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Většinové stanovisko (4:2) Výkonného grémia ČPV k otevřenému dopisu ze dne 17. 5. 

2018  

 

 

Vážení sportovci, 

 

pánové Jan Povýšil a Michal Stark předali Výkonnému grémiu Českého paralympijského 

výboru (VG ČPV) dne 17. 5. 2018 otevřený dopis požadující změny v ČPV a také odvolání 

jeho předsedy pana Ondřeje Sejpky a výkonné předsedkyně paní Aleny Erlebachové. 

 

Za účelem projednání požadavků uvedených v otevřeném dopise jsme se zástupci sportovců 

dojednali osobní setkání vedení ČPV a sportovců s termínem konání nejpozději do 30. 6. 

2018. Po projednání s členy VG ČPV, kteří schválili naše stanovisko v této věci poměrem 4:2, 

cítíme zároveň povinnost jménem VG ČPV odpovědět na Váš dopis i písemně, tentokrát ale 

bez přítomnosti televizních kamer a formou nikoliv otevřeného dopisu. Jak s touto naší 

odpovědí naložíte, je na Vás. 

 

Předně se pozastavujeme nad způsobem, jakým jste se na vedení ČPV obrátili – není totiž 

obvyklé, že otevřený dopis nejdříve neobdrží ten, jemuž je adresován. Nepochybně je Vám 

známo, že vedení ČPV je tvořeno přímými zástupci jednotlivých svazů, máte-li tedy jakékoliv 

připomínky, podněty, stížnosti a podobně, nevidíme důvod, proč je vedení ČPV nemůžete 

sdělit za součinnosti těchto Vašich zástupců ve VG. Nebo máme Vašemu otevřenému dopisu 

rozumět tak, že vedení jednotlivých svazů odmítá se sportovci komunikovat a tato forma 

představuje jediný možný způsob, jak se s vedením ČPV spojit?  

 

Ve Vašem dopise poukazujete na to, že na jednotlivce kritizující situaci v českém sportu 

handicapovaných byl vyvíjen nátlak, aby si své výtky nechali pro sebe. Nevylučujeme, že v 

minulosti podobná situace mohla nastat, jsme však přesvědčeni, že za současného vedení 

k něčemu takovému nedochází. Kdyby tomu tak skutečně bylo, považovali bychom to za 

zásadní porušení demokratických principů v ČPV a jsme připraveni v součinnosti s Vámi 

takové jednání nechat prošetřit příslušným orgánem ČPV, jímž je Etická komise. 

 

Dále uvádíte, že paralympijský sport se nachází ve stavu vážné krize. Je prý bez koncepce, 

bez systému, bez metodiky, bez marketingu a jen s minimálními finančními prostředky. Dle 

našeho názoru tato tvrzení částečně nejsou pravdivá a částečně jsou zavádějící. 

 

Koncepce a metodika paralympijského sportu je vytvářena pro každý paralympijský cyklus, a 

pokud se domníváte, že v určitém směru českému paralympijskému sportu něco chybí, 

žádáme Vás o upřesnění Vašich obecných tvrzení a uvedení konkrétních příkladů. Změnám se 

určitě nebráníme, ale pro věcnou diskusi potřebujeme znát konkrétní připomínky z Vaší 

strany. Ty otevřený dopis neobsahuje. 
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Pokud jde o systém ČPV, je třeba si uvědomit, že tento se pro jednotlivé skupiny 

handicapovaných sportovců zásadně liší, a že je úzce navázán na veřejné instituce, včetně  

 

MŠMT, které podstatným způsobem určuje jeho podobu. S tím je úzce spojena i otázka 

financování, řízeného z velké části právě MŠMT, které posílá finanční prostředky přímo 

jednotlivým svazům sdruženým v tuzemském paralympijském výboru. Pokud jde o ČPV, tak 

ten nakládá pouze s prostředky na svůj vlastní provoz a rozděluje nestátní příspěvky.  

