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Úvodní ustanovení: 
 
Název organizace v jazyce českém: Český svaz zrakově postižených sportovců, z. s.  
                      
Platná oficiální zkratka: ČSZPS, z. s. 
 
V jazyce anglickém: Czech Blind Sportsmen Association 
                                
Platná oficiální zkratka v jazyce anglickém: CBSA  
 
Působnost organizace: ČSZPS, z. s. vyvíjí svoji činnost na území celé České republiky. 
 
Sídlo organizace: Sídlem ČSZPS, z. s. je: Praha 6 - Strahov  
       Zátopkova 100/2  
                                    PSČ: 160 17 
IČO:  49276689 
 
 

Část I. 
Základní charakteristika, poslání, hlavní činnosti 

 
Článek 1. 

Základní charakteristika 
 
1.01. Český svaz zrakově postižených sportovců, z. s.  (dále jen ČSZPS, z. s.)  sdružuje  
právnické a fyzické osoby  v podobě tělovýchovných jednot, sportovních klubů, 
sportovních oddílů, klubů turistů a jiných subjektů se zrakově postiženými členy, které se 
rozhodly z vlastní vůle pro členství v ČSZPS, z. s.  
 
1.02. ČSZPS, z. s. respektuje nedotknutelnost právního a samosprávného postavení v 
něm sdružených subjektů dle platných stanov. 
 

Článek 2. 
Poslání ČSZPS z. s.  

 
2.01. ČSZPS, z. s. podporuje paralympijské hnutí a společenskou integraci zrakově 
postižených osob prostřednictvím sportu. 
 
2.02. ČSZPS, z. s. vytváří podmínky pro vzájemně prospěšnou spolupráci mezi 
sdruženými subjekty. 
 
2.03. V rámci podpory integračních procesů ČSZPS, z. s. vytváří  podmínky pro účast 
zrakově postižených ve sportu ve všech jeho formách (nesoutěžních, soutěžních včetně 
vrcholových). 
 
2.04. ČSZPS, z. s. zastupuje a reprezentuje sdružené subjekty v České republice i v 
zahraničí především při jednáních s orgány a institucemi výkonné a správní moci,  
s mezinárodními a národními sportovními federacemi a sdruženími, vzdělávacími a 
veřejnými institucemi, s politickými, společenskými, kulturními a zájmovými organizacemi, 
s obchodními společnostmi výrobní i nevýrobní sféry. 
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2.05. ČSZPS, z. s. navazuje, udržuje a rozvíjí aktivní spolupráci s orgány a institucemi 
uvedenými v článku 2. 04. 
 

Článek 3. 
Hlavní činnosti ČSZPS, z. s.  

 
3.01. ČSZPS, z. s. vytváří odpovídající podmínky všem zrakově postiženým sportovcům 
pro účast ve sportovních soutěžích včetně mezinárodních v rámci svých ekonomicko 
personálních možností. 
 
3.02. ČSZPS, z. s. organizuje přípravu odborných kádrů pro sport a tělocvičnou rekreaci, 
nebo ji zprostředkovává u vzdělávacích subjektů s příslušnou akreditací. 
 
3.03. ČSZPS, z. s. zřizuje sportovní sekce a sportovní komise, prostřednictvím kterých 
organizuje a řídí sportovní soutěže pro všechny zrakově postižené v České republice jak 
na úrovni vrcholového a výkonnostního sportu, tak i tělocvičné rekreace. 
 
3.04. ČSZPS, z. s. zabezpečuje sportovní reprezentaci finančně, materiálně a personálně, 
při čemž přihlíží k ekonomickým možnostem svazu a k významu soutěží.  
 
3.05. ČSZPS, z. s. nominuje reprezentaci, při čemž rozhodující je hledisko sportovní 
výkonnosti a etické způsobilosti sportovce pro reprezentaci.  
 
3.06. ČSZPS, z. s. cílevědomě usiluje o soustavné zvyšování členské základny. 
 
3.07. Jako  vedlejší činnost může ČSZPS, z. s. provozovat vlastní obchodní společnost, 
nebo se na jejím provozu podílet. 
 

Část II. 
Vznik a zánik členství, práva a povinnosti řádných členů 

 
Článek 4. 
 Členství 

 
4.01. ČSZPS, z. s. přiznává členství řádné a přidružené. 
 
