
 

 

Statut sportovně-technických komisí Českého PARA sportu, z.s. 
 

I. Základní ustanovení 
 

1. Sportovně-technická komise (dále jen „STK“) je řídícím a výkonným orgánem sportu, který je za-
střešován pod Českým PARA sportem, z.s. (dále jen „ČPS“ nebo „svaz“). STK je odbornou komisí 
sportu, která odpovídá za činnost daného sportu. STK vyvíjí svoji činnost v souladu s právními 
předpisy, stanovami ČPS, tímto Statutem. 

2. STK se v ČPS zřizuje pro každý sport, který současně ČPS organizačně zabezpečuje. Organizačním 
zabezpečováním ČPS se myslí zejména, nikoliv však výlučně, podávání žádostí o podporu, přihla-
šování na soutěže, rozvoj sportu, marketing a prezentace sportu.  

3. Sportem se pro účely STK myslí sport, který je řízen mezinárodní federací (dále jen „MF“) daného 
sporu nebo prostřednictvím IPC / IWAS / ITTF apod. 

 
II. Složení STK, rozhodování a působnost STK 

 
1. STK se zřizuje pro sporty, které provozuje 4 nebo více aktivních sportovců. Tento sport pořádá 

nebo se za ČPS aktivně účastní českého poháru / ligy / mistrovství republiky. Složení STK je 
tříčlenné. Členové STK jsou voleni způsobem dle tohoto Statutu.  

2. Členové STK volí ze svého středu předsedu a místopředsedu STK.  
3. STK zodpovídá za vedení sportu, přípravu metodiky sportovní disciplíny a organizační řízení 

sportu.  
4. STK může pro účely efektivnosti řízení sportu jmenovat další osoby, které budou tvořit adminis-

trativní aparát STK, o jejich zapojení rozhoduje předseda STK. Může se jednat zejména o zástupce 
za každý typ postižení provozující daný sport, administrátora výsledků, klasifikace, lékaře či zdra-
votnického pracovníka, PR a marketing manažera, fundraisera apod. Osoby jmenované v rámci 
STK se nestávají členy STK ve smyslu tohoto Statutu. 

5. Za veškeré činnosti a aktivity STK odpovídá její předseda a ten zpravidla vystupuje za STK, a vyko-
nává práva a povinnosti STK dle tohoto Statutu. Předseda STK je oprávněn jednotlivými oblastmi 
či činnostmi pověřit jinou osobu. 

6. Členem STK může být pouze fyzická osoba, a to: 
a. starší 18 let; 
b. svéprávná; 
c. bezúhonná. 

7. Funkční období člena STK jsou 4 roky, nicméně funkce člena STK končí vždy, bez ohledu na délku 
funkčního období, k 30.11. v kalendářním roce, kdy se konaly letní paralympijské hry. 

8. Předseda STK nebo jím pověřený člen STK svolává jednání STK písemnou pozvánkou, dle potřeby, 
nejméně však čtyřikrát ročně, s dostatečným předstihem, tj. nejméně pět (5) dnů před jednáním 
STK. Pozvánka se posílá na kontaktní adresu, nebo e-mailovou adresu, uvedenou v adresáři kon-
taktu, který spravuje předseda STK (dále jen „adresář kontaktů“). Svolavatel je povinen k pozvánce 
přiložit veškeré dokumenty, které potřebují členové STK pro přijetí rozhodnutí STK. Pozvánka se 
zasílá na vědomí také výboru svazu (dále jen „VS“) ČPS.  

9. Člen VS ČPS je oprávněn svolat mimořádné jednání STK příslušného sportu. Každého jednání STK 
je oprávněn se účastnit člen VS ČPS.  

10. STK je usnášeníschopná, pokud je na jeho jednání přítomna nadpoloviční většina všech členů. 
Rozhodnutí STK se přijímají většinou hlasů přítomných členů STK. Každý člen STK má při hlasování 
jeden hlas. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy STK.  

11. Z jednání STK je předseda STK nebo jím pověřený člen STK povinen vyhotovit zápis o průběhu 
jednání a tento bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 dnů zašle členům STK a na sekretariát 
svazu. 



