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1. Česky svaz tělesně pos tižených sportovců (<lríle jen ČSTPS nebo svaz1je dobrovjiř
občanským sdružením ďízeným za účelem provozovríní tělesné výcholy a sportu tělesně
postižených občanů České republiky (dále jen ČR) nebo cizích státních přísůšníků na úZemí
CR dle těchto stanov.

2. Hlavním poslríním svazu je podpora a řízení této činnosti od zríkladních ělánků svazu až po
zajišťování reprezentace ČR na mezinarodním poli.

3. Důvodem ustavení svazu jsou odlišnosti a obtíŽnosti při provádění tělesné ýcholy a sportu
občanů s tělesným postižením.

4. Svaz hájí zájmy sých členů a vytvaří podmínky pro sport rekeační, ýkonnostní a
vrcholový, u nichž sleduje i integraci meá nepostiženou populaci.

5. Svazje ělenem mezinifuodních organizací pro sport tělesně postižených, především těch,
které umožňují účastnit se meziniárodních sportovních soutěží až po ý nejvyšší (mistrovství
Evropy, mistrovství světa, paralympij ské hry).

6. Svaz může být členem dalších organizací, jež pomríhají zabezpečovat jeho poslání a cíle.

7. Svaz působí na celém území ČR a má své sídlo: Praha 6 _ Strahov, Mezi stadiony 40,
PSČ 160 17.

8. Svaz pořádá celostátní i mezinrirodní sportovď soutěŽe a mistrovství přímo nebo jejich
pořádaní deleguje na nižší složky a na tyto soutěže přímo dohlíží.

9. Svaz zabezpeéuje sportovní reprezentaci jednotlivců i druŽstev pro meziniirodní soutěže
v daném rozsahu provozovaných sportů dle sv,ých možností, přeclevším mistrovství Evropy,
mistrovství světa a paralympijské hry.

čHnet tt.
organizační struktura svazu

1. Základními ělrínky svazu jsou oddíly tělesně postiŽených sportovců (dálejen TPS), které
jsou samostatn''ými právními subjekty, nebo jsou zaěleněny do struktury těloqýchovných
jednot (dále jen TJ) nebo sportovních klubů (drilejen SK). Stanoly těchto základních článků
nesmí být v rozporu se stanovami svazu.
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1' Členství ve svazu je:
a) řádné
b) přidruŽené
c) čestné.

2' Členstvj řádnéje individurílní ělenství ýzických osob dobrovolně se řídících stanovamisvazu a jeho dalŠími předpisy.
2.l. Rádnými členy svazu mohou byt:

a) tělesně postižení občané, kjejichž potřebám se svaz zřizuje
.. b) občané, kteří mají na rozvoji a prospěchu s vanl zájem nelopři jeho činnostipomáhají.

2'2 Členství vzniká přijetím do některé svazem registrované TJ nebo sK TPs, nebo oddíluTPS v rrimci TJ nebo SK nepostiŽených .po*ou"t ? ny.tavením členského průkazu svazu.Člensky průkaz se otenovi i pii ttení;Iil;;';ďl;'"n ,r, .,'rouuu a člen je vedenv evidenci svazu pouze jedenkrát.
2'3' U členů do 18 let a členů' k1eří tyli zbaveni způsobilosti k právním úkonům, nebojejichŽ způsobilost k právním ukonurn tyru o..".'nal. k přijetí nutný soúlas zákonnéhozástupce.
2.4. Členství ve svazu zaniká:

a) lystoupením člena z oddílu
b) lyloučením ělena z orl'rlílu pro závažné proviněni nebo pro neplnění zrákladníchpovirrností vyplývajících ze itanou ,u-u'
c) úmrtím člena
d) zánikem oddílu, TJ, SK.

3' PfidruŽeným členstvím 
":o1Tj členství fuzických nebo právnických osob, které nejsouregistrovríny v oddílu. Přidružený člen se d"bÁ";ilě;"ďři na činnosti svazu a není aktivnímTPs' VS lydá přidruženému č1enu na zákl"dě j"il;;á;; prukaz. Přidružený člen nemáprávo volit na VHS' ale muze být yol9n 1v 

prrňac p_ů""i.rlé osoby prostřednictvím jejíhozástupce) do orgiínů svazu. PřidruŽený eň' .i p.ai" ,it".á,, ." vŠech akcí pořádanýchsvazem vč.VHS.

4' Čestnýrn členstvim se rozumí členstv-í $zických osob' které nejsou registrovány v oddílua nepodíli se na činnosti svazu. Čestné e tenstui uactu;e Ýš ry.l.ký. "."";il; l;.?, :#;lpostoji nebo svou činností vůči svazu nebo jer'" 
'p"'t*"íÁ"prirp1"l;iř.-"t:r;;iťi!L*,postižených nebo k jejich integraci 

T""] běžn* ;oe;u"i. b"uni' člen nemá právo volit naVHS, má však právo účastnit se všech akcí pořád;ý;';;". vč. VHS.



