
Stanovy

článek l.
Základní ustanovení

L' Název spolku je Český svaz tě|esně postižených sportovců z's., zkráceně Český svaz tělesně
postižených sportovců (dá|e jen ČSTps nebo svaz). Svaz je dobrovolným spolkem zřízeným za
účeIem provozovánítělesné výchovy a sportu osob s tělesným postižením' občanů České repubIiky
(dále 1en Čn) nebo cizích státních příslušníků na území ČR dle těchto stanov.

2. Svaz působína celém územíČR a má své sídlo: Strahov blok 1, Vaníčkova7,169 oo Praha 6'
3. Hlavním posláním svazu je podpora a řízenítéto činnosti od základních článků svazu až po

zajišťováni reprezentace ČR na mezinárodní úrovni.
4' Důvodem ustavenísvazu jsou odlišnosti a obtížnosti při prováděnítělesné výchovy a sportu občanů

s tě|esným postižením.
5. Svaz hájízájmy svých č|enů a vytváří podmínky pro sport rekreační, výkonnostnía vrcholový, u nichž

sleduje i integraci mezi nepostiŽenou popuIaci'
6. Svaz je členem mezinárodních organizací pro sport tělesně postižených, především těch, které

umožňujíúčastnit se mezinárodních sportovních soutěží až po ty nejvyšší (mistrovství Evropy,
mistrovství světa, paralym pijské hry).

7. Svaz může být č|enem dalších organiza cí, jež pomáhají za bezpečovat .je h o poslánía cíle.
8. Svaz pořádá celostátníi mezinárodnísportovnísoutěže a mlstrovství přímo nebo jejich pořádání

deleguje na nižšísložky a na tyto soutěže přímo doh|íží.
9. Svaz zabezpečuje sportovní reprezentaci jednotIivců i družstev pro mezinárodnísoutěže v daném

rozsahu provozovaných sportů dle svých moŽností, především mistrovství Evropy, mistrovství světa
a paralympijské hry.

článek ll.
organizační struktura svazu

1. Základními články svazu jsou oddíly tělesně postižených sportovců (dále jen TPs), které jsou
samostatnými právními subjekty, nebo jsou začleněny do struktury tělovýchovných jednot (dále jen
TJ) nebo sportovních klubů (dále jen SK). Stanovy těchto základních č|ánků nesmíbýt v rozporu se
stanova m i svaz u.

2. Činnost svazu je řízena řídícíml orgány svazu - valnou hromadou svazu (dále jen VHS) a výborem
svazu (dále jen VS).

3. jednotllvé sporty jsou řízeny příslušnou spo rtovně_tech n ickou komisí (dále jen STK), v případě
sportů, které mají zastřešu'jící organizaci, plnífunkci sTK tato organizace.

4. KontroIním orgánem svazu je Kontrolnía revizní komise (dále jen KRK).

článek lll.
členství ve svazu

1. č|enstvíVe svazu je:

a) řád né,
b) p řid ružen é,

c) čestn é.

2. členství řádné.ie individuálníčlenství fyzických osob dobrovolně se řídících stanovami svazu a jeho
dalšími před pisy.
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2.1. Řádnými členy svazu mohou být:

a) tělesně postiženíobčané, k jejichž potřebám se svaz zřizuje,
b) občané, kteří mají na rozvoji a prospěchu svazu zájem nebo při 'jeho činnosti pomáhají.

2.2. Č|enstvívzniká přijetím do některé svazem registrované TJ nebo sK TPS, nebo oddílu TPS

v rámci TJ nebo SK nepostižených sportovců a zasláním přihlášky k registraci a zanesením do

svazové evidence člen ů.

2.3 Členství ve svazu může vzniknout přímo prostřednictvím podané přih|ášky k registraci STK

sportu. Výkon členských práV těchto č|enů se uskutečňuje prostřednictvím STK sportů.

2.4 U členů do 18 let a členů' kteří byli zbaveni způsobllosti k právním úkonům, nebo jejichž

způsobilost k právním Úkonům byla omezena, je k přijetí nutný souhlas zákonného zástupce.

