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PŘEDMLUVA 
Český paralympijský výbor (dále jen ČPV), jeho členové, partneři, funkcionáři, sportovci 
a sportovkyně potvrzují svůj závazek k paralympijskému étosu, který je zakořeněn v historii 
paralympijských her a tradici spravedlivého a čestného sportovního soutěžení. Paralympijská 
historie a tradice jsou založeny na principech vynikajících sportovních výsledků, možnosti účastnit 
se spravedlivé soutěže a zvyšování důstojnosti sportovců a sportu. To vyžaduje přijetí základních 
hodnot, jako jsou čestnost, lidská práva, spravedlnost, nediskriminace a osobní integrita. 

Členové paralympijské rodiny se hlásí k vizi, poslání a hodnotám Mezinárodního paralympijského 
výboru (dále jen MPV) a respektují všechny kodexy, zásady a pravidla MPV. 

ČPV a MPV jsou organizace zaměřené na sportovce. Hlavním cílem ČPV jsou zájmy sportovců, jejich 
priority a možnost účastnit se spravedlivé soutěže a vyniknout ve sportu. 
 
ROZSAH PŮSOBNOSTI 
Etický kodex ČPV se vztahuje na paralympijské hry a všechny ostatní akce nebo činnosti ČPV a má 
přednost před jakoukoli místní nebo národní praxí, tradicemi nebo zvyklostmi. 

Každý člen paralympijské rodiny, tj. osoba, která přijme a převezme funkci v ČPV nebo ve spojení 
s ČPV, bez ohledu na to, zda se jedná o dobrovolnou nebo placenou funkci, volenou nebo 
jmenovanou, sportovce nebo funkcionáře týmu, podléhá ustanovením uvedeným v tomto etickém 
kodexu MPV. 

 

1. DŮSTOJNOST, INTEGRITA A ROVNOST 
Členové paralympijské rodiny musí vždy dodržovat a respektovat Etický kodex ČPV a zejména 
dodržovat následující etické normy: 

1.1. Chránit důstojnost jednotlivce a sportu. 

1.2. Bojovat proti jakékoli nezákonné diskriminaci na základě zdravotního postižení, rasy, barvy 
pleti, národnostního, etnického nebo sociálního původu, věku, pohlaví, sexuální orientace, 
jazyka, politických nebo jiných názorů, náboženského vyznání nebo jiného přesvědčení, 
okolností narození nebo jiného nevhodného důvodu. Diskriminace na základě zdravotního 
postižení nebo zdravotního znevýhodnění je zakázána zejména v paralympijských ideálech. 
Sportovní klasifikace, která podporuje sportovní účast sportovců se zdravotním postižením, 
není diskriminací, nýbrž posílením postavení. 

1.3. Pracovat ve prospěch celého paralympijského hnutí a všech jeho sportovců, a ne pouze pro 
určitou složku, jako je národní paralympijský výbor, mezinárodní organizace sportu pro 
zdravotně postižené, sport nebo region. 

1.4. Chránit zájmy, priority a možnosti sportovců účastnit se spravedlivé soutěže a dosahovat 
vynikajících sportovních výsledků. 

1.5. Chránit fyzické a duševní zdraví sportovců. 

1.6. Ve spolupráci se Světovou antidopingovou agenturou (WADA) a Českým antidopingovým 
výborem (ADV ČR) přispívat k vytvoření prostředí pro sport bez dopingu pro všechny 
paralympijské sportovce. 

1.7. Netolerovat žádné praktiky, které představují jakoukoli formu fyzického nebo psychického 
poškozování. Všechny formy obtěžování, včetně fyzického, psychického, profesního nebo 
sexuálního, jsou zakázány. Chování, které je ponižující, zastrašující nebo urážlivé, nebude 
tolerováno. 
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1.8. Jednat čestně, zachovávat vysoký standard osobního chování a vyvarovat se jakéhokoli 
chování nebo jednání, které by mohlo poškodit nebo vyvolat dojem, že poškozuje pověst 
paralympijského hnutí. 

1.9. Zdržet se spolupráce s firmami, organizacemi nebo osobami, jejichž činnost je v rozporu se 
stanovami, vyhláškami, kodexy a zásadami ČPV. 

1.10. Zdržet se účasti, podpory nebo propagace sázek souvisejících s paralympijskými hrami nebo 
jakoukoli jinou událostí schválenou ČPV či MPV. 

