
Statut  

Českého klubu paralympiků 

 

Článek 1 
Základní ustanovení 

 
1) Český klub paralympiků (ČKP) je ustaven podle stanov Českého olympijského výboru 

(ČOV) jako složka ČOV. 

2) ČKP reprezentuje a hájí v rámci ČOV zájmy zdravotně postižených sportovců. 

3) Sídlem ČKP je sídlo ČOV. 

 

 

Článek 2 
Poslání a cíle ČKP 

 
Posláním ČKP je reprezentovat a hájit zájmy zdravotně postižených sportovců, a to zejména 
v následujících směrech: 

a) rozvíjení a ochrana paralympijského a deaflympijského hnutí; 
b) dodržování demokratických zásad paralympijského a deaflympijského hnutí; 
c) dodržování rovnoprávného postavení všech druhů trvalých zdravotních postižení; 
d) spolupůsobení při výchově všech účastníků aktivit paralympijského a 

deaflympijského hnutí v duchu paralympijské a deaflympijské myšlenky; 
e) podílení se na rozvoji mezinárodního paralympijského a deaflympijského hnutí; 
f) podpora rozvoje sportu zdravotně postižených na nejvyšší úrovni; 
g) rozvíjení kultury a umění v oblasti paralympijského a deaflympijského sportu; 
h) zajišťování, organizace či podpora sportovních, tělovýchovných, kulturních či 

ostatních společenských akcí. 
 
 

Článek 3 
Členství v ČKP 

 
1) Jediným členem ČKP je Český paralympijský výbor (ČPV), který zastřešuje jednotlivé 

sportovní svazy zdravotně postižených, které jsou v ČPV spolčeny.  
2) ČPV je na základě zmocnění ze strany Mezinárodního paralympijského výboru (IPC) a 

Mezinárodního výboru sportů neslyšících (ICSD) jako jediný oprávněn organizovat a řídit 
paralympijské a deaflympijské hnutí na území České republiky.    

3) Členství v ČPV se řídí stanovami ČPV. 
 
 
 
 
 



Článek 4 
Zastoupení ČKP v ČOV 

 
1) Zástupcem ČKP ve Výkonném výboru ČOV je výkonný předseda ČPV. 
2) O dalších zástupcích ČKP v Plénu ČOV rozhoduje výkonný předseda ČPV, a to po 

předchozí konzultaci s výkonným grémiem ČPV. 
 

 
Článek 5 

Administrativní a ekonomické zabezpečení činnosti ČKP 
 

1) Organizační a administrativní činnost ČKP zabezpečuje sekretariát ČOV. 
2) Činnost ČKP je ekonomicky zabezpečována z rozpočtu ČOV. 

 
 

Článek 6 
Závěrečná ustanovení 

 
Statut ČKP byl schválen výkonným grémiem ČPV dne 20. 12. 2013 a nabývá účinnosti dnem 
schválení Výkonným výborem ČOV 22. 4. 2014. 