4.02. Řádné členství se přiznává sportovním spolkům se sídlem a působností na území 
České republiky, nebo subjektu, který je součástí takového spolku.  
 
4.03. Závaznou podmínkou řádného členství v ČSZPS, z. s. je registrace přihlašovaného 
subjektu nebo jeho zřizovatele územním orgánem České unie sportu (dále jen ČUS), 
dodání platných stanov přihlašovaného subjektu nebo jeho zřizovatele a písemná 
přihláška s podpisy dvou oprávněných zástupců. O přijetí za řádného člena ČSZPS, z. s. 
na základě podané přihlášky rozhoduje Prezidium ČSZPS, z. s.  a musí ratifikovat 
Prezident ČSZPS, z. s. 
 
4.04. Řádné členství zaniká: 
a) Písemným vypovězením přihlášky ze strany řádného člena, 
b) Zánikem řádného člena de iure i de facto, 



 4 

c) Zánikem ČSZPS, z. s. jako právního subjektu, 
d) Vyloučením při dlouhodobém neplnění členských povinností nebo při dlouhodobé 
nečinnosti. 
Při zániku řádného členství v ČSZPS, z. s. je povinností vystupujícího subjektu 
vypořádání závazků vůči ČSZPS, z. s. a naopak, ve všech případech pokud existují, 
nejpozději do konce roku v němž je ukončeno členství, pokud se strany nedohodnou jinak. 
 
4.05. Při zániku řádného členství, ve smyslu článku 4.04 písmeno c) těchto stanov, se 
zánik ČSZPS, z. s.  jako právního subjektu řídí příslušnými ustanoveními platných zákonů.  
 
4.06. Přidružené členství v ČSZPS, z. s. lze přiznat právnickým, po případě fyzickým 
osobám, které projeví zájem spolupracovat ve prospěch ČSZPS, z. s.  
 
4.07. Přidružené členství má smluvní charakter a o dohodnutých podmínkách se uzavírá 
příslušný protokol. 

Článek 5. 
Práva členů 

 
5.01. Řádní členové ČSZPS, z. s. mají zejména právo: 
a) Zúčastňovat se aktivit, které se v rámci ČSZPS,  z. s. organizují, 
b) Podílet se na využívání  finančních a materiálních zdrojů ČSZPS, z. s.,  
c) Být informován o činnosti a hospodaření ČSZPS,  z. s.,  
d) Podávat návrhy, podněty a připomínky k činnosti ČSZPS, z. s.,  na které musí příslušný   
orgán písemně odpovědět nejpozději do třiceti dnů, 
e) Vysílat své zástupce na jednání Plenárního shromáždění ČSZPS,  z. s. s hlasem    
rozhodujícím, 
f)  Podílet se na činnosti sekcí podle provozovaných sportů, 
g) Navrhovat členy orgánů ČSZPS,  z. s.  
 
5.02. Právo volit a být voleni do orgánů ČSZPS, z. s. mají plnoletí, svéprávní zástupci 
řádných členů.  
 
5.03. Přidružený člen má právo účasti na Plenárním shromáždění ČSZPS, z. s. s hlasem 
poradním. 

Článek 6. 
Povinnosti  členů a pracovníků 

 
6.01. Povinností všech členských subjektů a jejich členů, jakož i pracovníků ČSZPS, z. s. 
je hájit a prosazovat jeho zájmy, dodržovat stanovy, další vnitřní předpisy a rozhodnutí 
orgánů ČSZPS, z. s.  
 
6.02. Řádní členové mají povinnost: 
a)  V souladu s potřebami zrakově postižených přispívat k rozvoji tělocvičné    
rekreace, sportu a turistiky organizovaných ČSZPS, z. s.  
b)  Řádně a včas poskytovat orgánům ČSZPS, z. s. požadované informace a údaje, 
c)  Umožnit Kontrolní a revizní komisi ČSZPS, z. s. prověření všech dokladů týkajících se    
čerpání státních i nestátních finančních prostředků přidělených ČSZPS, z. s. jakož i        
jejich řádnou evidenci, 
d)  Reagovat na připomínky a upozornění kontrolní a revizní komise písemně do 30 dnů       
e)  Dodržovat zásady antidopingu. 
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6.03. Osoby mají povinnost: 
a) Jednat, soutěžit a usilovat o co nejlepší reprezentaci ČSZPS, z. s. v duchu fair play. 
b) Nakládat řádně se svěřenými financemi a majetkem ČSZPS, z. s. 
 

