
Stanovisko ČSTPS k informacím z mimořádného jednání VG ČPV a reakce na informace uvedené na 

stránkách ČPV http://www.paralympic.cz/2019/04/informace-z-mimoradneho-jednani-vg-cpv/   

 

S ohledem na skutečnost, že se po jednání VG objevily informace, které přímo nebo nepřímo obviňují 

předsedkyni ČSTPS Radku Kučírkovou z údajného poškozování jména ČPV, a které svým obsahem 

můžou navodit dojem, že R. Kučírková se dopustila jakéhokoliv neprofesionálního či dokonce 

protiprávního jednání, ČSTPS považuje za svou povinnost se ke všem tvrzením ČPV vyjádřit a uvést 

fakta jednotlivých událostí, která jsou předmětem obvinění ze strany ČPV.  

 

Výkonné grémium ČPV a jeho činnost 

Úvodem si ČSTPS dovoluje připomenout, jakou funkci plní Výkonné grémium ČPV a jakým způsobem 
je organizovaná jeho činnost a rozhodovací pravomoc. 
 
Výkonné grémium ČPV má být pouze výkonným orgánem ČPV, ale ve skutečnosti plní zároveň funkci 
valné hromady – tedy členské schůze ČPV. ČSTPS dlouhodobě upozorňuje na závadnost tohoto spojení 
funkcí, neboť do důsledku dochází k přijímání rozhodnutí Výkonného grémia ČPV, která neodpovídají 
demokratickým principům a do důsledku vedou v některých případech i k uplatňování svévole 
Výkonného grémia ČPV.  
 
Členové Výkonného grémia ČPV jsou delegováni, nikoliv voleni. Obdobně i členové etické a kontrolní 
komise ČPV nejsou voleni členskou schůzí (valnou hromadou) ČPV, ale pouze delegováni. ČSTPS 
považuje za důležité upozornit na skutečnost, že tajemníkem Etické komise je v současnosti vlastník 
agentury Spindoctors s.r.o., společnosti, která mimo jiné poskytuje služby společnosti Česká 
paralympijská s.r.o. („ČeP s.r.o.“), jejíž jednatelkou je výkonná předsedkyně ČPV. Výkonná 
předsedkyně ČPV a jednatelka ČeP s.r.o. členy výkonného grémia o činnosti ČeP s.r.o. neinformuje, 
není například zřejmé, jak hodlá Výkonná předsedkyně ČPV naložit se ziskem ČeP s.r.o., který by měl 
být dle posledních dostupných zveřejněných účetních podkladů (za rok 2017) celkem i za minulá 
období přes 10 milionů korun.  
 
Uzavřenost jednání VG ČPV 

V roce 2011 si VG ČPV schválilo účast tří zástupců za jeden svaz. Dne 20. 12. 2013 VG ČPV schválilo, že 
jednání jsou uzavřená (tedy jiným členům případně pracovníkům svazů nepřístupná), jen pro členy VG 
ČPV a pro pozvané hosty. 
 
ČSTPS opakovaně tuto praxi kritizuje a navrhuje otevřená jednání (tedy pro více zástupců 
z jednotlivých svazů) a transformaci ČPV v otevřenou a transparentní organizaci, s řádnou valnou 
hromadou (členskou schůzí), volenými výkonnými a kontrolními orgány, s řízením po sportech, 
s vypsáním výběrového řízení na post výkonného ředitele v souladu se strukturou Mezinárodního 
paralympijského výboru (IPC). Návrhy ČSTPS jsou opakovaně zamítány, či odmítány s vysvětlením, že 
by tato struktura zvýhodňovala sportovce s tělesným hendikepem a diskriminovala ostatní typy 
postižení. Tato argumentace ČPV se ČSTPS jeví jako lichá, neboť tuto strukturu používá Mezinárodní 
paralympijský výbor, o kterém nelze prohlásit, že by jeho organizace a výkon činnosti byl diskriminační.  
 
Jednání ze dne 3.4.2019 a (ne)účast ČSTPS 

Na toto jednání ČSTPS požádal o umožnění účasti 3 osobám za svaz. Paní výkonná předsedkyně nechala 
o tomto návrhu hlasovat mailem. Výsledek hlasování oznámila ve 20.45 hod v předvečer jednání a 
ČSTPS s tímto e-mailem seznámil až po odchodu z jednání, neb na jednání VG ČPV mají účastníci 
zakázáno používat notebook.  
 
