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STANOVY 
 

ČESKÉHO PARALYMPIJSKÉHO VÝBORU 
 

Preambule 
 

Český paralympijský výbor, z.s. byl založen v roce 1994 a na území České republiky zajišťuje podporu 
a rozvoj sportu sportovců se zdravotním postižením (dále jen jako „sportovci“).  
Český paralympijský výbor, z.s. (dále jen jako „ČPV“) ideově vychází z Českého olympijského výboru 
založeného roku 1899 PhDr. Jiřím St. Guthem Jarkovským a z idejí Mezinárodního paralympijského 
výboru (International Paralympic Committee; dále jen jako „IPC“ nebo „MPV“), ctí myšlenky a ideály 
paralympijského hnutí a sportu. 

I. 
Základní ustanovení 

 
1. Český paralympijský výbor je spolkem ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů. 
2. ČPV je ustaven a vyvíjí činnost v souladu se Stanovami MPV, v souladu s právním řádem České 

republiky a těmito Stanovami. V ostatním je činnost ČPV založena na principu nezávislosti a 
autonomie. 

3. Na základě svého členství v Mezinárodním paralympijském výboru je ČPV jediným subjektem 
oprávněným organizovat a řídit paralympijské hnutí na území České republiky. ČPV hájí zájmy 
českého parasportu v mezinárodním paralympijském hnutí. 

4. ČPV zastupuje Českou republiku v mezinárodním paralympijském hnutí a zabezpečuje 
reprezentaci České republiky na paralympijských hrách a dalších sportovních i diplomatických 
akcích organizovaných MPV, World Para Sports, Evropským paralympijským výborem (dále jen 
EPV), případně dalšími kontinentálními paralympijskými výbory a organizacemi přímo řízenými 
MPV. 

5. Sídlem ČPV je Praha. 

II. 
Poslání a úloha ČPV 

 
1. Posláním a hlavní činností ČPV je rozvíjet a šířit paralympijské ideály, a tím přispívat k tělesné 

vzdělanosti, společenské inkluzi a duchovní výchově občanů a zejména mládeže v duchu 
paralympismu. Při své činnosti si ČPV zachovává autonomii. 

2. Při zajišťování hlavní činnosti plní ČPV zejména tyto hlavní úkoly a cíle: 
a) rozvíjí a chrání paralympijské hnutí, šíří paralympijské myšlenky; 
b) chrání sportovní hnutí, ideály a aktivity sportovců, bez ohledu na typ postižení; 
c) vede všechny zúčastněné osoby k čestnému jednání dle zásad fair play a Etického kodexu 

ČPV; 
d) přispívá k integraci osob se zdravotním postižením do společnosti; 
e) plní roli výhradního komunikačního partnera MPV na území ČR; 
f) hájí demokratické zásady paralympijského hnutí, bojuje proti diskriminaci ve sportu 

z rasových, politických, náboženských důvodů i z důvodů odlišné sexuální orientace a 
odlišnosti pohlaví; 

g) odmítá všechny formy obtěžování a zneužívání, chrání a zabezpečuje sportovce a další 
osoby spadající do své pravomoci před takovým obtěžováním a zneužíváním; 

h) spolupůsobí při výchově mládeže v duchu paralympijské myšlenky, zejména osvojováním 
zásad humanismu, čestného sportovního soutěžení a úcty k soupeři; 



2 
 

i) napomáhá při výchově a přípravě sportovních funkcionářů, trenérů a rozhodčích a dbá, aby 
při ní bylo pamatováno na šíření základních myšlenek paralympismu; 

j) dodržuje pravidla klasifikace sportovců dle klasifikačního kodexu IPC; 
k) podporuje začlenění žen do sportu na všech úrovních, včetně výkonných orgánů domácích 

i mezinárodních sportovních organizací; 
l) podporuje aktivity spojené s řešením problémů životního prostředí a vytváří k tomu 

potřebné organizační podmínky; 
m) podílí se na rozvoji paralympijského hnutí a spolupracuje s MPV a jeho orgány a 

organizacemi, s národními paralympijskými výbory a s mezinárodními sportovními 
subjekty; 

n) podporuje rozvoj sportu v ČR ve spolupráci se svými členy, a to jednáním na nejvyšších 
úrovních v oblasti zákonodárné i výkonné, v otázkách programového i ekonomického 
zabezpečení; 