1.11. Zdržet se využívání paralympijských her a paralympijského hnutí k prosazování jakýchkoli 
politických cílů, kromě podpory sportu pro osoby s postižením a demokracie, posílení 
postavení, rovnosti a ochrany lidských práv. 

1.12. Dodržovat zásadu neutrality ve sportu, mimo jiné včetně dodržování článku 2.2.2 Pravidel 
paralympijských her MPV a všech souvisejících doplňujících předpisů vydaných MPV. 

 

2. STŘET ZÁJMŮ 
2.1. Členové paralympijské rodiny nesmějí mít žádné nezveřejněné přímé či nepřímé zájmy nebo 

vztahy s jakoukoli externí organizací nebo osobou, které by mohly ovlivnit jejich objektivitu, 
úsudek nebo chování při plnění povinností a odpovědnosti, které mají v souvislosti 
s paralympijskými aktivitami, nebo by mohly být ostatními důvodně mylně chápány jako 
ovlivňující. To platí i pro manžele/manželky, rodinné příslušníky, podniky nebo organizace, 
k nimž mohou členové paralympijské rodiny patřit. 

2.2. V následujícím neúplném výčtu příkladů jsou uvedeny okolnosti, za kterých by mohl 
vzniknout střet zájmů a kterých by se osoby měly vyvarovat, aby se na nich podílely nebo 
vytvářely zdání, že se na nich podílejí: 

2.2.1. osobní a/nebo hmotná angažovanost (plat, podíl, služby, půjčky nebo jiné výhody) 
u sponzorů, dodavatelů, prodejců, zhotovitelů; 

2.2.2. využívání spojení s ČPV k soukromého prospěchu nebo zvýhodnění; 

2.2.3. bránění efektivitě, hospodárnosti nebo službám ČPV; 

2.2.4. ztráta nezávislosti nebo nestrannosti; 

2.2.5. nepříznivé ovlivňování důvěry veřejnosti v integritu nebo pověst ČPV; 

2.2.6. ohrožení života, zdraví nebo bezpečnosti. 

2.3. Je osobní odpovědností každého člena paralympijské rodiny, aby se vyhnul jakémukoli střetu 
zájmů. V situaci možného střetu zájmu se dotyčná osoba musí zdržet vyjadřování názorů, 
rozhodování nebo účasti na rozhodování či přijímání jakýchkoli výhod. Pokud si však daná 
osoba přeje pokračovat v činnosti nebo pokud si není jistá, jaké kroky má podniknout, musí 
o situaci informovat Arbitrážní komisi ČPV. Arbitrážní komise je odpovědná za poradenství 
osobám, které se, ocitnou v situaci možného střetu zájmů a požádají arbitrážní komisi 
o asistenci. 

 

3. NESPRÁVNÉ POUŽITÍ MAJETKU 
3.1. Členové paralympijské rodiny učiní vše, co je v jejich silách, aby zabránili ztrátě, poškození, 

zneužití nebo krádeži majetku, záznamů, finančních prostředků nebo jiných aktiv patřících 
ČPV, které mohou být v jejich vlastnictví. Veškerý majetek ČPV musí být používán výhradně 
k provádění činností ČPV. 
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3.2. Správné využívání finančních prostředků je svěřeneckou odpovědností. Žádný člen 
paralympijské rodiny nesmí provádět žádné nezákonné nebo neetické platby, mimo jiné 
včetně úplatků, ilegálních a neoprávněných provizí nebo odměn za zprostředkování 
z majetku nebo zdrojů ČPV nebo jinak. 

4. NESPRÁVNÉ POUŽITÍ INFORMACÍ 
4.1. Členové paralympijské rodiny jsou povinni zachovávat mlčenlivost. Žádná osoba nesmí 

využívat pro svůj osobní prospěch nebo zveřejňovat mimo ČPV důvěrné informace, které 
získala díky svému spojení s ČPV. To zahrnuje ústní, písemné a počítačově generované 
údaje týkající se činnosti ČPV. Zahrnuje nejen materiály označené jako „důvěrné“, ale 
veškeré materiály a informace ČPV, o nichž by měl člen rozumně předpokládat, že podléhají 
povinnosti mlčenlivosti. 

4.2. Členové paralympijské rodiny respektují a chrání před jakýmkoli nevhodným zveřejněním 
ústní, písemnou nebo elektronickou cestou důvěrnost všech soukromých a osobních 
informací týkajících se sportovců a ostatních členů paralympijské rodiny, které jsou sdíleny 
v rámci jejich funkce. 

