
  

 
 

Životopis kandidáta 
 
 

 
Jméno a příjmení: Bc. Zbyněk Sýkora, MBA 

Datum narození: 4.6.1984 

 

Důvod kandidatury: 
Všichni si uvědomujeme význam sportu v životě osob se zdravotním 
hendikepem. Díky vlastním prožitkům vnímám hodnotu sportu, uvědomuji si 
šíři vlivu sportu na život s hendikepem, vnímám sport jako komunikační prostředek mezi komunitou 
osob se zdravotním hendikepem a intaktní veřejností.  
 
Mám cíle, mám plány a cítím silnou potřebu přispět k rozvoji parasportu v České republice, přispět k 
posílení jména českého parasportu v zahraničí, přispět k přirozenému přijetí a vnímání parasportu 
veřejností.  
 
Jako aktivní vozíčkář plně zapojený do společnosti a veřejného života věřím, že jsem připraven převzít 
zodpovědnost za budoucnost ČPV a českého parasportu. 
 

Cíle v rámci kandidatury do orgánu ČPV: 
Za základní předpoklad dosažení uvažovaných cílů považuji vybudování účinné organizační struktury, 
vytvoření aktivního pracovního týmu, a především navození klimatu sounáležitosti napříč dotčenými 
organizacemi a hendikepy. 
 
Za důležité považuji vytýčení si následujících cílů: 

• Zrovnoprávnění parasportu s běžným sportem. 
• Posílení a stálé posilování jména českého parasportu na mezinárodní scéně. 
• Profesionalizace reprezentantů. 
• Zpřístupnění parasportu. 
• Podpora a rozvoj všech parasportovních disciplín. 
• Motivace a inspirace neaktivních osob se zdravotním hendikepem. 
• Odbourávání předsudků intaktní veřejnosti vůči osobám se zdravotním hendikepem. 
• Zajištění finančních prostředků pro dosažení cílů. 
• Prosazení záměru a následná podpora projektu: Vybudování sportovně rehabilitačního centra 

(vzor Nottwil, Švýcarsko). 
 
Mám plán, jak těchto cílů dosáhnout a vím, jaké nástroje k tomu použít. 
ČPV musí být vlídným a pevným otcem všech parasportovců. Tak musí pracovat, aby plnil své poslání a 
mohl tak být vnímán.  
 

 
 

Vložit 
fotografii 



  

 
 

Vzdělání a pracovní zkušenosti: 
2014–2016  CEMI MBA Studies s.r.o.  
2013–2016  Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 
1999–2003  Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice 
 
2014 – současnost Zakladatel a výkonný ředitel sociálního podniku Ultina s.r.o. – výroba aktivních 

a sportovních vozíků 
2012–2018  EON Energie a.s. – Senior manažer IT podpory 
2009–2012  Obchodní zástupce – prodej aktivních a sportovních vozíků RGK (Anglie) 
 
2020 – současnost Předseda Sportovní komise Rady Jihočeské kraje 
2018 – současnost Zastupitel města České Budějovice 
2018 – současnost Člen sportovní komise Rady města České Budějovice 

Znalosti a dovednosti: 
Jazyky:  angličtina úroveň B2 
PC dovednosti:  Microsoft Office, grafické programy Adobe, Podnikové systémy SAP, online 

nástroje, cloudová řešení apod. 
Řidičský průkaz:  A, B, B1, BE 
 

Parasport profesně 
Zakládající člen Atletiky vozíčkářů v roce 2005 
Administrátor a správce portálu www.handisport.cz 
Spoluzakladatel záložky parasport na serveru www.aktualne.cz 
Vedoucí družstva vozíčkářů FBC Štíři ČB  
Předseda Českého paraflorbalu z.s. – střešní organizace 
Spoluzakladatel Aktivně s vozíkem z.s. – střešní organizace 
Zakladatel Mezinárodní paraflorbalové federace – střešní organizace 
 

Parasport 
Bývalý reprezentant, 6. místo v hodu diskem na MS v Holandsku 2006 – atletika vozíčkářů 
Reprezentant, mistr ČR v paraflorbalu 7x 
Bývalý reprezentant, mistr ČR v basketbalu vozíčkářů 2x 
Reprezentant, 1. místo na otevřeném mistrovství Polska v parabadmintonu 2021 
 

Ostatní: 
Patent   Spolumajitel užitného vzoru z roku 2015 – bezbariérová lavička 
Projekt   Revize bezbariérovosti stezek Národního parku Šumava v roce 2014 
Projekt  Děláme věci stejně jako vy – školní kampaně při play off turnajích 

v paraflorbalu 
Projekt Hluboká fandí parasportu –série turnajů: basketbal vozíčkářů, paraflorbal, tenis 

vozíčkářů, pararybaření, parapaddleboarding 
 
 



  

 
 

Zdravotní stav 
ZTP/P   aktivní vozíčkář – paraplegik (nehoda v roce 2001), bez omezení               
 

 

V Českých Budějovicích 18.11.2021 

 

………………………………………………. 

                                                                                                                             podpis kandidáta 

 