 

 

 
 
Per rollam 
12. STK může přijímat svá rozhodnutí i mimo své schůze (per rollam), a to postupem dle tohoto článku 

Statutu. 
13. Předseda STK nebo jím pověřený člen STK zašle návrh rozhodnutí per rollam všem členům pří-

slušné STK, na jejich elektronickou adresu uvedenou v adresáři kontaktů, který vede předsednic-
tvo ČPS.  

14. Návrh rozhodnutí musí mimo vlastního znění rozhodnutí obsahovat také: 
a. lhůtu pro doručení vyjádření člena STK, která nesmí být kratší než (5) dnů. Pro začátek 

jejího běhu je rozhodné doručení návrhu příslušnému členovi; a 
b. podklady potřebné pro přijetí rozhodnutí; 

15. Nedoručí-li člen STK na e-mailovou adresu svolavatele souhlas s návrhem rozhodnutí ve stano-
vené lhůtě, platí, že s návrhem nesouhlasí. 

16. Pro přijetí rozhodnutí STK per rollam je potřeba, aby svůj souhlas vyjádřila nadpoloviční většina 
všech členů STK. 

17. Předseda STK nebo jím pověřený člen STK je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 
5 dnů od uplynutí lhůty pro vyjádření, informovat členy STK o výsledku takovéhoto hlasování, a 
informovat sekretariát svazu o přijatých rozhodnutích. 

18. Předseda STK je při prvním osobním jednání STK povinen informovat ostatní členy STK o rozhod-
nutích přijatých per rollam v mezidobí od posledního osobního jednání; tato informace tvoří po-
vinně součást zápisu z jednání STK.  

 
III. Koordinátor sportu 

 
1. Koordinátora sportu jmenuje VS ČPS, a to pro sporty, které mají do 3 aktivních sportovců. Pro tyto 

sporty se nepořádá český pohár / liga/ mistrovství republiky.  
2. Koordinátor sportu spolupracuje se svazem na rozvoji daného sportu a využívá zázemí svazu. 

 
IV. Valná hromada sportu 

 
1. Valná hromada sportu je složena ze všech aktivních sportovců provozujících daný sport, kteří jsou 

současně členy spolku, jež je řádným nebo přidruženým členem ČPS. Sportovci se valné hromady 
účastní prostřednictvím svého zástupce (delegáta), kterým je předseda řádného nebo přidruže-
ného člena ČPS. Delegát je oprávněn se nechat na valné hromadě sportu zastoupit zástupcem, na 
základě plné moci. Tato plná moc musí být písemná a musí z ní být patrno, zda je udělena pro 
jednu nebo vícero valných hromad. Podpis na této plné moci nemusí být úředně ověřen. 

2. Delegát disponuje na valné hromadě sportu 1 (jedním) hlasem. 
3. Člen ČPS, který k rozhodnému dni, kterým se rozumí 30 den před konáním valné hromady, resp. 

přede dnem rozeslání návrhů na hlasování per rollam, nesdružuje žádného aktivního sportovce, 
není oprávněn vykonávat hlasovací práva na valné hromadě sportu. 

4. STK svolává řádnou valnou hromadu sportu alespoň 1 ročně, a to pozvánkou rozeslanou všem 
řádným a přidruženým členům, která obsahuje datum a čas valné hromady, místo konání, pro-
gram a případně návrhy k přijetí usnesení, včetně případného odůvodnění. Pozvánka na valnou 
hromadu se doručuje také na sekretariát svazu. 

5. Valná hromada sportu je usnášeníschopná, pokud jsou přítomni delegáti disponující alespoň 50 
% všech hlasů. Rozhodnutí valné hromady sportu jsou přijata nadpoloviční většinou hlasů pří-
tomných delegátů.  