o) v součinnosti se svými členy, státními orgány a organizacemi plní specifické úkoly při 
přípravě a zajišťování účasti výpravy na paralympijských hrách a akcích pořádaných MPV/ 
EPV nebo v jejich gesci; 

p) schvaluje složení výpravy na paralympijských hrách na základě nominací předložených 
příslušnými sportovními spolky; 

q) určuje organizaci, která se může v ČR ucházet o pořádání akcí MPV/EPV, v souladu 
s příslušnými pravidly; 

r) rozvíjí iniciativně činnost zaměřenou proti užívání látek, metod a postupů, které MPV nebo 
mezinárodní sportovní spolky zakázaly, zejména pak dodržuje Světový antidopingový 
kodex, Antidopingový kodex MPV a v tomto směru spolupracuje s příslušnou národní 
nebo mezinárodní sportovní autoritou; 

s) odpovídá na území ČR za ochranu paralympijských hodnot a jménem MPV zajišťuje 
ochranu pojmů „paralympijský” a „paralympiáda” a jejich mluvnických tvarů; odpovídá za 
ochranu symboliky ČPV; 

t) 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 sportovců bez postižení; 

u) spolupracuje se státními orgány a organizacemi a se spolky a jinými sdruženími občanů či 
subjekty při plnění úkolů vyplývajících z jeho poslání; 

v) pečuje o rozvoj kultury a umění v oblasti sportu a paralympijských hodnot; 
w) předkládá MPV návrhy na úpravy Stanov MPV, na rozvoj paralympijského hnutí a 

k pořádání paralympijských her; 
x) pořádá tělovýchovné, sportovní, kulturní, výchovné a společenské akce, provozuje 

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

y) poskytuje tělovýchovné, sportovní, ubytovací, restaurační, zprostředkovatelské, 
obstaravatelské a dopravní služby sloužící k regeneraci a rekondici; 

z) pronajímá vlastní objekty, je-li vlastníkem takových objektů; 
aa) propůjčuje symboly ČPV na výrobky a služby přispívající rozvoji paralympijského hnutí. 

III. 
Členství 

 
1. Členem ČPV se může stát právnická osoba se sídlem na území České republiky, která má svou 

hlavní činnost zaměřenou v oblasti sportu i pro osoby se zdravotním postižením s celorepublikovou 
působností, a to podle typu postižení nebo druhu sportu, či obojího, zařazeného do programu 
paralympijských her, v souladu s podmínkami členství dle struktury MPV. 
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2. Členem ČPV se může stát právnická osoba, která se věnuje, podporuje a rozvíjí parasport 
na celostátní úrovni, který není na programu paralympijských her. 

3. Členem ČPV se může stát organizační složka státu či další organizace, které mají v gesci oblast 
paralympijského sportu. 

4. Členem ČPV se může stát fyzická osoba, která je plně svéprávná a bezúhonná, s předpoklady a vůlí 
šířit či popularizovat myšlenky paralympijského hnutí. 

5. Členy ČPV se mohou dále stát osobnosti prokazující význačné služby sportu a paralympismu, 
zasloužilí či čestní členové. 

6. Členy ČPV s právem hlasovat jsou, v souladu s podmínkami členství dle struktury MPV, 
následující subjekty: 

a) Národní sportovní organizace pro jednotlivé typy postižení, které jsou členy některé z 
mezinárodních organizací uznaných IPC jako jediný reprezentant pro určité druhy 
postižení. 

b) Národní sportovní organizace, které jsou členy mezinárodních organizací zastřešující sport 
zařazený do programu Paralympijských her. 

7. O přijetí za člena rozhoduje Členská schůze ČPV. 
8. Na členství není právní nárok. 
9. Členství v ČPV zaniká: 

a) Vystoupením na vlastní žádost; záměr o vystoupení musí být podán písemně a oznámen 
Výkonnému výboru ČPV. Vystoupení je účinné dnem oznámení. Člen je oprávněn 
vystoupit, vyrovnal-li vůči ČPV veškeré případné závazky vyplývající z jeho členství. 