 
Část III. 

Orgány ČSZPS, z. s.  
 

Článek 7. 
Plenární shromáždění ČSZPS, z. s.  

 
7.01. Plenární shromáždění ČSZPS, z. s. je nejvyšším orgánem ČSZPS, z. s.  
Řádné Plenární shromáždění zasedá jednou za 2 roky.  
Právo účasti na Plenárním shromáždění ČSZPS, z. s. s hlasem rozhodujícím mají: 

  a)  Plnoletí zástupci řádných členů ČSZPS, z. s. v počtu jednoho delegáta na každých   
započatých  sto členů daného subjektu. 
b)  Prezident a členové Prezidia ČSZPS, z. s.  
c)  Předsedové výkonných výborů sekcí ČSZPS, z. s.  
d) Předseda sportovní rady a předseda zdravotní komise ČSZPS, z. s.  
 
7.02. Plenární shromáždění ČSZPS, z. s. je usnášení schopné, je-li přítomná nadpoloviční 
většina delegátů s hlasem rozhodujícím . V případě že půl hodiny po plánovaném 
zahájení není přítomna  nadpoloviční většina delegátů s hlasem rozhodujícím, je  Plenární 
shromáždění usnášení schopné v počtu přítomných delegátů s hlasem rozhodujícím. 
 
7.03. Usnesení Plenárního shromáždění ČSZPS, z. s. je přijato, pokud pro něj hlasovala 
nadpoloviční většina přítomných delegátů s hlasem rozhodujícím. 
 
7.04. Do pravomoci Plenárního shromáždění ČSZPS, z. s. náleží zejména: 
a) Stanovit hlavní směr činnosti a koncepce ČSZPS, z. s.  
b) Měnit a schvalovat Stanovy ČSZPS, z. s.  
c) Volit a odvolávat Prezidenta, členy Prezidia a členy kontrolní a revizní komise  
ČSZPS, z. s.  
d) Rozhodovat o zániku ČSZPS, z. s.,  včetně vypořádání jeho majetku. 
 
7.05. Řádné i mimořádné Plenární shromáždění ČSZPS, z. s. svolává Prezident ČSZPS.  
V případě jeho absence je svolává Prezidium ČSZPS, z. s. nebo viceprezident 
 
7.06. Mimořádné Plenární shromáždění ČSZPS, z. s. může být také svoláno na písemný 
podnět dvou třetin sdružených subjektů ČSZPS, z. s. prokazatelně zplnomocněných jejich 
členskou základnou, a to vždy prostřednictvím prezidenta, prezidia nebo kontrolní a 
revizní komise ČSZPS, z. s.  
 
7.07. Mimořádné Plenární shromáždění ČSZPS, z. s. má právo svolat také Kontrolní a 
revizní komise ČSZPS, z. s. na základě zjištění závažného porušení Stanov ČSZPS, z. s. 
nebo závažných nedostatků v hospodaření ČSZPS, z. s.  
 
7.08. Řádné i mimořádné Plenární shromáždění ČSZPS, z. s. se svolává písemně 
nejméně čtyři týdny před stanoveným termínem. 
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Článek 8. 
Prezidium ČSZPS, z. s.  

 
8.01. Prezidium ČSZPS, z. s. je nejvyšším normotvorným orgánem v období mezi 
plenárními shromážděními ČSZPS, z. s.  
 
8.02. Členy prezidia volí Plenární shromáždění ČSZPS, z. s. na čtyřleté funkční období, 
které je shodné s funkčním obdobím Prezidenta ČSZPS, z. s. V případě ukončení činnosti 
člena prezidia se stávají členy ti, kteří byli plenárním shromážděním ČSZPS, z. s. zvoleni 
jako následující v pořadí. Po vyčerpání této možnosti Prezidium svého dalšího člena 
kooptuje. 
 
