
Statut zapsaného ústavu 

ČESKÉ PARA PLAVÁNÍ z.ú. 

 

Preambule 

Vize 

Para plavání jako cesta k pochopení, porozumění a vnímání jedinečnosti. 

Poslání  

Vývoj metodiky, technologií a projektů umožňujících řízení a rozvoj sportu para 
plavání na celorepublikové i klubové úrovni. 

Strategické cíle  

1. Začlenění para plavání do Českého svazu plaveckých sportů v rámci nově 
vytvořené sekce para plavání. 

2. Středoevropský pohár jako respektovaná soutěž se závody zařazenými do 
kalendáře World Para Swimming pořádanými v pěti zemích. 

3. OpenSwim jako nástroj k optimálnímu řízení plavání pro všechny kluby para 
plavání a pro většinu klubů Českého svazu plaveckých sportů. 

Hodnoty 

Kontinuita / Odpovědnost / Nezávislost / Terapie / Adaptace / Kreativita / 
Transparentnost 

Statut ústavu definuje strukturu ústavu a jeho hlavní činnost. Navazuje na zakládací 
listinu, která je historickým dokumentem, který definoval základní charakteristiku 
ústavu v době založení a v prvních letech. Vzhledem k dynamickému vývoji jsou 
zásadní záležitosti přeneseny do statutu, který umožňuje pružnější reagování na 
změny. Statut ústavu schvaluje Správní rada. Na poslední schůzi v příslušném 
kalendářním roce probíhá revize Statutu a jeho aktualizace. V této souvislosti probíhá 
i revize a případná aktualizace příloh Statutu jako Organizační schéma a Funkční 
diagram apod. 

I. Účel a činnosti ústavu 

Hlavní činností je sport para plavání. Ústav je metodickým a řídícím centrem sportu 
para plavání v ČR. Je lídrem rozvoje technologií a know-how potřebných pro rozvoj a 
řízení sportu. Vyvíjí vlastní unikátní metodiku pro výuku i sportovní trénink para 
plavců, rozvíjí vlastní originální informační systém OpenSwim, poskytuje školení 
personálu subjektů věnujících se para plavání, a to jak ze sféry paralympijského 
sportu, tak i olympijského sportu plavání. Spolupracuje s Českým paralympijským 
výborem a s jeho sdruženými organizacemi. Spolupracuje s Českým svazem 
plaveckých sportů a s Asociací plaveckých škol. Na mezinárodní úrovni rozvíjí 
spolupráci s World Para Swimming a s jeho členskými zeměmi, zejména v oblasti 
Střední Evropy. Svoje služby poskytuje i zahraničním zemím, které projeví zájem 
zapojit se do projektů ústavu.  

 



II. Členění ústavu 

Ústav byl založen zakladateli a má ustavené orgány v souladu se zákonem. 

1. Správní rada – je tříčlenná, jmenovaná zakladateli 
2. Dozorčí rada – je tříčlenná, jmenovaná Správní radou 
3. Ředitel  – je statutárním orgánem jmenovaným Správní radou 

Aktuální složení orgánů ústavu je dohledatelné v Rejstříku ústavů. Způsob jednání a 
další náležitosti týkající se orgánů upravuje Zakládací listina. Běžný chod ústavu 
zajišťuje a řídí jej ředitel.  

Ústav je dělen na sekce: 

Sekce mohou mít členy. Členem sekcí mohou být fyzické osoby i právnické osoby, 
které provozují činnost s přímým vztahem k náplni sekce. Každá sekce má svého 
vedoucího, který je podřízen řediteli ústavu. Specifickou strukturu má sekce sport, 
která je utvářena v souladu se sekcemi Českého svazu plaveckých sportů vzhledem 
k tomu, že cílem je ukotvit sport v rámci nově vytvořené sekce para plavání v ČSPS. 
.  

1. Sekce ekonomika (účetnictví, HR, FR) - MD 
2. Sekce prezentace a propagace (PR) - MV 
3. Sekce informačních technologií a vzdělávání (IT a Edu) - ŠC 
4. Sekce sport 

Konkrétní aktivity jsou rozděleny do Projektů, které řídí vedoucí sekcí pověření 
řízením konkrétních projektů, případně speciálně jmenovaní projektoví manažeři.  

Výčet projektů 

1. AKADEMIE - vzdělávání personálu v přímé práci s para plavci od výuky po 
sportovní trénink, v klasifikaci, semináře a kurzy pro pracovníky plaveckých 
škol a klubů nepostižených plavců s tématem začlenění plavců s postižením 
do běžného výukového a tréninkového programu. 

