na domácí úrovni 

zastřešení v národním svazu nepostižených sportovců nebo nemají samostatnou národní organizaci 

provozující daný sport pro všechny typy postižení, které jej provozují v rámci IPC, uznanou ze strany 

ČPV. 



2. STVS jsou zřizovány a o jejich počtu rozhoduje dle kritérií uvedených v předchozím odstavci VV 

ČPV.  

3. VV ČPV je oprávněn zřídit nový STVS v případě, že se některý z dosud neprovozovaných sportů 

IPC začne nově na území ČR provozovat. 

4. STVS má minimálně 3 členy, a to na pozicích obdobných jako mají STC World Para Sport v IPC tj. 

předseda, vedoucí klasifikací, vedoucí závodů, vedoucí rozhodování závodů a závodních pravidel. 

Členy STVS jmenuje VV ČPV na základě kandidatur podaných od řádných členů uvedených v čl. V. 

odst. 1. písm. a) těchto stanov.  

5. Člen jedné STVS nemůže být současně členem v jiném STVS. 

6. Funkční období členů STVS jsou 4 roky. 

7. Zástupce každé STVS je oprávněn účastnit se zasedání ČS s právem poradním. 

8. Organizační řád STVS vypracovává STVS v součinnosti s orgány a sekretariátem ČPV a schvaluje 

jej VV ČPV. 

 

 

XV. Majetek a hospodaření ČPV 

 

1. Majetek ČPV mohou tvořit finanční fondy, movitý a nemovitý majetek, pohledávky a jiná majetková 

práva. 

2. Zdroji prostředků a materiálního zabezpečení činnosti ČPV jsou zejména: 

a) dotace a účelové příspěvky ze státního rozpočtu a z rozpočtu samosprávních územních 

celků; 

b) grantové prostředky od nadací, neinvestičních fondů a jiných dárců; 

c) sponzorské příspěvky od právnických a fyzických osob; 

d) výnosy z hospodářské činnosti ČPV vykonávané vlastním jménem, či prostřednictvím jiných 

subjektů, které buď zřídil, nebo v nich má účast; 

e) výnosy z využívání vlastního majetku; 

f) příjmy z vlastní činnosti; 

g) příjmy ze zprostředkovatelské činnosti; 

h) příjmy z propagační a reklamní činnosti; 

i) příjmy ze sbírek; 

j) příjmy z provozu sázkové či loterijní činnosti;  

k) dary, dědictví, odkazy a jiné příjmy. 

3. Hospodaření ČPV se řídí rozpočtem na každý kalendářní rok, je každoročně auditováno a každý rok 

je o něm vypracována výroční zpráva, kterou vypracovává VV. 

4. Finančními prostředky v rámci schváleného rozpočtu disponují předseda ČPV, případně další člen 

VV pověřený VV nebo pověřený pracovník sekretariátu. 

5. O vypořádání majetku při zániku ČPV rozhodne ČS, přičemž se provede likvidace, pro kterou se 

přiměřeně použijí ustanovení zákony č.89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

 

XVI. Symbolika ČPV 

 

1. Symboliku ČPV tvoří veškeré ochranné známky registrované ČPV u příslušného státního orgánu. 

2. Jedním ze symbolů ČPV je jeho logo schválené ČS. Logo ČPV má následující vyobrazení: 

3. ČS může schválit i další symboly (například logo paralympijského týmu, logo, případně i další). 

4. ČPV prostřednictvím VV zajišťuje přiměřenou ochranu těchto symbolů před nedovoleným 

využíváním, nebo zneužitím. 

 

 

XVII. Závěrečná ustanovení 

 

1. Sport tělesně postižených sportovců je zastoupen v ČPV dvěma členy - Českou asociací tělesně 

handicapovaných sportovců, z.s. a Českým PARA sportem z.s. s tím, že každý z těchto členů bude 

nadále, počínaje nabytím účinnosti těchto stanov, disponovat 0,5 hlasu. Vzhledem k transformaci 



ČPV přijetím těchto stanov se definitivní rozhodnutí o zastoupení tělesně postižených sportovců 

ponechává na ČS v roce 2022.    

2. Tyto stanovy nabývají účinnosti dne 4. 12. 2021. 

3. Tyto stanovy byly projednány a schváleny IPC. 

4.  Tyto stanovy nahrazují v plném rozsahu stanovy ze dne 15.5.2015. 

5. V případě změn těchto stanov je nezbytné předchozí projednání návrhů změn s IPC. 

6. V případě, že jakékoliv ustanovení stanov bude shledáno neplatným, nebude tím dotčena platnost 

ostatních ustanovení těchto stanov. 

 

 

 