 

Kritiku vedení ČPV – tedy nejen předsedy a výkonné předsedkyně, ale všech zástupců 

členských svazů ve Výkonném grémiu – považujeme, zejména pokud jde o zajišťování 

financování, za neoprávněnou už vzhledem k  tomu, že ČPV několik posledních let 

nepřerozděluje žádnou státní podporu, o tu si žádají přímo jednotlivé sportovní svazy. 

Kritiku dlouhodobě nedostatečného financování sportu handicapovaných v ČR naopak 

vnímáme jako důvodnou, v té se shodneme, přičemž je třeba zmínit, že tato otázka je na VG 

často projednávána. Pro současný rok je výše státní podpory na jednoho reprezentanta 

v nejvyšší kategorii A pouze 176 000 Kč! Nám všem je samozřejmě jasné, že z toho lze jen 

stěží financovat přípravu, účast na závodech, materiálové vybavení a trenérské vedení 

vrcholového sportovce v době postupující celosvětové profesionalizace sportu 

handicapovaných. 

 

O změně systému financování, kdy významná část státních finančních prostředků – 45 % 

z celkového objemu – jde přímo do klubů ve sportovních svazech, však nerozhodlo vedení 

ČPV, nýbrž MŠMT, které určuje pravidla. Vedení ČPV proto v součinnosti s členy VG 

iniciovalo řadu kroků a jednání, jak dosáhnout vyšší podpory ze strany českého státu. 

V posledních letech se celkových objem financí sice dařilo zvyšovat, vzhledem k výraznému 

celosvětovému rozvoji sportu handicapovaných však nikoliv tak, jak bychom si asi všichni 

přáli.  

 

Za nedůvodné považujeme výtky týkající se marketingu. Přestože v této oblasti bohužel naše 

paralympijské hnutí již od roku 2004 dlouhodobě poškozují medializované spory a vnitřní 

neshody, které snižují důvěryhodnost nás všech v očích potenciálních partnerů, nesouhlasíme 

s tím, že by ČPV byl v tomto směru zcela pasivní. ČPV zejména spolupracuje se společností 

Premier Sports CZ s.r.o., která pro něj vyvíjí řadu aktivit, na nichž se někteří z Vás dokonce 

sami osobně podíleli a jsou s nimi seznámeni. Vše, a tedy i marketing, lze ale samozřejmě 

dělat lépe a jsme připraveni s Vámi o tom diskutovat a projednat Vaše případné konkrétní 

návrhy.  

 

Projektu „TopTeam“ vytýkáte, že nemá jasné financování, a že nikomu z vrcholových 

sportovců jeho situaci nevyřeší. V této souvislosti považujeme za nutné předně uvést, že tento 

projekt je inspirován především zkušenostmi ze Slovenska a že s našimi slovenskými kolegy 

jsme jej obsáhle diskutovali. Právě na základě upozornění od některých z Vás, sportovců, 

abychom si ze Slovenska vzali příklad.  

 

 



                        ČČEESSKKÝÝ  PPAARRAALLYYMMPPIIJJSSKKÝÝ  VVÝÝBBOORR,,  zz..ss..  
            CCZZEECCHH  PPAARRAALLYYMMPPIICC  CCOOMMMMIITTTTEEEE  
                     Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 – Strahov 
                                                Tel: +420 233 017 454 / +420 242 429 213 
                                                mail: office@paralympic.cz                                                 
                                                IČ: 49629115, DIČ: CZ49629115, Bankovní spojení: ČS č.ú.: 999222222/0800 
                                                 

Stránka 3 z 5 

 

 

TopTeam částečně vychází i z podobných projektů Českého olympijského výboru (ČOV), 

který také sportovcům poskytuje odměny za jejich mimořádné výkony.  

 

Odměna členů TopTeamu by přitom dle zpracovaného návrhu měla být sportovcům 

přidělována na základě hodnocení jednotlivých svazů na další sportovní přípravu a není a 

nemá být vnímána jako mzda, přestože se tak nezřídka děje. 