2.5 Čtenství ve svazu zaniká:
a) vystoupením člena z oddílu'
b) vyloučením člena z oddílu pro závažné provinění nebo pro neplněnízákladních

povinností vyplývajících ze stanoV svazu,
c) úmrtím čle n a,

d) zánikem oddílu, TJ, SK.

Přidruženým členstvím se rozu m í členství fyzických nebo právnických osob, které ne.jsou

registrovány v oddílu. Přidružený člen se dobrovolně podílína č;nnosti svazu a neníaktivním TPs'

VS vydá přidruženému členu na zákIadě jeho žádosti průkaz. Přidružený člen nemá právo volit na

VHS, ale může být volen (v případě právnické osoby prostřednictvím jejího zástupce) do orgánů

svazu. Přidružený č|en má práVo účastnit se všech akcí pořádaných svazem Vč. VHS.

čestným členstvím se rozumíčlenství fyzických osob, které nejsou registrovány v oddílu a nepodílí

se na činnosti svazu. Čestné členství uděluje VS fyzickým osobám, které svými postoji nebo svou

činností vůči svazu nebo jeho sportovcům přispívajík rozvoji sportu tělesně postižených nebo

k jejich integraci mezi běžnou populaci. čestný člen nemá právo Volit na VHS, má však právo

účastnit se všech akcí pořádaných svazem vč. VHS.

článek lV.
Práva a povinnosti řádných členů svazu

1. Základní práva řádného člena svazu jsou:

a) účastnit se sportovní, organizační nebo společenské činnosti svazu a všech jeho aktivit a podí|et

se rovno-právně na výhodách poskytovaných členům svazu přímo nebo prostřednlctvím oddílů

nebo orgán ů svazu,
b) od 18-ti let věku volit a být voIen dle stanov svazu,

c) obracet se se svými podněty a stížnostmi na vedeníoddílu nebo k orgánům svazu včetně jeho

stožek a být informován, jak s nimi bylo naloženo,

d) v|astnit členský průkaz svazu,
e) registrovat se pro p rovád ěn íjed notlivých sportů (především závodních) u příslušné STK a mít

tuto registraci vyznačenou ve svém členském průkazu svazu,

f) toto se týká i funkcionářů a dalších osob, pomáha.jících zajišťovat činnost v rámci příslušných STK,

g) podílet se na volbě STK, u nichž 'jsou členové registrováni dle prováděcích pokynů svazu

h) odvolat se proti rozhodnutí řídících složek svazu k příslušným orgánům'

3.

Základní povinnosti řádného člena svazujsou:
a) dodržovat Stanovy a další předpisy svazu a řídit se usneseními orgánů svazu,

b) šetřit, chránit a zvelebovat majetek svazu i oddílu,

c) nepoškozovat dobré jméno svazu,
d) podřídit se zdravotním a klasifikačním prohlídkám k prováděnízávodníčinnosti a řídit se

lékařskými směrnicemi a pokyny svazu.

obecná práva a povinnosti členů svazu, vyplývající z platných zákonných úprav čR nejsou těmito

stanova m i omezena.

3.

4.
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článek V'
oddíly, jejich zÍizování, práva a povinnosti

1. Ke zřízeníT] nebo SK TPs, nebo oddí|u TPS v rámci TJ nepostižených sportovců (dále jen oddíl)je
třeba minimálně 10 členů s nadpolovičnívětšinou TPS.