b) Vyloučením pro porušení povinností stanovených v čl. IV. těchto Stanov nebo v případě 
omezení svéprávnosti či ztráty bezúhonnosti, nebo z relevantních důvodů bez předsudků či 
zaujatosti vůči členovi. Členství v ČPV v takovém případě zaniká dnem určeným 
v rozhodnutí Členské schůze ČPV o vyloučení člena či účinností rozhodnutí o omezení 
svéprávnosti nebo ztráty bezúhonnosti. Před volbou o ukončení členství v tomto případě 
má člen právo vystoupit na Členské schůzi. O volbě o ukončení členství v tomto případě 
rozhodují 2/3 hlasů na Členské schůzi. 

c) Vyloučením z důvodu ztráty předpokladů členství. Členství v ČPV v takovém případě 
zaniká dnem určeným v rozhodnutí Členské schůze ČPV o vyloučení člena. 

d) Zánikem právnické osoby bez právního nástupce. 
e) Úmrtím fyzické osoby. 

10. Členství jednotlivých sportovců a dalších osob v ČPV je zajištěno prostřednictvím jejich členství 
v některé ze sportovních organizací uvedených v čl. III. odst. 1. – 5. Pokud by některý z členů 
splňoval více podmínek pro vznik členství, pro účely zastoupení v rámci ČPV se považuje za 
zastoupeného pouze jedenkrát. 

IV. 
Práva a povinnosti členů ČPV 

 
1. Členové ČPV mají, v souladu s těmito Stanovami, následující práva: 

a) Volit a být volen, resp. nominovat kandidáty do orgánů ČPV. Právo hlasovat mají pouze 
zástupci dle čl. III. odst. 6. písmeno a), b); 

b) předkládat orgánům ČPV návrhy a podněty; 
c) podílet se na činnosti ČPV a být informován o činnosti ČPV; 
d) účastnit se zasedání orgánů ČPV za podmínek stanovených dále v těchto Stanovách. 

2. Členové ČPV jsou povinni: 
a) přispívat k rozvoji zásad a myšlenek paralympijského hnutí; 
b) podílet se na naplňování poslání ČPV a na realizaci jeho úkolů a cílů a chránit jeho 

sportovní, mezinárodní, společenské, ekonomické a jiné zájmy; 



4 
 

c) respektovat a dodržovat právní předpisy, jednat v souladu se Stanovami ČPV a vnitřními 
předpisy ČPV přijaté na jejich základě; 

d) aktivně přispívat k dodržování zásad Etického kodexu ČPV; 
e) respektovat platně přijatá rozhodnutí všech orgánů ČPV, včetně autorit, které se účastní 

Paralympijských her a dalších akcí v gesci IPC; 
f) dodržovat korektní přístup v jednáních s ČPV a dodržovat mlčenlivost vůči třetím osobám 

ve věcech nemajících charakter veřejných informací. 

V. 
Orgány ČPV 

 
3. Orgány ČPV jsou:  

a) Členská schůze (ČS) 
b) Výkonný výbor (VV) 
c) Kontrolní a revizní komise (KRK) 
d) Arbitrážní komise (AK) 
e) Rada sportovců (RS) 

4. Kandidáti na členy orgánů ČPV musí splňovat podmínku bezúhonnosti, plné svéprávnosti a 
dosažení zletilosti (tj. dovršení 18. roku věku). 

5. Členství v orgánech ČPV zaniká: 
a) uplynutím volebního období; 
b) zánikem členství v ČPV; 
c) rozhodnutím Členské schůze ČPV, v tomto případě je potřeba 2/3 hlasů Členské schůze; 
d) odstoupením z funkce na vlastní žádost. Žádost musí být písemná. Odstoupení je účinné 

dnem, kdy jej vzala na vědomí Členská schůze ČPV; 
e) úmrtím. 

VI. 
Členská schůze ČPV 

 
1. Členská schůze je nejvyšším orgánem ČPV. 
2. Členskou schůzi svolává předseda ČPV nejméně jedenkrát za kalendářní rok. Doba, místo konání a 

program zasedání ČS musí být oznámeny nejpozději 30 dnů přede dnem jejího konání. 
3. Mimořádnou Členskou schůzi svolává předseda ČPV, a to na žádost minimálně jedné třetiny členů 

ČPV s právem hlasovat dle čl. III. odst. 6. písmeno a), b), nebo z podnětu Kontrolní a revizní komise 
ČPV, nebo na základě usnesení VV ČPV. 

4. Způsob jednání Členské schůze stanoví jednací a volební řád ČS ČPV. 
5. ČS se účastní každý člen. Za člena, který je právnickou osobou, se mohou zúčastnit max. 2 osoby. 

