
Statut sportovně-technických komisí ČSTPS 

 

I. Základní ustanovení 

1. Sportovně technická komise (STK) je řídícím a výkonným orgánem daného sportu.  

2. STK vyvíjí svoji činnost v rámci vymezených práv a povinností a v souladu s řídícími 

normami ČSTPS (dále jen svaz)  

3. STK nového sportu ve svazu lze ustavit jen se souhlasem výboru svazu a za splnění 

podmínky aktivního provozování daného sportu minimálně 20 sportovci nejméně ze 3 

oddílů svazu. 

II. Složení STK 

1. STK je složena z předsedy, jeho zástupce a dalších volených členů. O celkovém počtu 

členů STK rozhodují oprávnění voliči v rámci volby STK. Doporučené složení STK (9 

členů): předseda, místopředseda (vedoucí realizačního týmu), reprezentační trenér, 

administrátor, klasifikátor (lékař), zpracování tabulek, PR a marketing, práce 

s mládeží (rozvoj), domácí soutěže.  

2. Je žádoucí, aby členem STK byl, případně s ní spolupracoval lékař (terapeut) 

zodpovědný za zatřídění sportovců do příslušných zdravotních skupin postižení a za 

zdravotní aspekty sportovní činnosti v daném sportu.  

III. Volba STK 

1. Volební právo mají odpovědní voliči, tj. všichni přítomní sportovci nebo zástupci 

oddílů, členové odstupující STK a trenéři daného sportu, registrovaní v ČSTPS dle 

seznamu členů daného sportu. Volba STK se podle možností uskutečňuje u příležitosti 

konání mistrovství ČR daného sportu, nebo jiné vhodné akce.  

2. Za kvalitní přípravu a vlastní provedení volby odpovídá odstupující STK v čele s jejím 

předsedou.  

3. Volba předsedy STK a ostatních členů STK je tajná, pokud oprávnění voliči 

nerozhodnou jinak.  

4. Volby řídí a výsledek voleb potvrdí svým podpisem pověřený člen výboru svazu. 

5. Volební období je čtyřleté, končí po letních paralympijských hrách v termínu do 

30.11. téhož roku, aby se nově zvolení funkcionáři jednotlivých sportů již mohli 

aktivně podílet na tvorbě programu svazu na další paralympijský cyklus, jakož i na 

volbě výboru a kontrolní a revizní komise svazu konané na valné hromadě svazu 

v průběhu 1.pololetí následujícího roku. Toto ustanovení platí i pro STK zimních 

sportů.  

6. V případě odstoupení nadpolovičního počtu členů STK je nutno vypsat mimořádné 

volby i v průběhu tohoto cyklu.  

 



IV. Povinnosti STK 

1. Propagovat daný sport v působnosti STK s cílem zvýšení počtu aktivních sportovců a 

systematicky zabezpečovat podmínky pro rozvoj tohoto sportu.  

2. Zpracovávat a prostřednictvím sekretariátu svazu v požadovaných termínech 

předkládat výboru svazu:  

o povinný soubor informací dle požadavků Českého paralympijského výboru 

(ČPV) a Unie zdravotně postižených sportovců (UZPS) (povinné předávání 

informací vždy k 25.červnu a 15.prosinci)  

o výjimky z mezinárodních pravidel daného sportu 

o sportovní nominace a složení realizačních týmů pro přípravu a účast na 

světových a evropských soutěžích 

o jmenné seznamy reprezentačních trenérů (asistentů) a reprezentantů 

o seznam 3 delegátů STK na valnou hromadu svazu  

o pravidla (zásady pro zařazování sportovců do reprezentace ČR v daném sportu 

o roční hodnotící zprávu o činnosti a dosažených výsledcích  

o přehled o čerpání materiálního vybavení daného sportu a reprezentace, 

evidence tohoto materiálu s podpisy přejímajících (pokud toto vybavení bylo 

hrazeno z prostředků svazu, ČPV nebo UZPS).  

3. Vytvářet podmínky pro posilování finančního a technického zajištění daného sportu.  

4. Vést ve spolupráci se sekretariátem svazu registraci sportovců a dalších osob v daném 

sportu.   

5. Evidovat vydané mezinárodní klasifikační průkazy a závodní (hráčské, trenérské) 

licence.  

6. Zpracovávat celostátní žebříčky, přehledy dosažených výsledků u nás i v zahraničí vč. 

postavení našich sportovců ve světových tabulkách a žebříčcích.  

7. Ve spolupráci se sekretariátem svazu zajišťovat včasnou informovanost oddílů o 

sportovních aktivitách daného sportu v ČR i v zahraničí.  

8. Spolupracovat se svazem daného sportu nepostižených sportovců. 

9. Spolupracovat s mezinárodní federací daného sportu tělesně postižených sportovců.  

10. Řešit disciplinární přestupky členů daného sportu.  

11. Zajišťovat a kontrolovat přípravu reprezentace ČR v daném sportu.  

12. Kontrolovat a rozhodovat o dodržování pravidel, soutěžních řádů, propozic a 

podmínek realizace dalších okruhů činností v působnosti STK.  