2. Pokud u již zřízeného oddílu poklesne počet členů pod výše uvedenou minimálníhranici, příp. není
splněna podmínka většinového zastoupení TPs na členské základně oddílu, ztrácí oddíl právo účasti
na VHS a na dotace ze strany svazu,

3' oddíl musí neprodleně po svém ustavenížádat o registraci u řídicích orgánů svazu písemným
doložením obsahujícím:
a) potvrzenío existenci oddílu; pokud je samostatným právním subjektem, dokladem o své

registraci u Ministerstva vnitra ČR (lČo, bankovníspojení),
b) seznam členů oddílu včetně údajů nutných k registraci členů ve svazu (příjmení, 'jméno, rodné

čísIo' bydliště),
c) jméno a adresu předsedy včetně jeho podpisu,
d) stanovy oddílu TPS (pokud je samostatným práVním subjektem) nebo stanovami TJ či SK, které

nesmíbýt V rozporu se stanovami svazu.
4. Pokud nebudou spIněny podmínky nutné k registraci, nedo.jde k registraci až do odstranění

nedostatků.
5. oddí|y majíprávo:

a) účastnit se dle těchto stanoV VHs prostřednictvím svých delegátů,
b) být informovány o člnnosti svazu,
c) vysílat sVé členy na soutěže řízené svazem,
d) využívat výhod plynoucích z členství svých členů ve svazu,
e) organizovat sportovní soutěže či společenské akce v rozsahu své působnosti a ucházet se o

uspořádánímistrovských, regionálních i mezinárodních soutěží prostřednictvím sTK nebo přímo
u Výboru svazu se všemi právy a povinnostmi, které svaz k tomu stanoví,

f) nesouhlasí-li oddíl s rozhodnutím orgánu svazu, může se odvolat a to p;stupně k výboru svazu,
KRK až k VHS, jejíž rozhodnutí je konečné.

6. oddíly mají povin nost:
a) řídit se stanovami svazu, jeho směrnicemi, předpisy a usneseními, se kterými musí být předem a

včas seznámeny,
b) poskytovat potřebnou součinnost orgánům svazu,
c) sekretariátu svazu neprodleně hlásit změny týkající se zásad běžného pracovního styku (změn

adres č|enů, především předsedy, změny V pořádánísoutěžíatd., zejména pak změn skutečností
rozh od ných pro registraci).

článek Vl.
Řídící orgány svazu

1. Valná hromada svazu
1.1. Valná hromada svazu (VHS) je nejvyšším orgánem svazu.
1.2. VHS je tvořena d elegáty odd ílů, d elegáty jed notlivých sportů a členyVS s postavením

delegáta.
1.3. Delegátem oddílu ve smyslu čl. V.)odst. 1je jeho předseda nebo jím písemně pověřený člen

oddílu. Počet delegátů oddílu na VHS se řídípočtem členů oddílu daným ročn í statistikou svazu
(k 31.12. předchozího roku). oddíl má právo Vyslat na VHs:
a) 1delegáta, pokud má 10-29 členů,
b) 2 delegáty, pokud má 30-49 členů,
c) 3 delegáty, pokud má 50 a více členů.



oddíl má právo písemně zmocnit jednoho delegáta výkonem práv ostatních delegátů podIe výše

uvedeného pravid la.

1.4. De Iegáty jed notlivých sportů jsou 3 zástupci delegovaníSTK, výkonem práv m ůže STK pověřit
předsedu, případně jiného zástupce sportu'

1.5. VHS rozhod uje o:

a) vzniku' zániku, symbolice a stanovách (vč' je'jich úprav) svazu,
b) schválen í výročn í zprávy svazu za předcházející období,
c) schválenízprávy o hospodařenísvazu za předcházející období s výjimkou ročních účetních

závěrek a výsledků hospodařeníza období od posledníVHS, které pouze bere na vědomí,

d) schválenízprávy o činnosti KRK za předcházející období,
e) volbě a odvolánípředsedy a členů VS a předsedy a č|enů KRK,

f) jiných otázkách, pokud si toto právo vyhradila.
1.6. VHS je usnášeníschopná k rozhodovánío změně stanov svazu a zrušenísvazu v případě

přítomnosti delegátů s alespoň 2/3 mandátů.
1.7. VHs je v ostatních otázkách usnášeníschopná při přítomnosti delegátů s nadpolovičnívětšinou

mandátů.
1'8. UsneseníVHS jsou při.jata nadpolovičnívětšinou přítomných mandátů.
1.9. VHs je povinen svolat předseda svazu 1X za dva roky.