Clánek IV.
Práva a povinnosti řátlných členů svazu

l ' Ziů<ladní práva řádného člena svazu jsou:

a) účastnit se sportovní, organizační nebo spoleěenské čirurosti svazu a všechjeho
podílet se rovno-právně na ýhodách poskytovaných členům svazu přímo nebo
prostřednictvím oddílů nebo orgiínů svazu
b) od 18_ti let věku volit a být volen dle stanov svazu
c) obracet se se sl^ými podněty a stížnostmi na vedení oddílu nebo k orgrínům svazu včetně
jeho složek a být informovrin, jak s nimi bylo naloženo
d) vlastnit členský prukaz svazu
e) registrovat se pro provádění jednotliých sportů(především závodních) u příslušné STK
a mít tuto registraci vyznačenou ve svém členském prukazu svazu.
Toto se dká i funkcionářů a dalších osob, pomahajících zajišťovat činnost v rámci
příslušných STK.
f) podílet se na volbě STK, u nichžjsou členové registrováni dle prováděcích pokynů svazu
g) odvolat se proti rozhodnutí řídících složek svazu k příslušným orgrínům.

2' ZžkJadní povinnosti řádného člena svazujsou:
a) dodržovat stanoly a další předpisy svazu a řídit se usneseními orgrínů svazu
b) šetřit' chránit a zvelebovat majetek svazu i oddílu
c) nepoškozovat dobré jméno svazu
d) podřídit se zdravotním a klasiťrkaěním prohlídkrám k provádění závodní činnosti a řídit
se lékďshými směmicemi a pokyny svazu.

3. obecná práva a povirnosti ělenů svazu, lrypitýlajici z platných zakonných úprav ČR nej sou
těmito stanovami omezena.

článek V.
oddíly' jejich zřizování, práva a povinnosti

1. Ke ďízení TJ nebo SK TPS' nebo oddílu TPS v rámci TJ nepostižených sportovců (dále jen
oddíl) je třeba minimálně 10 ělenů s nadpoioviční většinou TPS

2' Pokud ujiž zřízeného oddílu poklesne počet členů pod výše uvedenou minimální hranici
příp. není splněna podmínka většinového zastoupení TPS na členské ziíkladně oddílu, ztrácí
oddíl právo účasti na VHS a na dotace ze strany svazu.

3. oddíl musí neprodleně po svém ustavení žádat o registraci u řídicích orgánů svazu
písemným doložením obsahujícím:

a) potvrzení o existenci oddílu; pokudje salnostatným právním subjektem, dokladem o své
registraci u Ministelstva vniha ČR GČo, bankovní spojení)
b) seznam členů oddílu věetně údajů nutnýclr k registraci členů ve svazu (příjmení, jméno'
rodné ěíslo, bydliště)'
c) jméno a adresu předsedy včetně jeho podpisu.



d) stanovy oddílu TPS (pokudje samostatným právním subjek1em) nebo
SK, které nesmí být v rozporu se stanovami svazu.

4. Pokud nebudou splněny podmínky nutné k registraci' nedojde k registraci
nedostatků'

5. oddíly mají právo:
a) účastnit se dle těchto stanov VHS prostřednictvím sých delegátů
b) být informovríny o činnosti svazu
c) lysílat své členy na soutěže iízené svazem
d) lyuŽívat výhod plynoucích z ělenství sých členů ve svazu
e) organizovat sportovní soutěže či společenské akce v rozsahu své působnosti a uchÍízet se
o uspořádríní mistrovsloých, regionálních i meziniírodních soutěží prostřednictvím STK
nebo přímo u ýboru svazu se všemi prály a povinnostmi' které svaz k tomu stanoví
I nesoulrlasili oddíl s rozhodnutím orgánu svazu, může se odvolat a to postupně k qýboru
svazu, KRK až k VHS, jejíž roáodnutí je konečné.

6. oddíly mají povinnost:
a) řídit se stanovami svazu, jeho směmicemi, předpisy a usneseními, se kterymi musí být
předem a včas sezniímeny
b) poskytovat potřebnou součirulost orgánům svazu
c) sekretariátu svazu neprodleně hlásit změny týkající se zásad běŽného pracovního styku
(změn adres členů, především předsedy, změny v pořádríní soutěží atd., zejména pak áěn
skuteěností rozhodných pro registraci).