8.03. Prezidium je pětičlenné, tvoří jej Prezident a čtyři přímo volení členové. 
 
8.04. Prezidium volí ze svého středu Viceprezidenta ČSZPS, z. s.,  který se stává druhým 
nejvyšším statutárním představitelem ČSZPS, z. s. a v případě předčasného ukončení 
činnosti Prezidenta ČSZPS, z. s. přebírá jeho práva a povinnosti do zasedání Plenárního 
shromáždění ČSZPS, z. s.  
 
 8.05. Při neplnění funkčních povinností nebo dlouhodobém onemocnění člena prezidia jej 
může Prezidium na základě svého rozhodnutí nahradit dle článku 8.02. 
 
8.06. Prezidium svolává Prezident ČSZPS, z. s. dle potřeby průběžně, nejméně však  
čtyřikrát  do roka. 
 
8.07.  Prezidium zajišťuje zejména: 
a) Oblast legislativy a publicity ČSZPS, z. s.  
b) Plnění usnesení Plenárního shromáždění ČSZPS, z. s.  
c) Podporu vrcholového sportu a reprezentace ČSZPS, z. s. a kontrolu výkonnostního   
sportu a  tělocvičné rekreace. 
d) Výchovu mládeže a dorostu ve sportovních centrech a sdružených subjektech  
ČSZPS, z. s.. 
e) Kontrolu dodržování předpisů Antidopingového výboru ČR. 
f) Výzkum a vzdělávání v oblasti sportu v rámci ČSZPS, z. s.  
g) Komunikaci s mezinárodními sportovními federacemi. 
 
8.08. Prezidium je nejvyšším odvolacím orgánem mezi zasedáními Plenárních 
shromáždění ČSZPS, z. s.  
 
8.09. Prezidium vytváří a doplňuje organizační strukturu na základě objektivních potřeb 
ČSZPS, z. s.  
, 
8.10. Prezidium ČSZPS, z. s. rozhoduje o založení vlastní nebo společné obchodní 
organizace s jinou právnickou či fyzickou osobou, vzniknou-li pro to vhodné ekonomické  
podmínky. O této skutečnosti informuje Plenární shromáždění ČSZPS, z. s. na jeho 
nejbližším zasedání. 
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8.11. Prezidium zajišťuje zprávy, informace a návrhy ve věci plánů a rozpočtů pro Plenární 
shromáždění ČSZPS, z. s.  
 
8.12. Prezidium navrhuje a schvaluje výši mzdy prezidenta.  Pracovní smlouvu podepisuje 
viceprezident. 
 
8.13. Prezidium schvaluje plán činnosti, sportovní kalendář, rozpočet ČSZPS, z. s. a 
zajišťuje jeho pravidelnou aktualizaci. 
 
8.14. Prezidium na návrh KRK schvaluje sankční opatření. 
 
8.15. K platnosti usnesení Prezidia se vyžaduje souhlasu nadpoloviční většiny členů 
tohoto orgánu.  
 
8.16. Prezidium odpovídá za zpracování výroční zprávy o činnosti a hospodaření 
 ČSZPS, z. s. za každý kalendářní rok.  
 

Článek 9. 
Prezident ČSZPS, z. s.  

 
9.01. Prezident ČSZPS, z. s. je statutárním a výkonným orgánem mezi jednotlivými 
zasedáními Plenárních shromáždění ČSZPS, z. s.  
 
9.02. Z titulu své funkce je členem Prezidia ČSZPS, z. s.  
 
9.03. Do funkce Prezidenta ČSZPS, z. s. může být volena pouze osoba zrakově 
postižená, v souladu s mezinárodní oční klasifikací IBSA. 
 
9.04. Prezident ČSZPS, z. s. plní zejména tyto úkoly: 
a)  Zastupuje ČSZPS, z. s. v České republice i v zahraničí. 
b) Jménem ČSZPS, z. s. uzavírá veškeré smlouvy předem projednané a schválené    
Prezidiem ČSZPS, z. s.  
c) Dočasně pověřuje zastupováním ČSZPS, z. s. viceprezidenta a se souhlasem prezidia 
i  jiné členy  výkonného aparátu ČSZPS, z. s.  
d) Se souhlasem Prezidia ČSZPS, z. s. jmenuje a odvolává nevolené funkcionáře v          
orgánech ČSZPS, z. s.,  zřizuje a odvolává odborné skupiny a orgány.  
e) Svolává Plenární shromáždění ČSZPS, z. s.  
f)  Svolává pracovní aktivy orgánů ČSZPS, z. s.  
g) Zajišťuje operativní plnění schváleného plánu a rozpočtu. 
h) Realizuje úkoly v souladu s usnesením Plenárního shromáždění ČSZPS, z. s. a   
Prezidia ČSZPS, z.s .  
i) Vytváří podmínky pro vzájemně výhodnou spolupráci s právnickými a fyzickými    
osobami, které se rozhodly podporovat zájmy a potřeby ČSZPS, z. s.  
j) Řídí činnost sekretariátu ČSZPS, z. s. 
k) Zajišťuje kontrolu při archivaci všech důležitých materiálů a listin právní,    
ekonomické a sportovní povahy. 
 