1.10. Mimořádná VHS musí být svolána předsedou svazu do 60 dnů ode dne doručenípodnótu k
jejímu svolání. Tento podnět je oprávněna podat KRK v případě zjištění závažného a
prokazatelného porušení stanov nebo pravidel hospodaření svazu a po předchozím svoláníVS
dle čl. Vl. bod 2'6. nebo nejméně 3/5 oprávněných delegátů VHs' Podnět se zasílá výboru svazu

prostřednictvím jeho sekretariátu a v kopiích předsedovi svazu a předsedovi KRK. Mimořádná
VHS bude také svolána, odstoupí-li předseda a 2 místopředsedové nebo najednou nadpoloviční
většina č|enů VS nebo pokud od posledníVHS došlo ke kooptaci do VS jeho nadpoloviční
většiny člen ů.

1.11 Není_ li VHS schopna se usnášet, koná se 30 minut po plánovaném začátku původně svolané
VHS náhradní VHS. NáhradníVHS se může usnášet za přítomnosti jakéhokoliv počtu delegátů.
NáhradníVHS může projednat pouze body uvedené V programu původně svolané VHS.

2. Výbor svazu
2.1. Výbor svazu (VS) je nejvyšším orgánem svazu mezi zasedáními VHS.

2.2. VS volí ze svého středu dva místopředsedy.
2.3' Statutárním orgánem svazu je předseda, který jedná jménem svazu navenek v běžných věcech

samostatně. Ve věcech ma.jetkovým plněním nad ]'00tis. Kč jedná předseda spolu s jedním

z místopředsedů. K jednáníve věcech nad 500tis. Je nutný předchozísouhlas VS. Jménem svazu

se podepisujítak, že k napsanému nebo vytištěnému jménu připojí svůj podpis.

2.4. Volební období VS.je čtyř|eté.
2.5. Členství ve VS zaniká:

a. uplynutím volebního období,
b. odvoláním VHS v případě hrubého porušenístanov nebo povinností člena řídícího orgánu,
c. odstoupením z funkce,
d' úmrtím člen a.

2.6. VS svolává předseda svazu nejméně 4x ročně. Mimořádně musí být svolán, požádá-|i o to
nadpolovičnívětšina č|enů VS nebo předseda KRK. Výbor svazu může.jednat i per roIlam.

2'7 VS rozhoduje ve všech otázkách, o kterých podle těchto stanov nerozhoduje jiný orgán svazu'

VS zejména:
a) s výjimkou stanov svazu schvaluje a vydává předpisy (statuty, řády, pravidla aj.) potřebné k

řízeníjednotlivých o blastí činnosti svazu,

b) zřizuje a řídíčinnost poradních a odborných komisí a jmenuje jejich předsedy,

c) schvaIuje, mění a doplňuje rozpočet svazu na příslušný rok,
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schvaluje Účetnízávěrku a výsledky hospodařeníza přísIušný rok,
předkládá VHS zprávu o činnosti a zprávu o hospodařeníza předcháze'iící období,
zodpovídá za zabezpečení úkoIů schvá|ených VHS,
připravuje obsahovou a organizačnínáplň VHS,
kontroluje dodržování stanov a dalších norem svazu a předk|ádá k nim návrhy na změny a
d oplň ky,

schvaIuje zřizováníSTK; potvrzuje volby předsedů STK a jejlch členů prostřednictvím svého
d e Iegáta,

schvaluje na základě návrhů STK soutěže k zařazení do sportovního kalendáře svazu vč.
rozpočtů,

k) schvalu.je na základě návrhů STK nominace sportovců a reaIizačních týmů pro vrchoIné
mezinárodnísoutěže,

l) schvaluje na základě návrhů STK příp. výjimky z mezinárodních pravidel sportů TPS,
m)zajišťuje archivaci všech důležitých materiálů a dokumentů,
n) schvaluje odměny sportovců, trenérů, cvičitelů, lékařů a dalších členů realizačních týmů

rep reze ntace,
o) vede č|eny svazu k co nejúčelnějšímu využívánípřidělených nebo svěřených finančních a

materiálových prostředků a za tím účelem zabezpečuje vedeníprůkazné evidence; usiIuje o
dosaženíco nejvyšších příjmů z Vlastníčlnnosti a ze spolupráce s vnějšími 5ubjekty (zejména
sponzory).