6. Valnou hromadu sportu řídí její svolavatel, předseda STK nebo jím pověřená osoba. 



 

 

7. Z valné hromady sportu se pořizuje zápis, který předseda STK nebo jím pověřená osoba vyhotoví 
do (5) dnů ode dne konání valné hromady, správnost zápisu stvrdí předseda STK svým podpisem. 
Zápis obsahuje zejména program, rozhodnutí, která byla projednána, včetně zachycení výsledku 
hlasování (počet hlasů pro, počet hlasů proti, zdržel se). K zápisu se připojí taktéž listina přítom-
ných delegátů, obsahující identifikaci delegáta, jméno, příjmení, kterého člena zastupuje a opráv-
nění k zastupování na valné hromadě sportu. Kopii zápisu předseda STK odešle na sekretariát 
svazu.  

8. Valné hromady se může účastnit zástupce ČPS, který má právo se vyjadřovat k návrhům a před-
nášet příspěvky, nicméně nemá hlasovací právo na valné hromadě sportu. 

9. Mimořádnou valnou hromadu sportu je oprávněn svolat člen VS ČPS anebo pokud o svolání po-
žádají řádní a přidružení členové ČPS příslušného sportu disponující alespoň 50 % hlasů všech 
delegátů, ustanovení tohoto Statutu o svolávání řádné valné hromady sportu se použijí obdobně.  

10. STK příslušného sportu je oprávněna svým rozhodnutím určit, že valné hromady sportu se účastní 
aktivní sportovci osobně, bez povinného zastoupení delegátem. V takovém případě má každý je-
den aktivní sportovec při hlasování jeden (1) hlas, každý člen STK má taktéž jeden (1) hlas.  

 
Per rollam 
11. Valná hromada sportu může přijímat svá rozhodnutí i mimo své schůze (per rollam), a to postu-

pem dle tohoto článku Statutu. 
12. Předseda STK nebo jím pověřený člen STK zašle návrh rozhodnutí per rollam všem delegátům 

řádných a přidružených členů ČPS příslušného sportu, na jejich elektronickou adresu uvedenou 
v adresáři kontaktů svazu.  

13. Návrh rozhodnutí musí mimo vlastního znění rozhodnutí obsahovat také: 
a. lhůtu pro doručení vyjádření delegáta, která nesmí být kratší než (5) dnů. Pro začátek 

jejího běhu je rozhodné doručení návrhu příslušnému delegátovi; a 
b. podklady potřebné pro přijetí rozhodnutí; 

14. Nedoručí-li delegát na e-mailovou adresu svolavatele souhlas s návrhem rozhodnutí ve stano-
vené lhůtě, platí, že s návrhem nesouhlasí. 

15. Pro přijetí rozhodnutí valné hromady sportu per rollam je potřeba, aby svůj souhlas vyjádřili de-
legáti disponující alespoň 50 % všech hlasů, valné hromady příslušného sportu. 

16. Předseda STK nebo jím pověřený člen STK je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 
5 dnů od uplynutí lhůty pro vyjádření, informovat delegáty o výsledku takovéhoto hlasování, a 
informovat sekretariát svazu o přijatých rozhodnutích. 

17. Předseda STK nebo jím pověřený člen, je při první osobní schůzi valné hromady sportu povinen 
informovat valnou hromadu sportu o rozhodnutích přijatých per rollam v mezidobí od posledního 
osobního zasedání; tato informace tvoří povinně součást zápisu z valné hromady sportu.  

 
V. Volba a odvolání členů STK 

 
1. Volby členů STK, letních i zimních sportů, se konají pravidelně každé 4 roky, a to podle cyklu 

letních paralympijských her. Volby se musí konat nejpozději tak, aby noví členové STK byli zvoleni 
s účinností nejpozději od 1.12. kalendářního roku, ve kterém se konají paralympijské hry.  

2. Předseda STK příslušného sportu je povinen zajistit, aby volba nových členů STK byla uskutečněna 
řádně a včas, nejpozději v poslední den volebního cyklu, a schůze valné hromady sportu svolána 
ve lhůtě nejméně jeden měsíc před koncem volebního období členů STK. V případě, že dojde 
k odvolání člena STK nebo ukončení jeho funkce, je předseda STK, není-li ten, místopředseda STK, 
a není-li ani ten, pak člen STK, povinen zajistit volbu nového člena STK postupem dle tohoto 
článku Statutu. 