13. Archivovat všechny důležité materiály a dokumenty (propozice, výsledky, zápisy, 

články, foto apod.) a průběžně zachycovat historii a úspěchy daného sportu.  

14. Řídit se ve své práci závaznými dokumenty ČSTPS, ČPV a příslušných 

mezinárodních federací.  

V. Práva STK 

1. Požádat o účast zástupce STK na jednání výboru svazu  

2. Disponovat finančními prostředky pro daný sport a na činnost STK v souladu se 

schváleným rozpočtem svazu.  

3. Dostávat včas zápisy z jednání výboru svazu, valné hromady svazu příp. dalších 

orgánů.  

4. Navrhovat nejlepší sportovce a funkcionáře na svazová ocenění příp. odměny.  

5. Používat techniku sekretariátu svazu pro potřeby činnosti STK.  



6. Po projednání s pověřeným členem výboru svazu přijmout doplňující ustanovení k 

tomuto statutu, která vycházejí z potřeby a specifiky daného sportu.  

7. V případě potřeby vytvářet pracovní skupiny a jmenovat osoby do pracovních skupin 

s jasně stanoveným úkolem, dobou trvání pracovní skupiny, finančním zabezpečením 

pracovní skupiny apod. 

VI. Předseda STK 

1. Ve vztahu k mezinárodní federaci daného sportu tělesně postižených sportovců je 

předseda STK nebo jím pověřený člen představitelem tohoto sportu za Českou 

republiku, avšak nesmí porušovat zásady komunikace mezi ČSTPS a ČPV vůči 

orgánům IPC. Přihlášky na oficiální závody IPC (MS, ME, SP, EP, poháry apod.) se 

podávají prostřednictvím svazu na ČPV. Stejně tak žádosti o pořádání oficiálních 

soutěží IPC se podávají přes sekretariát svazu na ČPV.  

2. Kopie svojí korespondence (písemné i elektronické) se zahraničím v této oblasti zasílá 

výboru svazu prostřednictvím jeho sekretariátu a obdobně ho informuje o výsledcích 

významných ústních jednání (osobní setkání, důležité telefonáty apod.)  

3. Je povinen svolat min. 2x ročně jednání STK a zpracovávat z nich zápisy, které 

nejpozději do 14 dnů rozešle členům STK, a sekretariátu ČSTPS.  Odpovídá za to, aby 

členové STK obdrželi písemné materiály vždy předem a včas, aby se mohli na tato 

jednání odpovědně připravit.  

4. Je povinen zajistit včasné předložení materiálů požadovaných výborem svazu.  

VII. Členové STK 

1. Jsou povinni se aktivně podílet na činnosti STK v souladu s předchozími ustanoveními 

tohoto statutu.  

2. Jsou povinni včas upozornit na okolnosti, které by bránily jejich práci a umožnit tak 

přijetí účinných opatření k zajištění akceschopnosti STK.  

VIII. Realizační tým reprezentace 

1. Všechny sporty ČSTPS, které mají státní reprezentaci, si mohou sestavit jako svůj 

pomocný orgán realizační tým reprezentace, aniž je tím dotčena odpovědnost STK za 

rozvoj sportu jako celku vč. reprezentace.  

2. Výběr jednotlivých členů realizačního týmu a jejich funkční zařazení je plně 

v kompetenci STK. Vedoucí realizačního týmu je současně i členem STK. 

3. Doporučené složení realizačního týmu:  

o vedoucí týmu  

o reprezentační trenéři  

o klasifikátoři sportu s mezinárodní atestací 

o další členové dle potřeb sportu.  

4. Komunikace ve věcech reprezentace mezi daným sportem a výborem ČSTPS (a 

naopak) se uskutečňuje vždy prostřednictvím předsedy STK nebo s jeho vědomím. 

 



IX. Povinnosti realizačního týmu 

1. Zajišťovat řádnou přípravu členů státní reprezentace a ve spolupráci se sekretariátem 

svazu i jejich účast na evropských a světových soutěžích.  

2. Zabezpečovat podmínky pro finanční a technické zázemí reprezentace daného sportu.  

3. Ze širší reprezentace navrhovat nominace na zahraniční akce sportovce a potřebné 

doprovody.  

4. Předkládat nominace na paralympijské hry, MS a ME.  

5. Do 14 dnů po návratu z vrcholných mezinárodních akcí přímým prostřednictvím 

předsedy STK (nebo s jeho vědomím) vyúčtovat na sekretariátu svazu finanční 

náklady hrazené z rozpočtu svazu a podat písemnou zprávu o průběhu akce a umístění 

sportovců doloženou oficielními výsledky.  

6. V případě, že pro sportovní akci je výborem svazu jmenován vedoucí výpravy, zprávu 

o průběhu akci i vyúčtování podává vedoucí výpravy.  

7. Řídit se ve své práci závaznými dokumenty ČSTPS, ČPV a příslušných 

mezinárodních federací. 

Schváleno výborem ČSTPS v rámci jeho jednání ze dne 17.8.2004. 

 

 