4.3. Členové paralympijské rodiny akceptují a respektují, že veškeré duševní vlastnictví 
(včetně autorských práv, ochranných známek a dalších materiálů podléhajících 
ochraně), které ČPV vytvořil a používá, je majetkem ČPV. 

 

5. DÁRKY, ODMĚNY A CENY 
5.1. Členové paralympijské rodiny nesmějí pro sebe, svou rodinu nebo přátele žádat ani přijímat 

dary nebo odměny od jakékoli externí organizace nebo osoby, která má nebo chce mít 
s ČPV spojitost. Zástupci ČPV mohou v duchu úcty nebo přátelství poskytovat nebo přijímat 
pouze dary v souladu s převládajícími místními zvyklostmi. Jakýkoli jiný dar musí být 
okamžitě předán ČPV. To se týká i zábavy, nepracovních cest nebo jiných výhod, jako jsou 
půjčky, služby nebo neschválené odměny. 

5.2. ČPV považuje vítězství v soutěžích za poctu, která spočívá ve sportovních výkonech 
a vynikajících výsledcích. Ceny včetně peněžních cen udělené jinými osobami, jako jsou 
sponzoři a organizační výbory jsou přijatelné, pokud jsou uděleny v souladu s duchem 
sportovního chování a spravedlivé soutěže.  

 

6. KODEX CHOVÁNÍ SPORTOVCŮ 
Navíc k zásadám stanoveným ve výše uvedených článcích 1 až 5 a jejich podčláncích: 

6.1. Všichni sportovci se musí účastnit paralympijských akcí, soutěží a aktivit ve skutečném 
duchu spravedlivé soutěže pro slávu sportu. 

6.2. Všichni sportovci musí respektovat výkony svých kolegů a nesmí jim způsobovat žádné 
nedovolené překážky, škody nebo ublížení na zdraví. 

6.3. Všichni sportovci musí respektovat své trenéry a týmové funkcionáře a nesmí se řídit 
žádnými nezákonnými radami, které by porušovaly paralympijské ideály spravedlivé 
soutěže. 

6.4. Všichni sportovci musí dodržovat pravidla a předpisy ČPV a MPV, které jsou uvedené ve 
Stanovách a dokumentech a dalších pravidlech, předpisech, zásadách, postupech a/nebo 
dohod o účasti, které ČPV nebo MPV příležitostně vydává. Zejména: 
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6.4.1. Všichni sportovci musí respektovat klasifikační řád a proces MPV či odpovědné 
Mezinárodní sportovní federace a plně se na něm podílet. Musí respektovat konečná 
rozhodnutí klasifikátorů a technických delegátů a chápat, že pokud tak neučiní, může 
to ohrozit jejich způsobilost účastnit se závodů a soutěží MPV. Sportovci a týmoví 
funkcionáři podávají protest pouze v případě, že mají skutečné pochybnosti 
o klasifikaci sportovce. 

6.4.2. Všichni sportovci musí dodržovat antidopingový kodex MPV a WADA. Uznává se, že 
sportovci mohou mít závažné zdravotní potíže, které vyžadují léčbu, ale používání 
jakýchkoli technik nebo léků, jejichž jediným účelem je zvýšení sportovního výkonu 
a které jsou škodlivé nebo potenciálně škodlivé pro zdraví, nebude tolerováno. Použití 
léků v této situaci bude posuzováno na základě toho, zda lék neposkytuje 
nespravedlivou výhodu, zda je nezbytný pro zdraví sportovce v každodenním životě, 
nejen ve sportu, a zda lze nalézt alternativní lék. Ve spolupráci se světovou 
antidopingovou agenturou (WADA) bude učiněno vše pro to, aby se přispělo 
k vytvoření sportovního prostředí bez nedovolených prostředků pro všechny 
paralympijské sportovce. 

6.4.3. Všichni sportovci, kteří se účastní paralympijských her, musí dodržovat Pravidla 
paralympijských her (kapitola 3 Příručky MPV) a veškeré doplňující předpisy vydané 
MPV v souvislosti s nimi. 

6.5. Sportovci nesmí podporovat jiné sportovce ani jim pomáhat v získání jakékoli nezákonné 
nebo nespravedlivé výhody a jakékoli porušení této zásady musí oznámit odpovědným 
činovníkům. 

