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I.
Základní charakteristika a poslání UZPS ČR
Unie zdravotně postižených sportovců České republiky, z.s. (dále jen „Unie“), založená na
jaře roku 1990 a sdružená v České unii sportu - ČUS (dříve ČSTV), je multisportovní formací
střešního typu. Unie je sdružením sportovních svazů a federací (dále jen „svazů“), členěných
podle jednotlivých druhů trvalého zdravotního postižení, sdružených v Českém paralympijském
výboru, z. s. (dále jen „ČPV“) členstvím řádným nebo přidruženým. Za každý druh zdravotního
postižení je v Unii sdružen jeden svaz, výjimku tvoří i nadále tělesně postižení, kteří s ohledem
na vzniklou situaci jsou po přechodné období, a to do doby svého předpokládaného sloučení,
zastoupeni dvěma samostatnými svazy – Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců
(ČATHS) a Český svaz tělesně postižených sportovců (ČSTPS). Sdružená postižení jsou tato:


mentální;



sluchová;



spastická (zařaditelní do mezinárodní federace CP-ISRA: lokomotorická, zejména
neurologická postižení, převážně vrozená);



tělesná (lokomotorická, zejména ortopedická postižení, převážně získaná – bez
zařaditelných do CP-ISRA);



vnitřní (těžce postižení kardiaci, astmatici, diabetici, dialyzovaní, atd.);



zraková.

Řádnými členy Unie nemohou být jednotlivci, jednotlivé sporty, jednotlivé tělovýchovné
jednoty a sportovní kluby, nebo jiné frakční formace, ani jiné osoby, nesdružené v ČPV.
Posláním Unie je všestranně, zejména ekonomicky a servisně, podporovat rozvoj tělesné
výchovy, sportu a turistiky zdravotně postižených všech věkových kategorií na území České
republiky a napomáhat k vytváření podmínek provozu všech volně sdružených svazů, přičemž
Unie plně uznává Etický kodex Mezinárodního paralympijského výboru (dále jen IPC). V rámci
kompetencí, předaných sdruženými svazy, Unie spolupracuje a jedná jménem všech
sdružených svazů se státními institucemi i nevládními organizacemi, které mají se zdravotně
postiženými co do činění.
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Sbor zástupců – Rozhodovací orgán UZPS ČR
Rozhodovacím orgánem Unie je Sbor zástupců sdružených svazů (dále jen „Sbor“), složený
po jednom zástupci (zpravidla je to předseda) z každého sdruženého svazu. Jmenování stálého
zástupce do Sboru je ve výlučné kompetenci každého sdruženého svazu. Předseda je volen
z členů Sboru nadpoloviční většinou přítomných členů Sboru, a to na dobu neurčitou. Stejnou
většinou je předseda i odvoláván. Sbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina
jeho členů nebo zástupců. Pro přijetí usnesení Sboru je třeba souhlasu nadpoloviční většiny
přítomných zástupců sdružených svazů, přičemž sdružené svazy deklarují svou vůli rozhodovat
vždy tak, aby byly zohledněny oprávněné zájmy všech členů. Právní úkony jménem Unie je
oprávněn činit Předseda Sboru (dále jen „předseda“), nebo jím písemně zmocněná osoba.
Předseda je povinen o těchto krocích informovat bez zbytečného odkladu Sbor. Předseda
uskutečňuje usnesení Sboru, přičemž je povinen při řízení záležitostí UZPS postupovat v
souladu s ustanoveními právního řádu, stanov a usneseními Sboru. V případě, že jde o právní
úkon, jehož předmětem je nakládání s majetkem Unie, které není běžným hospodařením Unie,
je předseda povinen takový úkon předložit Sboru ke schválení.

Sdružené svazy


Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců, z.s. (převážně poúrazové stavy) – dále
jen ČATHS



Česká federace Spastic Handicap z.s. (sportovci ochrnutí převážně na následky dětské
mozkové obrny, zejména jde o vady vrozené) – dále jen ČFSH



Český svaz mentálně postižených sportovců, z.s. – dále jen ČSMPS



Český svaz neslyšících sportovců, z.s. (vady sluchu, vrozené i získané) – dále jen ČSNS



Český svaz tělesně postižených sportovců z.s. (převážně poúrazové stavy) – dále jen ČSTPS



Český svaz vnitřně postižených sportovců, z.s. – dále jen ČSVPS



Český svaz zrakově postižených sportovců, z. s. (vady zraku vrozené i získané) – dále jen
ČSZPS
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II.
Členská základna
Sportovní svazy UZPS ČR jsou samostatné právní subjekty, které dále sdružují na území České
republiky 155 tělovýchovných jednot a sportovních klubů s celkovou základnou přes 12tis.
členů.

Stav k 31. 12. 2018 dle oficiálních statistik svazů sdružených v UZPS ČR:
Svaz
ČATHS
ČFSH
ČSMPS
ČSNS
ČSTPS
ČSVPS
ČSZPS
CELKEM

Počet členů
721
4009
2331
1509
1396
964
1247
12 177

Počet klubů
20
11
34
15
47
8
20
155
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III.
Sbor zástupců UZPS ČR a sekretariát
Složení sboru zástupců:
Jaroslav Pata (ČSZPS) – předseda
Ota Panský (ČSNS) – člen
Marek Dvořák (ČSMPS) – člen
Jaroslava Krakovičová (ČATHS) – člen
Oldřich Machaň (ČSVPS) – člen
Radka Kučírková (ČSTPS) – člen
Ondřej Sejpka (ČFSH) – člen

V roce 2018 se Sbor zástupců sešel 1krát k vyřešení aktuálních úkolů. Předseda Jaroslav Pata se
dne 20. června 2018 zúčastnil Valné hromady ČUS jako delegát za UZPS.

Sekretariát Unie je profesionálním pracovištěm a jeho složení je dáno potřebami Unie. V čele
sekretariátu je vedoucí sekretář, který sám není oprávněn činit právní úkony jménem Unie,
s výjimkou běžných záležitostí. Vedoucí sekretář je přímo podřízen předsedovi.

Složení sekretariátu UZPS ČR:
Jaroslav Pata – předseda
Monika Marčeková – vedoucí sekretář
Jana Kulířová – sekretářka

IV.
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Finance – účetní závěrka
V roce 2018 byla UZPS financována pouze ze státních zdrojů prostřednictvím MŠMT. Finanční
prostředky z Programu III – byly použity na zajištění chodu sekretariátu UZPS ČR - nájem, služby,
spotřebu energií, pojištění, mzdové prostředky zaměstnanců.

Přílohy:
Účetní závěrka:

Rozvaha, bilance a Výkaz zisků a ztráty – kopie originálu s podpisem
statutárního zástupce
Příloha k účetní závěrce – kopie originálu s podpisem statut. zástupce
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