 

Otázku mzdového zajištění samozřejmě vnímáme také, jedním z důsledků postupné 

profesionalizace sportu handicapovaných v zahraničí je i to, že ho již nelze kombinovat se 

zaměstnáním, jako to bylo možné v dobách dřívějších, kdy naprostá většina sportovců byli 

amatéři. 

 

V současné době jsme ale na počátku a máme pro naše sportovce k dispozici pouze malý 

počet „profesionálních“ úvazků, který potřebám našeho sportovního odvětví nepostačuje. 

Zatím však jde o jediný způsob „profesionalizace“, který je v podmínkách tuzemské 

legislativy možný. A je s podivem, že to neví ani ti sportovci, podepsaní pod otevřeným 

dopisem, kteří jsou součástí programu a již dnes dostávají finanční prostředky za to, že 

sportují… 

 

Objasnění dané problematiky jsme připraveni při našem osobním setkání dále diskutovat, 

zároveň však očekáváme, že při této příležitosti nám předložíte konkrétní finanční a jiné 

požadavky, jejichž naplnění by dle Vašeho názoru k vyřešení situace vrcholových sportovců 

při zachování výše uvedených principů mělo vést. 

 

K Vašim připomínkám k projektu Paralympijská výzva jsme nuceni konstatovat, že bohužel 

nemáte k dispozici přesné informace a v otevřeném dopise šíříte něco, co neodpovídá 

skutečnému stavu věcí. Do uvedeného projektu se totiž jako jedny z prvních zapojily 

organizace zrakově postižených a 

neslyšících, není tedy pravdou, že by probíhal pouze na speciálních školách pro žáky se 

sníženým intelektem. Zároveň je třeba si uvědomit, že ČPV jakožto zastřešující organizace 

není uzpůsobena k tomu (nemá ani kapacitu ani potřebnou odbornost), aby oslovil 

handicapované děti se všemi druhy vad. Navíc se domníváme, že by to ani nebylo efektivní. 

Za vhodnější považujeme, aby nábor dětí zajišťovaly jednotlivé svazy a jejich sdružené 

tělovýchovné jednoty a kluby, které jsou k tomu po všech stránkách lépe vybaveny, přičemž 

ČPV je samozřejmě připraven se na těchto činnostech v rámci svých možností podílet a 

podporovat je.   

 

Dále poukazujete na problém stanov, které považujete za zastaralé, nedostačující. Co ale 

konkrétně stanovám vytýkáte? Jakým konkrétním způsobem jsou podle Vás aktuálními 

stanovami dotčena práva sportovců rozdělených podle jejich handicapů? Pro debatu na toto 

téma je nutné, aby z Vaší strany byly předloženy jasné požadavky na změny stanov včetně 

odůvodnění, což umožní iniciovat další kroky.  
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Jak sami uvádíte, debata o nových stanovách je vedena na úrovni VG již několik let, nejde 

proto pouze o problém současné výkonné předsedkyně ČPV a jeho předsedy, jejichž funkce 

samy o sobě nemají na výslednou podobu stanov žádný vliv. 

 

Nové stanovy také byly v minulosti diskutovány v jednotlivých členských svazech a jejich 

zněním se zabývala speciálně vytvořená mezisvazová komise, kde byly zastoupeny všechny 

členské svazy.  

 

Přijetí nových stanov a jejich podoba podléhá souhlasu VG a kterémukoliv členu VG je dán 

prostor, aby navrhoval a otevíral věcnou debatu o nové podobě stanov. Jste-li tedy s nynější 

podobou stanov ČPV nespokojeni, vyzýváme Vás, abyste této možnosti využili také 

prostřednictvím Vašich zástupců ve VG. 

 

Na tomto místě je rovněž nutné říct, že ani tak nejde o stanovy, jako spíše o koncept 

fungování paralympijského hnutí v České republice. Byl zde nastaven, tak jako v řadě jiných 

zemí, princip rozdělení podle zdravotních vad, podle kterých jsou sportovci zařazováni do 

jednotlivých kategorií. 