Na jednání dne 3.4.2019 se tedy ČSTPS dostavil ve složení, předsedkyně, místopředseda a pracovnice 
sekretariátu. Zástupcům ČSTPS – tedy místopředsedovi a pracovnice sekretariátu byl znemožněn vstup 
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k jednání, kdy členové VG situaci vyhrotili a zvýšeným hlasem člen VG oznámil zástupcům ČSTPS, citace: 
„tady jsou dveře a tady vypadněte“ a Výkonná předsedkyně sdělila, že, citace: „pokud neodejdete z této 
místnosti, svolám jednání do své kanceláře a tam vás nepustím“, předsedkyně ČSTPS oznámila 
delegování zástupce ČSTPS na VG, a to na místopředsedu. Jinými slovy za ČSTPS se měl účastnit jednání 
VG místopředseda ČSTPS pověřen předsedkyní ČSTPS. Toto rozhodnutí ČSTPS bylo taktéž zamítnuto 
s odůvodněním, že bylo učiněno pozdě. Předsedkyně ČSTPS proto znovu požadovala účast alespoň 
jednoho dalšího člena ČSTPS na jednání VG, nejen s ohledem na předmět programu jednání (např. 
pozastavení nebo vyloučení členství z ČPV), ale také s ohledem na vyhrocenou atmosféru před 
samotným jednáním. 
 
Ani tento požadavek nebyl ze strany členů VG akceptován, proto zástupci ČSPTS jednání VG ČPV 
opustili všichni v 9:15 hod. 
 
Následně se zástupci ČSTPS v kanceláři ČSTPS dozvěděli, že ČATHS delegovala svého zástupce na 
jednání v 8:57 hod, tedy cca 10 minut před žádostí ČSTPS o delegaci místopředsedy za zástupce ČSTPS 
na VG ČPV. 
 
Toyota 

V roce 2018 ČPV rozhodl, že ČSTPS bude jako sponzorský dar od firmy Toyota přiděleno osobní vozidlo 
Toyota Auris (pětimístné osobní vozidlo), i přesto, že byl ČSTPS nejprve informován o tom, že mu bude 
přidělen vůz Proace (devítimístné pro potřeby sportů – soustředění / závody). 
 
Při přebírání vozu obdržel ČSTPS předávací protokol a smlouvu s Toyotou, kde bylo uvedeno, že si hradí 
ČSTPS jen PHM a smlouva platí do 31. 3. 2019. 
 
Dne 3. 10. 2018 přišel zástupce Premier Sports (marketingová agentura ČPV) na jednání VG s tím, že je 
nutné, aby svazy uzavřely: 

- Smlouvu o výpůjčce s Toyotou do 30. 9. 2018 – tato smlouva se měla týkat vypůjčeného 
vozidla, na které smlouva s Toyotou již byla uzavřena v den předání vozidla; 

- Smlouvu o poskytnutí práv s Českou paralympijskou s.r.o., na základě které by ČSTPS předal 
veškerá práva na jméno, logo, sportovce ČeP s.r.o., ale ve smlouvě nebylo specifikováno, co za 
poskytnutí práv ČSTPS obdrží. 

- Na jednání výkonného grémia dne 3.10.2018 bylo oznámeno, že Toyota dává 125 tis. € a že 
tyto prostředky (mínus určitá částka, která patří dle blíže nespecifikované smlouvy 
marketingové agentuře Premier Sports) budou děleny do svazů na základě počtů tzv. 
výkonných sportovců (jejichž seznam nebyl nikdy členům VG poskytnutý). Pro ČSTPS to mělo 
činit cca 1,5 tis. € z rozdělované částky 57,7 tis. €, ale to nebylo součástí smlouvy, jen přiložená 
tabulka zaslaná v průběhu října. 

- Smlouvu o podnájmu vozu Toyota s ČeP s.r.o., za 2.147 Kč měsíčně od 1. 10. 2018.  
 