 
 



 

 

3. Nominace kandidátů na člena STK může navrhnout:  
a. stávající člen STK, a / nebo 
b. kterýkoliv delegát valné hromady příslušného sportu, a / nebo 
c. předseda svazu; 

přičemž nominací se rozumí nejen navržení příslušného kandidáta, ale také předložení jeho sou-
hlasu s nominací. K návrhům, které nejsou podloženy souhlasem příslušného nominovaného 
kandidáta se nepřihlíží. Souhlas kandidáta může být udělen písemně, a to i e-mailem, pokud 
nebude pochyb o tom, že nominovaný kandidát souhlas takto udělil. 

4. Nominace kandidátů musí být předloženy svolavateli valné hromady sportu nejpozději 5 (pět dnů) 
před konáním valné hromady sportu, která volí členy STK. Svolavatel ke dni konání valné hromady 
sportu vyhotoví hlasovací lístky, na kterých budou kandidáti seřazeni v abecedním pořadí, při-
čemž hlasování probíhá zaškrtnutím možnosti PRO nebo PROTI u nejvýše tří (3) kandidátů. Členy 
STK jsou zvoleni tři (3) kandidáti s nevyšším počtem hlasů. Funkce takto zvoleným členům STK 
vzniká po odsouhlasení zápisu voleb výborem svazu. 

5. O svolání valné hromady za účelem odvolání člena STK může požádat: 
a. stávající člen STK, a / nebo 
b. delegáti řádných a přidružených členů disponující alespoň 25 % všech hlasů na valné 

hromadě sportu, a / nebo 
c. předseda svazu; 

6. Součástí žádosti o svolání valné hromady sportu za účelem odvolání člena STK musí být také 
nominace nového člena STK, včetně jeho souhlasu s takovouto nominací. K žádosti, která nebude 
obsahovat také řádnou nominaci nového člena STK, se nepřihlíží. 

7. Předseda STK, nebo jím pověřená osoba, je povinna na základě žádosti osob uvedených v odst. 5 
výše svolat valnou hromadu příslušného sportu, postupem dle tohoto Statutu.  

8. Valná hromada sportu může přijímat svá rozhodnutí, včetně volby a odvolání členů STK i mimo 
své schůze (per rollam), a to postupem dle článku II. výše. 

 
VI. Skončení funkce člena STK 

 
1. Funkce člena STK zaniká: 

a. uplynutím funkčního období; 
b. odstoupením z funkce; 
c. úmrtím; 
d. ztrátou bezúhonnosti, tímto se myslí pravomocné rozhodnutí soudu o tom, že člen STK 

spáchal úmyslný trestný čin, nebo trestný čin spáchaný i z nedbalosti, podle Hlavy 
V., Trestné činy majetkové, zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „trestní zákoník“), nebo Hlavy VI., Trestné činy hospodářské, trest-
ního zákoníku; 

e. omezením svéprávnosti pravomocným rozhodnutím soudu v takovém rozsahu, které 
vylučuje výkon členství v STK; 

f. odvoláním valnou hromadou příslušného sportu; nebo 
g. odvoláním rozhodnutím výboru svazu, a to pouze v případě, kdy člen STK neplní své 

povinnosti a/nebo jedná v rozporu se stanovami a pokyny svazu. V případě, že člen STK 
bude takto odvolán, VS ČPS současně zvolí nového člena STK do uplynutí zbývajícího 
funkčního období odvolaného člena STK. 

2. Odstoupení z funkce musí být učiněno písemně s vlastnoručním podpisem a doručeno v originálu 
výboru svazu a v kopii ostatním členům STK. Funkce člena STK zaniká nejpozději 1 měsíc od doru-
čení rezignačního dopisu výboru svazu. 

3. V případě, že STK nesvolá schůzi valné hromady příslušného sportu, pokud dojde k zániku funkce 
člena STK a / nebo nezvolí nového člena STK nejpozději do 3 měsíců od zániku členství v STK, je 



 

 

výbor svazu postupem dle tohoto Statutu platným pro předsedu STK oprávněno svolat schůzi 
příslušné valné hromady sportu a / nebo zaslat návrh k přijetí rozhodnutí per rollam. Člen STK 
zvolený do funkce tímto postupem je zvolen pouze na zbývající funkční období. 