 

Pokud na tomto principu chceme něco měnit, musí, dle našeho názoru, být o takovém 

konceptu alespoň obecná shoda. V takovém stavu se však dnes nenacházíme. Činnost VG je 

dlouhodobě značně narušována zejména tím, že zde souběžně existují dva svazy tělesně 

postižených, k jejichž sloučení přes řadu snah doposud nedošlo. Důkazem toho, jaké 

problémy to českému paralympismu způsobuje, je i Váš otevřený dopis.  

 

Přes výtky z Vaší strany jsme nicméně přesvědčeni, že aktuální stanovy ČPV zajišťují 

jednotlivým svazům, a tedy i sportovcům, přímou účast na dění v ČPV a jeho kontrolu. 

Budeme ale samozřejmě rádi za každý konkrétní návrh změny základního fungování českého 

paralympismu, který zajistí rovnoprávný přístup ke všem sportovcům. Rovnost sportovců při 

zastoupení v ČPV je totiž dle našeho názoru zcela zásadní a jedinou podmínkou, ze které 

stávající VG za žádných okolností nesleví. Jinak jsme připraveni udělat vše pro nalezení širší 

shody na dalším směřování českého paralympijského sportu, která je zároveň nezbytným 

předpokladem pro jakoukoliv změnu stanov.  

 

V této souvislosti je rovněž potřeba položit si obecnou otázku, jaká by vlastně měla být úloha 

ČPV, zda se má stát zastřešující organizací pro několik desítek vrcholových sportovců, nebo 

má sloužit co nejširšímu počtu svých členů, jichž jsou tisíce, anebo má jít o vyváženou 

kombinaci obojího. 

 

Pokud uvádíte, že ČPV vůbec nespolupracuje s ČOV, musíme opět konstatovat, že nemáte 

pravdivé informace, a že opět šíříte otevřeným dopisem zavádějící tvrzení, která 

nekorespondují se skutečnou situací. Spolupráce s ČOV je snadno doložitelná a doklady o 

společných činnostech byly předloženy i VG, což mohou zástupci jednotlivých svazů 

potvrdit. 

 



                        ČČEESSKKÝÝ  PPAARRAALLYYMMPPIIJJSSKKÝÝ  VVÝÝBBOORR,,  zz..ss..  
            CCZZEECCHH  PPAARRAALLYYMMPPIICC  CCOOMMMMIITTTTEEEE  
                     Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 – Strahov 
                                                Tel: +420 233 017 454 / +420 242 429 213 
                                                mail: office@paralympic.cz                                                 
                                                IČ: 49629115, DIČ: CZ49629115, Bankovní spojení: ČS č.ú.: 999222222/0800 
                                                 

Stránka 5 z 5 

 

 

K programu druhé kariéry jsme samozřejmě připraveni poskytnout Vám podrobnější 

informace a zpřístupnit je i všem dalším, kteří o to projeví zájem.  

 

Společnost Česká paralympijská s.r.o., na kterou se v otevřeném dopise dotazujete, je 

standardní servisní společností zřízenou po vzoru obdobných společností zřizovaných jinými 

sportovními organizacemi, podrobnosti můžeme případně projednat osobně. 

 

Závěrem nám dovolte uvést, že pokud mají sportovci za to, že fungování ČPV není 

v pořádku, musí se svojí kritikou nejen vystoupit, ale současně také navrhnout konkrétní 

kroky, které by se podle nich měly provést. Nabízíte-li pomoc, prosíme, abyste předně 

komunikovali se zástupci Vašich svazů, abyste je pobízeli k intenzivnějšímu zastupování ve 

VG a abyste současně přispěli k tomu, že všichni handicapovaní sportovci budou mít stejná 

práva. My jsme připraveni se o to zasazovat, a to i prostřednictvím jednání s Vámi.  

 

Těšíme se na naše osobní setkání.  

 

S pozdravem 

 

Výkonné grémium ČPV 

 

 