ČSTPS se dožadoval informací a žádal o vysvětlení výše uvedené transakce, tedy proč se z přímého 
vztahu s Toytou a členy ČPV, stává nepřímý vztah přes netransparentní organizaci (ČeP s.r.o.), o které 
jsou dostupné informace jen z obchodního rejstříku.  
 
ČPV nebyl schopen poskytnout ČSTPS ucelenou odpověď na otázku z jakého důvodu je sponzorský dar 
od Toyoty poskytován tímto způsobem, tedy proč by měla být pro svazy výhodnější tato komplikovaná 
a nepřehledná struktura a taktéž proč z peněz Toyoty, které měli obdržet sportovci k podpoře jejich 
sportovních aktivit dostane významnou částku obchodní společnost nesdružující žádné paralympijské 
sportovce.  
 
 
 



Jinými slovy ČSTPS nedostalo odpověď na to, proč má nyní existovat následující struktura vztahů: 
(i) Smlouva mezi Toyotou a ČPV ohledně výpůjčky vozidel Toyota pro členy ČPV 
(ii) Smlouva mezi členy ČPV a ČeP s.r.o. k postoupení veškerých práv duševního vlastnictví 

členů ČPV na ČeP s.r.o., aby ta je mohla užívat k marketingové a propagační činnosti, avšak 
členové ČPV neměli za toto postoupení ve smlouvě upravenu finanční kompenzaci. 
Naopak, uzavření této smlouvy bylo podmínkou pro možnost uzavření smlouvy dle bodu 
(iii) níže; 

(iii) Smlouva mezi členy ČPV a ČeP s.r.o. k podnájmu vozidel Toyota, za částku 2.147 Kč 
měsíčně;  

(iv) Blíže nespecifikované smlouvy mezi Toyotou a Premier Sports a ČPV; 
 
ČSTPS je dlouhodobým zastáncem transparentnosti, přičemž výše uvedená struktura je značně 
nepřehledná a neposkytuje odpověď na skutečnost, proč je struktura těchto vztahů navrhnutá výše 
uvedeným způsobem.  
 
Jelikož ČPV vysvětlující informace ČSTPS k výše uvedené struktuře neposkytl, tak se ČSTPS obrátil na 
Toyotu, která vozidla vypůjčila, a která měla poskytnout finanční podporu ČPV, aby se ČSTPS dobralo 
alespoň nějakých informací k důvodnosti transakcí výše uvedených. Bohužel, generální ředitel Toyoty 
odkázal předsedkyni ČSTPS na ČPV, odmítl jakékoliv informace poskytnout a komunikovat napřímo se 
zástupcem člena ČPV.  
 
ČSTPS je přesvědčen, že ve spolkovém sektoru je nutné dodržovat transparentnost a otevřenost 
soukromých či veřejných zdrojů. ČSTPS nedostal potřebné informace, proto výše zmíněná transakce 
zůstává pro ČSTPS naprosto neobjasněná, nesrozumitelná a tedy netransparentní. ČSTPS se odmítl na 
této transakci podílet a v souladu s platně uzavřenou smlouvou s Toyotou auto řádně vrátil dne 
31.3.2019.  
 

ČPV odhlásil řádně přihlášené sportovce z kvalifikačního turnaje  

Stolní tenis para sportovců je vysoce soutěžní prostředí, pouze 176 hráčů a 106 hráček se může 

probojovat na paralympiádu do Tokia 2020.  Bohužel v únoru 2019 došlo k situaci, kdy ČPV odhlásil 

dva hráče stolního tenisu z kvalifikačního turnaje pro Tokio 2020, a to konkrétně z turnaje Lignano 

Open 2019. Je přitom obecně známo, že v období od 1. ledna 2019 do 31. března 2020 se výsledky z 

kvalifikačních turnajů počítají do světového žebříčku, na základě kterého připravuje mezinárodní 

federace nominaci na jména. 

 

Jedním z kvalifikačních turnajů pro následující paralympiádu je Lignano Open 2019. Dva hráči ČSTPS 

byli do seznamu startujících pořadatelem zařazeni. Bohužel ČPV výslovně trval na jejich odhlášení. ČR 

tak přišla o dvě účastnická místa. 