Takový člen současně musí před zahájením ČS určit jednu osobu, která z řad přítomných osob bude 
za člena vykonávat hlasovací práva. 

6. Na ČS jsou z řad členů oprávněni hlasovat pouze členové uvedení v čl. III. odst. 6 písm. a) a b). 
7. ČS se současně může zúčastnit s právem hlasovat předseda Rady sportovců ČPV. Pro účely 

stanovení usnášeníschopnosti ČS a potřebného kvora pro hlasování a přijetí rozhodnutí ČS se 
předseda Rady sportovců ČPV považuje za člena ČPV. 

8. ČS ve své působnosti zejména: 
a) schvaluje stanovy ČPV a jejich změny, název, vlajku a symboly ČPV, v tomto případě je 

potřeba 2/3 hlasů Členské schůze; 
b) schvaluje zánik ČPV a způsob jeho zániku, v tomto případě je potřeba 2/3 hlasů Členské 

schůze; 
c) schvaluje zápis z minulé Členské schůze; 
d) schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření ČPV za uplynulý kalendářní rok; 
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e) schvaluje zprávu o činnosti KRK a bere na vědomí zprávy o činnosti ostatních orgánů ČPV; 
f) schvaluje plán činnosti a finanční plán ČPV na příslušný kalendářní rok; 
g) schvaluje program jednání, jednací a volební řád ČS; 
h) rozhoduje o přijetí a vyloučení člena ČPV, v tomto případě je potřeba 2/3 hlasů Členské 

schůze; 
i) schvaluje vstup, či ukončení účasti ČPV do a z obchodních společností, nebo do a z jiných 

právních subjektů; 
j) schvaluje založení, změny a zrušení obchodních společností, či jiných subjektů 

zřizovaných ČPV samostatně, nebo společně s jinými subjekty;  
k) rozhoduje o nabývání, pozbývání a převodech nemovitého majetku, rozhoduje o 

mimořádných nerozpočtových výdajích v rámci disponibilních zdrojů ČPV, a to na návrh 
VV ČPV; 

l) volí a odvolává předsedu, dva místopředsedy a členy VV ČPV v souladu s jednacím a 
volebním řádem ČS ČPV; 

m) volí a odvolává předsedu a členy KRK v souladu s jednacím a volebním řádem ČS ČPV; 
n) volí a odvolává předsedu a členy AK v souladu s jednacím a volebním řádem ČS ČPV; 
o) schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů orgánů ČPV, nebo jakékoliv jiné dohody a 

smlouvy, na jejichž základě dochází k výplatě odměň členů orgánu ČPV; 
p) vyznamenává a oceňuje významné osobnosti, které se mimořádně zasloužily o rozvoj 

paralympijského hnutí. 
9. ČS je usnášeníschopná, je-li na jejím jednání přítomna nadpoloviční většina členů ČPV s právem 

hlasovat. ČS přijímá svá rozhodnutí/usnesení nadpoloviční většinou přítomných členů ČS s právem 
hlasovat, není-li v těchto Stanovách uvedeno jinak. 

10. Jednání a hlasování ČS mohou být uskutečněna také na dálku, prostřednictvím vhodné technologie, 
jež zahrnuje prostředky typu videokonference, konferenční hovor nebo jiný online komunikační 
nástroj, při kterém bude dostatečným způsobem identifikován a ověřen účastník ČS ČPV. 

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

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

13. Přípravu, svolávání zasedání a pravidla jednání i hlasování Členské schůze ČPV upravuje jednací 
a volební řád ČS ČPV. 

VII.  
Výkonný výbor ČPV 

 
1. VV zabezpečuje plnění činností a úkolů ČPV v období mezi zasedáními Členské schůze ČPV. 
2. VV je statutárním orgánem ČPV a má nejvýše 7 členů. 
3. VV se skládá z: 

a) předsedy ČPV, který je zároveň předsedou VV ČPV; 
b) prvního a druhého místopředsedy ČPV, kteří jsou zároveň místopředsedy VV ČPV; 
c) čtyř (4) členů VV ČPV. 

4. Členská schůze volí z navržených kandidátů v samostatných hlasováních předsedu ČPV, prvního 
místopředsedu ČPV, druhého místopředsedu ČPV a 4 členy VV. 