9.05. Funkční období Prezidenta ČSZPS, z. s. je čtyřleté. Začíná jeho zvolením s 
následným auditem a inventurou provedenou v zákonné lhůtě. Funkci vykonává na 
základě pracovně  právního vztahu. 
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Článek 10. 
Kontrolní a revizní komise ČSZPS, z. s.  

 
10.01. Kontrolní a revizní komise (dále jen KRK) je nezávislým orgánem pro provádění 
kontroly a přezkoumávání ekonomických, administrativních a právních operací, 
uskutečňovaných v rámci ČSZPS, z. s.  
 
10.02. Všechny členy KRK volí Plenární shromáždění ČSZPS, z. s. jednotlivě. V případě 
ukončení činnosti člena KRK se stávají jeho členy ti, kteří byli plenárním shromážděním 
zvoleni jako následující v pořadí. Po vyčerpání této možnosti KRK svého dalšího člena 
kooptuje. 
 
10.03. KRK je tříčlenná, přičemž si volí ze svého středu předsedu. 
 
10.04. KRK navrhuje prezidiu sankční opatření v případě nedodržení platných zákonných 
a interních ustanovení a dohod. 
  
10.05. Stanoviska a rozhodnutí KRK jsou platná, jsou-li podána písemně a se souhlasem 
nadpoloviční většiny jejích členů. 
 

Článek 11. 
Sportovní rada ČSZPS, z. s.  

 
11.01. Sportovní rada ČSZPS, z. s. (dále jen SR) je výkonným orgánem ČSZPS, z. s. 
v oblasti řízení a hodnocení sportovní přípravy sportovců, která se podílí na řízení a 
organizaci metodické práce všech subjektů ČSZPS, z. s.  
 
11.02. SR se skládá: 
z výkonného  a řídícího výboru SR ČSZPS, z. s., který pracuje ve složení  
a) předseda SR,  kterého jmenuje na čtyřleté funkční období Prezident ČSZPS, z. s. 
b) dva členové, které navrhuje  předseda SR. 
c) z pléna, tvořeného předsedy výkonných výborů  sekcí a vedoucími sportovních komisí 
 
11.03. SR vyvíjí svoji činnost v rámci vymezených práv a povinností v souladu s jejím 
statutem. Statut SR ČSZPS, z. s. schvaluje  Prezidium ČSZPS, z. s.  
 
11.04. SR předkládá prezidiu návrhy na zařazení sportovců do reprezentace ČSZPS, z. s.  
 
 

Článek 12. 
Sportovní sekce ČSZPS, z. s.  

 
12.01.   Sportovní  sekce je  organizační článek bez právní subjektivity ve struktuře 
ČSZPS, z. s.  Je charakterizována jedním nebo skupinou sportovních odvětví. Za činnost 
a rozvoj daného sportovního odvětví zodpovídá „Výkonný výbor sekce“ (dále jen VVS), 
který zabezpečuje pohybové aktivity a sportovní soutěže všech věkových kategorií 
zrakově postižených po stránce organizační, technické, metodické a odborné. Je 
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výkonným a odvolacím orgánem ve smyslu Stanov ČSZPS, z. s.,  Statutu SR a 
Disciplinárního řádu ČSZPS, z. s.  
 
12.02. Sportovní sekce je ustanovena Prezidiem ČSZPS, z. s.  Její vznik může iniciovat 
příslušný poradní orgán (obvykle Sportovní rada), jiná sportovní sekce, Prezident či 
členové Prezidia ČSZPS, z. s.  
 