2.8. V případě sníženípočtu členů VS bude kooptován do VS další člen (členové) dle pořadídosaženého
na poslednívolebníVHS při volbách do VS'

3. Předseda svazu
3'1, Řídíčinnost VS, jeho sekretariát včetně zaměstnanců sekretariátu a odpovídá VS za jeho

čin n o st.

3'2' Rozhoduje Za svaz V mezidobí zasedání VS s výjimkou otázek spadajících dIe stanov a da|ších
řídících dokumentů svazu do kompetence 'jiných řídících orgánů (zejqéna VS, STK, KRK).
Může pověřit jednoho z místopředsedů VS ke svému zastupování zceIa nebo pro vymezené úkoly
i povlnnostl. V případě dlouhodobé nepřítomnosti jej Zastupuje místopředseda pověřený VS.

článek Vll.
sportovně-technické komise

1. Spo rtovn ě-tech n ická komise je řídícím a výkonným orgánem daného sportu.
2' Předseda STK nebo jím pověřený člen svazu je ve vztahu k mezinárodnííederaci daného sportu tě|esně

postižených sportovců představitelem tohoto sportu v České republice.

článek Vlll.
Kontrolní a revizní komise svazu

1' Kontrolnía revizní komise (KRK) je 3členná. KRK ze svého středu volízástupce předsedy. KRK může
jed n at i per rollam.

2' KRK je volena VHS dle těchto stanov.
3' KRK nezasahuje do pravomoci orgánů svazu ani jejich činnost nenahrazuje'
4' KRK provádíkontrolu hospodařenísvazu a schvaluje svými podpisy ročnívýkaz hospodařenísvazu.
5. KRK provádíkontroIu pIněníusneseníVHS a VS a výsledky těchto kontrol jim předk|ádá'
7. Zabývá se podněty zasIanými kčinnosti svazu' jeho orgánů, článků a jednotlivých č|enů, předáváje k

projednánípříslušným orgánům svazu a doh|íží na způsob jejich vyřízení, příp. zaujímá vlastní
sta novisko k těmto podnětům.

d)

e)

f)

c)
h)

i)

i)
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Článek lX.

Hospodaření a majetek svazu

1. Majetek svazu tvoří finanční prostředky, hmotný majetek, pohledávky a jiná majetková práva,

včetně zařízenía nemovitostí nebo podíIu na nich'

2. Zdrojem majetku jsou:

a) přÚmy z vlastníčinnosti a zdrojů (hospodářská, sportovníi zahraniční)

b) podí| na dotacích státu a z ústředních zdro'iů (např. Sazka)

c) dary a příspěvky od fyzických a právnických osob

d) přÚmy od sponzorů či jiných sub.jektů.

3' Hospodařenísvazu se řídí rozpočtem svazu, všeobecně pIatnými předpisy, popřípadě i

hospodářskými směrnicemi schvá|enými VHs či VS.

článek X.

PÍávní postaven í sVazu

1. Svaz je samostatným právním subjektem.
2' o zániku svazu a majetkovém vypořádání rozhoduje VHS.

článek Xl.
Závěrečná usta novení

1. Tyto stanovy ruší předcháze.jící stanovy čsTPs zaregistrované Ministerstva vnitra ČR pod č.j. VsP/1-

3177 /go-R s posledníúpravou ze dne 4.4. 1998.

2. Tyto stanovy byly projednány a schváleny VHS konanou dne ].9. 12. 20]-5 a budou registrovány u

příslušn éh o soud u.

Mgr. Radka Kučírková, předsedkyně spolku
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