5. ČPV zastupuje předseda a jeden z místopředsedů ČPV. 
6. Předseda ČPV vykonává úkoly svěřené mu Členskou schůzí a Výkonným výborem ČPV. 
7. Volební období člena VV je čtyřleté a člen VV může být do funkce zvolen opakovaně. 
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8. VV ČPV svolává předseda ČPV nejméně čtyřikrát ročně. Mimořádné zasedání je povinen svolat 
předseda ČPV na žádost nejméně poloviny členů VV. Předseda ČPV je oprávněn svolat mimořádné 
zasedání VV ČPV dle svého uvážení. 

9. Každý člen VV disponuje jedním právem hlasovacím. 
10. Zasedání VV se s hlasem poradním může účastnit z titulu své funkce předseda KRK, předseda AK 

a předseda Rady sportovců. 
11. Výkonný výbor ČPV zejména: 

a) řídí činnost ČPV mezi zasedáními Členské schůze ČPV 
b) podává zprávy o své činnosti ČS ČPV; 
c) VV navrhuje zástupce ČPV v orgánech MPV; 
d) zřizuje stálé, nebo i dočasné odborné komise, výbory, rady a pracovní skupiny k řešení 

dílčích problematik. Členy těchto komisí, výborů, rad a pracovních skupin mohou být i 
osoby, které nejsou členy ČPV; 

e) schvaluje kandidáty do funkcí v orgánech paralympijského hnutí; 
f) schvaluje jednací řád VV; 
g) schvaluje Etický kodex ČPV a jeho změny; 
h) schvaluje návrhy vnitřních předpisů ČPV a jejich změny; 
i) vypracovává návrhy novely Stanov, které předkládá ke schválení ČS; 
j) vypracovává návrhy změn jednacího a volebního řádu ČS, které předkládá ke schválení 

ČS; 
k) schvaluje nominace sportovců a realizačních týmů, pro účast na paralympijských hrách; 
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 
AK, a to ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení podnětu; 

o) podává návrhy (personální, ekonomické, organizační a jiné) státním orgánům a dalším 
relevantním subjektům (např. ČOV, sportovním spolkům) k obhajování zájmů sportovců; 

p) zaujímá stanovisko a vyjadřuje se k návrhům či rozhodnutím státních orgánů, týkajících se 
a ovlivňujících sport a tělovýchovu zdravotně postižených; 

q) připravuje program, stanoví termín řádného zasedání ČS a navrhuje seznam hostů; 
r) zabezpečuje realizaci usnesení ČS 
s) odpovídá za hospodaření ČPV a vedení účetnictví ČPV. 

12. VV ČPV rozhoduje usnesením. 
13. Přípravu, svolávání zasedání a pravidla jednání Výkonného výboru ČPV upravuje jednací řád VV 

ČPV. 
14. V době nepřítomnosti předsedy ČPV nebo jeho nemožnosti po určitou dobu vykonávat funkci 

zastupuje předsedu ČPV první místopředseda ČPV. 
15. Uvolní-li se v době mezi konáním ČS pozice předsedy ČPV, může VV kooptovat buď prvního nebo 

druhého místopředsedu do funkce předsedy ČPV. V takovém případě je funkční období takto 
ustanoveného předsedy ČPV omezeno do konání nejbližší ČS. 
ČPV neprodleně informuje IPC o jakýchkoliv změnách ve složení VV ČPV. 
 

VIII.  
Kontrolní a revizní komise ČPV  

 
1. KRK je složena z 3 členů, volenými ČS. 
2. KRK vykonává kontrolní činnost v rozsahu těchto Stanov. Závěry a zprávy své kontrolní činnosti 

vč. případných návrhů na přijetí opatření předkládá VV ČPV. Komise je povinna ve své činnosti 
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postupovat dle schváleného Statutu Kontrolní a revizní komise, Stanov ČPV a obecně závazných 
právních předpisů. 

3. Kontrolní a revizní komise ČPV zejména: 
a) provádí nejméně jednou ročně tematickou kontrolu hospodaření, témata kontrol si KRK 

stanovuje sama; 
b) spolupracuje s auditorem při sestavení výroční zprávy ČPV, a to na základě předchozího 

doporučení VV; 
c) zahajuje řízení a realizuje kontrolu z vlastního podnětu nebo z podnětu některého z členů 

ČPV v místě sídla ČPV, popřípadě na některém z jeho detašovaných pracovišť; 
d) provádí fyzickou kontrolu pokladny ČPV; 
e) zjistí-li závažná pochybení, je povinna navrhnout svolání ČS. 