článek VI.
Řídící orgány svazu

1. VaIná hromada svazu
1 . 1 . Valná hromada svazu (VHS) je nejr,yšším orgánem svazu.
1'2. VHS je tvořena delegáý oddílů, delegáty jednotlivých sportů a členy VS
s postavením delegáta.

1.3. Delegátem oddílu ve smyslu čl. V')odst. 1 je jeho předseda nebo jím písemně pověřený
člen oddílu. Počet delegátů oddílu na VHS se řídí počtém členů oddflu dÁým ročri
statistikou svazu (k 31.|2. pÍedchozího roku). oddíl má právo vyslat na vňS: a) 1 áelegáta,
pokud má 10-29 členů

b) 2 delegáty, pokud má 30-49 členů
c) 3 delegáý' pokud má 50 a více členů.

oddíl má právo písemně zmocnit jednoho clelegáta ýkonem práv ostatních delegátů podle
qÍše uvedeného pravidla.
1 .4. Delegáý jednotliých sportů jsou 3 zástupci delegovaní STK,
1.5. VHS rozhoduje o:

a) vzniku' zániku, symbolice a stanovách (vč. jejich úprav) svazu
b) schválení ýr oční zptálry svazl za předchinej ící období



c) schvrllení zprávy o hospodďení svazl za pÍedchéurjící období s vyj
účetních závěrek a výsledků hospodďení za období od poslední VHS'
na vědomí
d) schvrílení zprály o činnosti KRK za předchrízející období
e)volbě a odvolrírrí předsedy a ělenů VS a předsedy a členů KRK
f)jiných otrázkách, pokud si toto právo lyhradila.

1.6. VHS je usnášeníschopná k rozhodovrlní o změně stanov svazu a zrušení svazu v
případě přítomnosti delegátu s alespoň 2/3 mandátů.
1.7' VHS je v ostatních otrízkách usnášeníschopná při přítomnosti delegátů s nadpoloviční
většinou mandátů.
1 '8' Usnesení VHS jsou přijata nadpoloviění většinou přítomných mandátů.
1'9. VHS je povinen svolat předseda svazu 1x za dva roky.
i.10. Mimořádná VHS musí být svolrána předsedou svazrr do 60 dnů ode dne doručení
podnětu kjejímu svolríní. Tento podnětje oprávněna podat KRK v případě zjištění
záyažnébo a prokazatelného porušení stanov nebo pravidel hospodďení svÍLzu a po
předchozím svolríní VS dle čl' VI. bod 2.6. rrebo nejméně 3/5 oprávněných delegritů VHS.
Podnět se zasílá ýboru svazu prostřednictvím jeho sekretariátu a v kopiích předsedovi
svazu a předsedovi KRK. Mimořádná VHS bude také svoliína, odstoupí_li piedseda a 2
místopředsedové nebo najednou nadpoloviční většina členů VS nebo pokud od poslední
VHS došio ke kooptaci do VS jeho nadpolovični většiny členů.

2. Výbor svazu
2'1.Yýbor svazu ffS) je nejlyšším orgánen svazu mezi zasedaními VHS.
2.2.YS voli ze svého středu dva místopředsedy
2'3. Jménem svazu jedná navenek v běžných věcech předseda samoitatně. Ve věcech
s majetkol^ým plněním nad 100tis. Kč jednir předseda spolu s jedním z místopředsedů.
K jednání ve věcech nad 500tis. Je nutný předchozí souhlas VS. Jménem svazu se
podepisují tak, že k napsanému nebo vytištěnému j ménu připojí svůj podpis.
2.4. Volební období VS je čýřleté.
2.5. Clenswí ve VS zaniká:

a) uplynutím volebního období
b) odvoláním VHS v případě hrubého porušení stanov nebo povinností člena řídícího

orgiínu
c) odstoupením z funkce
d) urnrtím člena.

2.6. VS svolává předseda svazu nejméně 4x ročně. Mimořádně musí být svolan, požádáJi
o to nadpoloviční většina ělenů VS nebo předseda KRK.
2.7. VS rozhoduje ve všech otiázkách, o kte{ých podle těchto stanov neroáoduje jiný orgán

svazu.
VS zejména:

a) s ýjimkou stanov svazu schvaluje a vydává předpisy (statuty, řády' pravidla aj.)
potřebné k řízení jednotlivých oblastí činnosti svazu
b) ďizuje a řídí činnost poradních a odbomých komisí a jmenuje jejich předsedy
c) schvaluje, mění a doplňuje rozpočet svazu na příslušný rok
d) schvaluje účetní závěrku a l^ýsledky lrospodďení za příslušný rok
e) předkládá VHS zpráw o ěinnosti a zprávu o hospodďení za předcházející období
Í) zodpovidá za zabezpečení úkolů schválených VHS
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g) připraluje obsahovou a organizační náplň VHS
h) kontroluje dodržovríní stanov a dalších norem svazu a předkládá k nim
změny a doplňky
i) schva1uje ňizoviní STK; potvrzuje volby předsedů STK ajejich členů
prostřďnictvím svého delegáta
j) schvaluje na základé návrhů STK soutěže k zaÍazení do sportovního kalendáře svazu
vč.rozpočtů
k) schvaluje na základě návrhů STK nominace sportovců a realizačních !ýmů pro
vrcholné mezinrírodní soutěŽe
1) schvaluje na ákladě návrhů STK příp. ryjímky z mezinrírodních pravidel sportů
TPS.
m) zajišťuje archivaci všech důležiých materiálů a dokumentů
n) schvaluje odměny sportovců, trenéru, cvičitelů, lékařů a dalších členů realizačních
ýmů reprezentace
o) vede členy svazu k co nejúčelnějšímu lyužívríní přidělených nebo svěřených
finančních a materiáloých prostředků a za tím účeiem zabezpeču3" u"a"niiňtu^e
evidence; usiluje o dosažení co nejlyšších příjmů z vlastní činnosii u 

"" '|oíupň" ,vněj šími subjekty (zejména sponzory).
2'8. V případě snížeď počtu-členů VS bude kooptoviín do VS další člen (členové) dle
pořadí dosaženého na poslední volební VHS při volbách do VS.

3. Předseda svazu
3.]. Řídí činnost VS, jeho sekretariát včetně zaměstnanců seketariátu a odpovídá VS zajeho činnost.
3.2. Roáoduje za svaz v mezidobí zasgd61i VS s ýjimkou otázek spadajících dle stanov
a dalších řídících dokumentů svazu do kompetence jiných řídících 

".eá",i d"ň;" řs,sTK, KRK).
MuŽe pověřit jednoho z místopředsedů VS ke svému zastupoviiní zcela nebo pro vymezenéúkoly i po-vinnosti. V případě dloúodobé nepřítomnosti jej zastupuj e místopi.a..á" 

"
pověřený VS.

článek vII.
Sportovně_technické komise

l . Sportovně-technická komise je řídícím a ýkonným orgiinem daného sportu.

2. Předseda STK nebojím pověřený člen svazuje ve vztahu k mezinárodní federaci danéhosportu tělesně postiŽených sportovců představitálem tohoto.p"n" 
' e"rtJr"p'iiiď*'"'

článek VIII.
Kontrolní a revizní komise svazu

l. Kontrolní a reyizni komise (I(RK) je 3člerurá. KRK ze svého středu volí zástupce předsedy.

2. KRK je volena VHS dle těchto starrov.

3. KRK nezasahuje do pravomoci orgrínů svaan ani jejich činnost nenahrazuje.
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4. KRK provádí kontrolu hospodďení svazu a schvaluje slrymi podpisy roční
hospodďení svazu.

5. KRK provádí kontrolu plnění usnesení VHS a VS a ýsledky těchto kontrol jird

6. Zabývá se podněty zaslanými k činnosti svazu, jeho orgránů, člránků ajednotlivých členů,
předáváje k projednríní příslušným orgrínům svazu a dohlíží na způsob jejich lyřízení příp.
zaujímá vlastní stanovisko k těmto podnětům.

čHnekIx'
Hospodaření a majetek svazu

1. Majetek svazu tvoří finanění prostředky' hmotný majetek, pohledávky ajiná majetková
práva, včetně zďízení a nemovitostí nebo podílu na nich.

2. Zdrojem mď1elku j sou:
a) příjmy z vlastní činnosti a zdrojů (hospodiářská, sportovní i zahraniční)
b) podíl na dotacích stiítu a z ústředních zdrojů (např. Sazka)
c) dary a příspěvky od frzichých a právnických osob
d) příjmy od sponzorů či jiných subjektů'

3. Hospodďení svazu se řídí rozpočtem svazu, všeobecně platnými předpisy, popřípadě i
hospodářskými směmicemi schválenými VHS či Vs.

Clánek X.
Právní postavení svazu

1 . Svaz je samostatrr''ým právním subjektem'
2. o zÍniku, svazu a majetkovém vypořádtíní rozhoduje VHS.

článek XI'
Závérečná ustanovení

1. Tyto stanoly ruší předcházející stanoly ČSTPS zaÍegistrované Ministerstva vnitra ČR pod
čj. vsP/1-3177l90-R s poslední úpravou ze dne 29.1 1.1995'

2' Tyto stanoly byly projednríny a schváleny VHS konanou dne 4.4.1998.

3. Tyto stanoly nabývají účinnosti dnem jejich registrace u Ministerstva vnitra ČR.
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