6.6. Autonomie sportovce musí být respektována, pokud není v rozporu s pravidly a předpisy 
MPV, spravedlivou soutěží, paralympijským étosem nebo platnými zákony. 

 

7. KODEX CHOVÁNÍ TRENÉRŮ A FUNKCIONÁŘŮ 
TÝMŮ 

Navíc k zásadám stanoveným ve výše uvedených článcích 1 až 5 a jejich podčláncích: 

7.1. Trenéři a funkcionáři týmu musí dodržovat paralympijské ideály v duchu spravedlivé 
soutěže. 

7.2. Trenéři a funkcionáři týmu nikdy nesmí ohrozit skutečné sportovní chování nebo 
paralympijské hodnoty a ideály, aby získali osobní, týmovou nebo národní výhodu. 

7.3. Trenéři a funkcionáři týmů musí dodržovat pravidla a předpisy MPV uvedené v Příručce 
MPV a veškerá další pravidla, předpisy, zásady, postupy a/nebo dohody o účasti, které MPV 
příležitostně vydává. Trenéři a týmoví funkcionáři musí zejména, avšak mimo jiné, 
dodržovat Klasifikační řád MPV, Antidopingový řád MPV a WADA, a všechna pravidla 
a předpisy soutěže a musí odpovědným funkcionářům hlásit jakékoli nesrovnalosti nebo 
potenciální porušení pravidel a předpisů MPV či WADA. Všichni trenéři a funkcionáři týmů, 
kteří se účastní paralympijských her, musí (jako podmínku takové účasti) dodržovat Pravidla 
paralympijských her (uvedené v kapitole 3 Příručky MPV) a veškeré doplňující předpisy 
vydané MPV v souvislosti s nimi. 

7.4. Trenéři a funkcionáři týmů musí respektovat proces klasifikace a postupy dopingové 
kontroly a musí zajistit, aby jejich sportovci podávali poctivé výkony. Podávají protest pouze 
v případě, že existují skutečné pochybnosti o klasifikaci závodníka. 

 



Stránka 6 z 8 
 

8. KODEX CHOVÁNÍ PRO KLASIFIKÁTORY 
A ANTIDOPINGOVÉ KOMISAŘE 

Navíc k zásadám stanoveným ve výše uvedených článcích 1 až 5 a jejich podčláncích: 

8.1. Klasifikátoři a komisaři musí vykonávat své povinnosti zdvořile, kompetentně, důsledně 
a objektivně pro všechny sportovce bez ohledu na tým nebo národnost. 

8.2. Klasifikátoři a komisaři musí oznámit jakýkoliv potenciální střet zájmů. 

8.3. Klasifikátoři a komisaři nesmí zneužívat svého postavení nebo funkce k získání výhod nebo 
prospěchu. 

8.4. Klasifikátoři a komisaři musí respektovat sportovce a trenéry a dbát na zdvořilý přístup 
během procesu klasifikace a během testů dopingové kontroly. Musí zachovávat důvěrnost 
informací o sportovcích a respektovat důstojnost sportovců. 

 

9. KODEX CHOVÁNÍ SPORTOVNĚ-
TECHNICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

Navíc k zásadám stanoveným ve výše uvedených článcích 1 až 5 a jejich podčláncích: 

9.1. Sportovně-techničtí pracovníci musí důsledně uplatňovat příslušná pravidla pro všechny 
sportovce a vždy zajistit fair play. 

9.2. Sportovně-techničtí pracovníci musí činit všechna rozhodnutí naprosto nestranně 
a objektivně. 

9.3. Sportovně-techničtí pracovníci musí oznámit jakýkoli potenciální střet zájmů, který by jim 
bránil v nestrannosti. 

 

10.  KODEX CHOVÁNÍ PRO VŠECHNY VOLENÉ 
NEBO JMENOVANÉ SPORTOVNÍ VEDOUCÍ 
PRACOVNÍKY A ADMINISTRÁTORY 

Navíc k zásadám stanoveným ve výše uvedených článcích 1 až 5 a jejich podčláncích: 

10.1. Sportovní vedoucí pracovníci a administrátoři musí přijímat veškerá rozhodnutí naprosto 
nestranně a v nejlepším zájmu sportovců a sportu. 

10.2. Všichni volení sportovní vedoucí pracovníci a administrátoři respektují demokratický 
volební proces a nenabízejí voličům žádné materiální výhody, ať už přímo či nepřímo, aby 
ovlivnili výsledek voleb. 