4. Přípravu, svolávání zasedání a pravidla jednání Kontrolní a revizní komise upravuje Statut 
Kontrolní a revizní komise ČPV, který schvaluje VV ČPV. 

5. Volební období člena KRK je čtyřleté a člen KRK může být zvolen do funkce opakovaně. 

IX.  
Arbitrážní komise ČPV 

 
1. Arbitrážní komise je složena z 3 členů, volenými ČS. 
2. Komise je povinna ve své činnosti postupovat dle schváleného Statutu Arbitrážní komise, Stanov 

ČPV a obecně závazných právních předpisů. 
3. Do působnosti Arbitrážní komise ČPV patří: 

a) rozhodování o odvoláních proti rozhodnutím disciplinárních orgánů sportovních spolků 
parasportů v antidopingových řízení, souvisejících s použitím nedovolených podpůrných 
prostředků, pokud pravomoc v takových věcech není národní nebo mezinárodní sportovní 
autoritou delegována jinému subjektu; 

b) rozhodování sporů mezi členy ČPV ve sporech, jejichž předmět se vztahuje 
k paralympijským hrám nebo činnosti a fungování ČPV; 

c) rozhodování sporů mezi ČPV a jednotlivými členy ČPV; 
d) rozhodování sporů mezi sportovci a členy ČPV za situace, kdy pravomoc Arbitrážní 

komise zakládají stanovy člena ČPV nebo písemná smlouva uzavřená mezi sportovcem a 
členem ČPV. 

4. Přípravu, svolávání zasedání a pravidla (včetně procesních pravidel) jednání Arbitrážní komise 
upravuje Statut Arbitrážní komise ČPV, který schvaluje VV ČPV. 

5. Volební období člena AK je čtyřleté a do funkce může být člen AK zvolen opakovaně. 

X.  
Rada sportovců ČPV 

 
1. Rada sportovců ČPV je odborným orgánem ČPV. 
2. RS je složena z předsedy a 5 členů. Členové RS jsou sportovci, kteří se v roce konání voleb účastní 

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

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

4. Volební období člena RS je čtyřleté. Po každých paralympijských hrách si RS volí z řad svých členů 
jednoho předsedu. 

5. Členy do RS nominují aktivní sportovci, kteří v daný paralympijský rok byli nominováni na 
paralympijské hry a těchto her se také účastnili. Každý sportovec s hlasovacím právem je oprávněn 
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. 
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6. Přípravu, svolávání zasedání a pravidla jednání Rady sportovců upravuje Statut Rady sportovců
ČPV, který schvaluje VV ČPV.

XI.  
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) dary a příspěvky od MPV;
b) dotace a účelové příspěvky z veřejných prostředků;
c) příspěvky, dotace a dary fyzických a právnických osob a sportovních subjektů;
d) příjmy z vlastní tělovýchovné, sportovní, kulturní, společenské a hospodářské činnosti;
e) příjmy z ostatních zdrojů.

3. Hospodaření ČPV se řídí rozpočtem na příslušný kalendářní rok, schváleným ČS ČPV.

XII.  
Symbolika ČPV 

1. Symboliku ČPV tvoří veškeré ochranné známky registrované u příslušného státního orgánu.
2. Jedním ze symbolů ČPV je jeho tzv. obchodní logo schválené ČS. Logo ČPV má následující

vyobrazení:

3. ČS schvaluje i další symboly (například logo paralympijského týmu, případně i další).
4. ČPV prostřednictvím VV ČPV zajišťuje ochranu těchto symbolů před nedovoleným využíváním,

nebo zneužitím.

XIII.  
Závěrečná ustanovení 

1. Tyto Stanovy ČPV jsou nejvyšším vnitřním předpisem ČPV.
2. ČPV neprodleně informuje IPC o změnách Stanov ČPV.
3. Tyto Stanovy ČPV nabývají platnosti a účinnosti dnem 24. 11. 2022.
4. Tyto Stanovy ČPV nahrazují v plném rozsahu Stanovy ze dne 4. 12. 2021.

Schváleno Členskou schůzí ČPV dne 24. 11. 2022. 