12.03. Výkonný výbor volí a odvolávají zástupci sdružených subjektů aktivně 
provozujících dané sportovní odvětví na čtyřleté funkční období. 
 
12.04. Sportovní sekci řídí předseda, kterého volí ze svého středu nejméně tříčlenný 
výkonný výbor, který zodpovídá za jeho práci. 
 
12.05.  Pokud  členové  sekce sami nezvolí členy  VVS,  a to ani na výzvu Prezidia 
ČSZPS, z. s.,  je Prezidium ČSZPS, z. s. oprávněno předsedu sportovní sekce jmenovat. 
 
12.06. Předseda zastupuje sportovní sekci na Plenárním shromáždění ČSZPS, z. s. 
s hlasem rozhodujícím a také ve sportovní radě. 
 
12.07. VVS je oprávněn zřídit „Sportovně technickou komisi“, pokud tak uzná za nezbytné 
a prospěšné pro činnost a rozvoj sportovní sekce. 
 
12.08. VVS svolává nejméně jednou za rok zástupce sdružených subjektů aktivně 
provozující dané sportovní odvětví, kde předkládá pravidla, soutěžní řád, rozpočet sekce, 
sportovní kalendář a rozlosování dlouhodobých soutěží. 
 
12.09. VVS předkládá SR doporučení na jmenování reprezentantů a dokladuje jejich 
úroveň připravenosti. 
 
12.10. Podklady pro sportovní kalendář a ekonomickou rozvahu sekce pro každý 
následující rok předá VVS na sekretariát ČSZPS, z. s. v termínu, který stanoví Prezidium.  
 
 

Část IV. 
Právní postavení ČSZPS, z. s. a jeho majetek 

 
Článek 13. 

Právní postavení ČSZPS, z. s.  
 
13.01. ČSZPS, z. s. je registrovaným spolkem s právní subjektivitou v souladu se 
zákonem 89/2012 Sb. (Občanský zákoník v pozdějším platném znění) 
 
13.02. Ve smyslu právního řádu České republiky ČSZPS, z. s. vstupuje do jednání se 
státními a nestátními orgány a organizacemi, se spolky, se státními i soukromými 
obchodními a výrobními společnostmi, s médií a podobně. 
 
13.03. ČSZPS, z. s. může svým jménem nabývat práv, zavazovat se, má samostatnou 
majetkovou odpovědnost. Může též ke splnění svých úkolů použít státního nebo jiného 
majetku, který mu bude smluvně předán do užívání. 
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13.04. Jménem ČSZPS, z. s. jedná Prezident, Viceprezident, nebo Prezidentem 
zmocněná osoba. 
 
13.05. Je-li pro právní úkon českým právním řádem předepsaná písemná forma, pak k 
jeho platnosti a účinnosti je zapotřebí podpisu nejméně dvou oprávněných členů, 
odpovědných za majetek ČSZPS, z. s.  Těmito členy se rozumí Prezident ČSZPS, z. s. 
pro stávající funkční období a osoby jmenované Prezidiem ČSZPS, z. s.  
 
 

Článek 14. 
Majetek ČSZPS, z. s.  

 
14.01. Majetkem ČSZPS, z. s. jsou zejména: 
a) Finanční fondy, 
b) Evidovaný hmotný majetek,  
c) Pohledávky materiálního a finančního charakteru, 
d) Jiná majetková práva.  
 
14.02. Zdrojem majetku ČSZPS, z. s. jsou zejména: 
a) Příspěvky státních a samosprávních orgánů, pečujících o rozvoj tělesné výchovy a 
sportu, 
b) Příspěvky od právnických a fyzických osob v ČR i v zahraničí, 
c) Sponzorské a dědické dary apod. 
 

Část V. 
Ustanovení přechodná a závěrečná 

 
Změny a doplňky Stanov ČSZPS, z. s. schvaluje Plenární shromáždění ČSZPS, z. s.  
Stanovy ČSZPS, z. s. nabývají platnost okamžikem jejich schválení plenárním 
shromážděním a účinnosti dnem jejich registrací příslušným rejstříkovým soudem. 
 
 
 
Projednáno a schváleno: 
 
Plenárním shromážděním Českého svazu zrakově postižených sportovců, z. s. 
v Praze dne 30. května 2015 
 