10.3. Žádnému hlasujícímu členu nesmí být nabídnuty žádné hmotné výhody, které by ovlivnily 
hlasování o jakémkoli rozhodnutí a/nebo politice v rámci ČPV. 

10.4. Sportovní vedoucí pracovníci a administrátoři musí oznámit jakýkoli potenciální střet zájmů 
a nesmí jednat ve spojení s jakýmkoli národním nebo osobním zájmem. 

10.5. Sportovní vedoucí pracovníci a administrátoři nesmí zneužívat svého postavení nebo 
funkce k získávání výhod nebo prospěchu. 

10.6. Je nepřípustné spojovat se s agenturami nebo osobami, které jsou v rozporu se zásadami 
paralympijského hnutí a jeho ideály. 
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10.7. Vedoucí sportovní pracovníci, administrátoři a volení pracovníci podporují etický kodex ČPV 
prostřednictvím modelových situací, vzájemného monitorování a aktivní vzájemné 
podpory. 

 

11.  KODEX CHOVÁNÍ VOLENÝCH NEBO 
JMENOVANÝCH ČLENŮ DO VÝKONNÉHO 
VÝBORU, VÝBORŮ A RAD ČPV 

Navíc k zásadám stanoveným ve výše uvedených článcích 1 až 5 a článku 10 a jejich podčláncích: 

11.1. Členové musí sloužit ČPV, ukazují význam a hodnotu ČPV a podporují vizi, poslání a hodnoty 
ČPV. 

11.2. Členové musí dodržovat a respektovat stanovy ČPV, směrnice, stálé řády, kodexy a další 
předpisy nebo rozhodnutí schválené členskou schůzí a/nebo výkonným výborem ČPV. 

11.3. Členové jednají čestně, v dobré víře a v nejlepším zájmu ČPV. 

11.4. Členové jsou povinni postupovat s náležitou péčí a dovednostmi, tj. berou své úkoly 
a povinnosti vážně a plní své závazky podle svých nejlepších osobních schopností. 

11.5. Členové musí jednat čestně, zachovávat vysoký standard osobního chování a vyvarovat se 
jakéhokoli chování nebo jednání, které by mohlo poškodit nebo vyvolat dojem, 
že poškozuje pověst paralympijského hnutí. 

11.6. Členové jsou povinni dodržovat rozhodnutí výkonného výboru. 

11.7. V zájmu ochrany jednotlivých členů před jakoukoli osobní odpovědností nesmí členové 
podepisovat žádné dohody nebo smlouvy jménem ČPV; nesmí podepisovat přijetí 
jakéhokoli nároku jménem ČPV ani jako individuální člen výkonného výboru rady sportovců 
ČPV či arbitrážní komise ČPV; nesmí podepisovat uznání vyrovnání nebo jakékoli 
odpovědnosti jménem ČPV ani jako individuální člen výkonného výboru, rady sportovců 
ČPV a arbitrážní komise ČPV. 

 

12.  KODEX CHOVÁNÍ PRO VŠECHNY STRANY 
ZAPOJENÉ DO VOLEB DO ORGÁNU ČPV 

Všichni kandidáti pro volby do orgánů ČPV, jako je výkonný výbor ČPV, rada sportovců ČPV, 
arbitrážní komise ČPV a Kontrolní a revizní komise ČPV, jakož i jejich příslušné nominační orgány 
nebo jakákoli jiná třetí strana spojená s kandidátem nebo nominačním orgánem, musí dodržovat 
a plně respektovat pravidla a předpisy uvedené v tomto etickém kodexu. 

 

13.  VZTAHY S PARALYMPIJSKÝMI PARTNERY 
A PODPOROVATELI 

Veškeré vztahy a aktivity s partnery, příznivci a sponzory musí probíhat v duchu propagace 
paralympijských sportovců a paralympijských sportů ve skutečném duchu férové hry a v souladu 
s paralympijskými hodnotami a ideály. 
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14.  PODEZŘENÍ NA PORUŠENÍ TOHOTO 
ETICKÉHO KODEXU 

Podezření na porušení tohoto etického kodexu se řídí stanovami ČPV a Statutem arbitrážní 
komise ČPV, upravujícími post při vyřizování stížností týkajících se údajného porušení etického 
kodexu ČPV. 
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