4. Pokud dojde k předčasnému zániku funkce předsedy STK, je po volbě nového člena STK kterýkoliv 
člen STK povinen svolat jednání STK, na kterém bude znovu zvolen předseda a místopředseda 
STK.  
 

VII. Činnost STK, práva STK 
 
1. STK zejména propaguje svůj sport s cílem zvýšení počtu aktivních sportovců a systematicky za-

bezpečuje podmínky pro rozvoj tohoto sportu. Předseda STK odpovídá za obsahovou náplň čin-
nosti STK. Náklady na činnost STK hradí ČPS na základě řádně předložené dokumentace.  

2. STK je oprávněna: 
a. účastnit se prostřednictvím svého člena nebo členů, na jednání výboru svazu; 
b. disponovat finančními prostředky pro daný sport a na činnost STK v souladu se schvá-

leným rozpočtem svazu, případně dle rozhodnutí výboru svazu. 
c. dostávat bez zbytečného odkladu po jejich vyhotovení, zprávy z jednání výboru svazu, 

příp. dalších orgánů ČPS; 
d. navrhovat nejlepší sportovce a funkcionáře na svazová ocenění příp. odměny; 
e. využívat v potřebném rozsahu technické vybavení ČPS, pro potřeby činnosti STK; a to 

po předchozím projednání s předsednictvem ČPS; 
f. jmenovat další osoby k činnostem STK, podle potřeby sportu; 
g. vytvářet pracovní skupiny a jmenovat osoby do pracovních skupin s jasně stanoveným 

úkolem, dobou trvání pracovní skupiny, finančním zabezpečením pracovní skupiny 
apod. 

 
VIII. Povinnosti STK 

 
1. STK je v rámci své činnost povinno zejména: 

a. schvalovat soutěžní / ligový řád / herní plán, nebo jiná pravidla pro řízení soutěží, pod-
mínky účasti na soutěžích, včetně případných limitů; 

b. schvalovat pořadatele a propozice jednotlivých soutěží; 
c. sledovat dodržování pravidel soutěží; 
d. schvalovat kalendář soutěží a jiných akcí a aktivit na nadcházející rok. V průběhu pří-

slušného kalendářního roku upřesňuje a oznamuje změny sekretariátu svazu; 
e. jmenovat další potřebné osoby pro rozvoj sportu, jako jsou reprezentační trenér, klasi-

fikátor, fyzioterapeut, administrátor, apod; 
f. schvalovat realizační tým na mezinárodní soutěže; 
g. sestavovat žebříčky a rekordy, dle specifik příslušných sportů; 
h. schvalovat sportovně-technické dokumenty; 
i. schvalovat návrh rozpočtu sportu, tj. výdaje zejména na soutěže, soustředění, materiál, 

vlastní činnost STK. Rozpočet sportu podléhá schválení ČPS; 
j. spolupracovat se svazy nepostižených sportovců; 
k. předkládat podklady k podání žádostí o dotace, jako například soupis reprezentantů, 

textovou část žádosti, rozpočet, a dále také podklady pro vyúčtování (zprávu); 
l. evidovat materiální vybavení ve spolupráci se sekretariátem svazu; 
m. svolávat minimálně jednou ročně valnou hromadu sportu; 
n. dodávat včas podklady svazu pro přihlašování na soutěže; 
o. poskytovat součinnost svazu ve všech záležitostech týkajících se příslušného sportu; 
p. udržovat aktuálnost všech dokumentů, které při své činnosti vytváří nebo užívá; 



 

 

q. projednávat marketingové aktivity se svazem; 
r. dodržovat základní pravidla a nařízení vyplývající z pravidel a řádů mezinárodní fede-

race příslušného sortu; 
s. používat logo svazu na všech materiálech příslušného sportu; 

 
 

Sváleno VS ČPS dne 4. 2. 2021  