 

Předsedkyně ČSPTS tuto situaci komentovala na webových stránkách ČSTPS 

(http://www.cstps.cz/latest/kvalifikace-do-tokia-bez-cr): „Jednání Českého paralympijského výboru je 

naprosto nepochopitelné a evidentně proti zájmu sportovců. Situace je dlouhodobě neúnosná, a proto 

jsme požádali Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o odebrání autorizace ČPV zastupovat 

paralympijské sportovce. Řešením je řízení po sportech v souladu se strukturou Mezinárodního 

paralympijského výboru (IPC), nikoliv podle typu postižení v uzavřené organizaci 5 osob bez základních 

demokratických principů - bez valné hromady a bez volených výkonných a kontrolních orgánů.“. 
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ČSTPS se níže opět vyjadřuje, jak k uvedené záležitosti došlo, neboť ČPV setrvává na svém 

nepravdivém tvrzení, že předsedkyně ČSTPS svým jednáním porušila pravidla přihlašování na tento 

turnaj.  

1. Dne 8. 2. 2019 odeslal ČSTPS žádost na ČPV o přihlášení dvou stolních tenistů;  

2. Dne 8. 2. 2019 chtěl ČSTPS uhradit startovné, ale nekorespondoval BIC, proto ČSTPS mailem 

oslovil pořadatele a požádal o upřesnění. Pořadatel informoval ČSTPS, že nemá z ČR žádné 

přihlášky a neví za jaký typ soutěže chce ČSTPS platit startovné.  ČSTPS informoval pořadatele, 

že podal žádost o přihlášení na ČPV, který přihlášení jistě provede a pro jistotu, aby pořadatel 

mohl potvrdit bankovní kód přiložil ČSTPS mail kopií žádosti o přihlášení, který byl zaslán na 

ČPV, aby pořadatel byl informován, že přihláška sportovců přijde řádným způsobem z ČPV a za 

jaké sportovce hodlal ČSTPS uhradit startovné; 

3. Dne 12. 2. 2019 odeslal ČPV přihlášky pořadateli, ale kapacita turnaje již byla naplněna. 

Pořadatel držel místa pouze 2 hráčům ČSTPS, o kterých věděl, že byli přes ČPV řádně přihlášeni 

s datem 8. 2. 2019, a čekal na oficiální přihlášení ze strany ČPV, které bylo doručeno; 

4. Dne 14. 2. 2019 pořadatel potvrdil dvě místa pro hráče ČSTPS; 

5. Dne 26. 2. 2019 ČPV požádal mezinárodní federaci o odhlášení již přihlášených sportovců, aniž 

by kontaktoval ČSTPS či konkrétní hráče; 

6. Dne 27. 2. 2019 ČSTPS požádal mezinárodní federaci o přehodnocení rozhodnutí, ale odpovědí 

je, že mezinárodní federace musí jednat dle pokynů autorizované národní organizace, tedy 

ČPV. 

 

ČSTPS nezbývalo než toto nespravedlivé rozhodnutí ČPV respektovat, avšak mělo, i s ohledem na 

sportovce, kteří už plánovali své cesty na turnaj, výhrady vůči způsobu, jakým ČPV toto odhlášení 

provedl, bez komunikace s dotčenými subjekty i sportovci. V tomto případě bylo možné jednat o 

případné výměně hráčů, ale odhlásit sportovce rovnou bez jakékoliv komunikace považuje ČSTPS za 

jednání proti zájmu sportovců.  

 

ČPV se místo toho pokouší situaci řešit výpady vůči předsedkyni ČSTPS (která byla ze strany ČPV 

v tomto případě obviňována z údajného porušování předpisů, uvádění v omyl a lhaní). ČSTPS může na 

takovéto výpady ČPV reagovat pouze jejich odmítnutím a uvedením věcí na pravou míru, jak již 

ostatně v rámci svého dopisu pořadatelům, ČPV a i IPC učinilo. ČSTPS se nehodlá snižovat na agresivní 

a útočný styl komunikace, který ovládl v poslední době ČPV a VG ČPV; ČSTPS zastává názor, že věcná a 

konstruktivní komunikace by českému paralympijskému hnutí prospěla.  

 
Za ČSTPS, Mgr. Radka Kučírková, předsedkyně 