2. OpenSwim - vývoj a správa webového informačního systému pro komplexní 
řízení sportu jak pro střešní celorepublikové organizace typu svazů, tak i pro 
kluby provozující plavání a para plavání.  

3. KEMP STRAKONICE - Intenzivní letní výběrové soustředění, tři týdny, na 
každém 30 - 40 plavců od nejmladších talentovaných po reprezentanty, 
intenzivní školení personálu klubů. Kemp pořádáme v nepřerušené řadě od 
roku 1993.  

4. MITROPA CUP - pohárová série závodů určených zejména pro země Střední 
Evropy a umožňující zapojení co největšího počtu plavců splňujících 
výkonnostní standard. Závod musí splňovat úroveň potřebnou pro získání 
statusu Approved by World Para Swimming.  

5. PARA PLAVEC ROKU - galavečer s prvky punku přináší ocenění nejlepších 
plavců roku spojené s vyhlášením výsledků pohárové série a koncertem 
kultovních kapel kmene KONTAKT.    

6. REPREZENTAČNÍ TÝM - Podpora para plavecké reprezentace, plánování 
kalendáře soustředění a závodů, metodika tréninku, propagace týmu a jeho 
členů. 

 



III. Struktura Sekce Sport 

Sekce sport (dále jen sekce) je specifická, členy sekce může být více právních 
subjektů ve smluvních vztazích s ústavem. Proto strukturu sekce upravuje tento 
zvláštní článek. Sekci tvoří orgány Valné hromady, Výkonného výboru a Předsedy. 

1. Orgány sekce 

1.1. Valná hromada sekce (VH) 

Právo účasti na VH sekce mají všechny subjekty provozující para plavání. 

Hlasovací právo mají subjekty, které mají plavce v hlavní soutěži pohárové série.  

Ostatní subjekty mají právo účasti s poradním hlasem. 

Hlasovací právo mají statutární orgán ústavu, zvolení členové výboru Sekce, zvolení 
členové KRK. 

Každý subjekt má jeden hlas. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy Sekce. 

Valná hromada je svolávaná 1 x ročně, svolává ji předseda Sekce nejméně 3 týdny 
předem. 

  

1.2. Předseda 

Stojí v čele sekce, je volen přímo. Řídí Sekci mezi zasedáními výboru a má hlas 
rozhodující v případě rovnosti hlasů. 

Na pozici předsedy Sekce jsou stanoveny následující požadavky na odbornou 
způsobilost.  

Předseda sekce - angličtina, obeznámenost s prostředím WPS, organizační 
schopnosti, praxe s řízením sportu 3 roky 

1.3. Výbor sekce 

Výbor je složen z předsedy sekce, místopředsedy zvoleného z řad členů sekce 
volbou členů sekce, členů výboru v následujících pozicích: koordinátor závodů, 
hlavní klasifikátor, reprezentační trenér, koordinátor rozvoje, zástupce sportovců. 
Výbor svolává předseda Sekce 2 x ročně (předběžně leden a červen). Výbor může 
jednat per rollam. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. 

Na jednotlivé pozice členů výboru sekce jsou stanoveny požadavky na odbornou 
způsobilost pro výkon pozice.  

Předseda sekce - angličtina, obeznámenost s prostředím WPS, organizační 
schopnosti, praxe s řízením sportu 3 roky 

Koordinátor závodů - IT, angličtina (sféru samotného řízení rozhodčími má předseda 
nebo rozvojář) 

Hlavní klasifikátor - angličtina, zapojení do mezinárodních klasifikací, klasifikační 
praxe v ČR 

Reprezentační trenér - angličtina, vlastní plavecká praxe, trenérská praxe v para 
plavání i na repre úrovni 



Rozvoj - praxe s řízením klubu alespoň 5 let, klub má po dobu alespoň 10 let 
nejméně 10 plavců v hlavní soutěži pohárové série, klub pořádá závod pohárové 
série 

Zástupce sportovců - je členem reprezentace nebo jím dlouhodobě byl a závodí 
pouze na národní úrovni, je respektovanou osobností mezi plavci, má zkušenosti z 
členství v jiných orgánech 

2.  Členství v sekci 

Členy sekce sport mohou být pouze právnické osoby provozující sport para plavání a 
fyzické osoby zvolené do orgánů. Členství je automaticky nabídnuto každému klubu, 
jehož plavci se zúčastní v hlavní soutěži (ne ve vloženém závodě) mistrovského/ých 
závodů pohárové série para plavání v předchozím roce. Členství vzniká splněním 
podmínek, vyplněním přihlášky do sekce a přijetím výborem sekce. Subjekty věnující 
se para plavání bez plavců v hlavním závodě pohárové série plavců mohou být 
přidruženými členy s právem účasti s hlasem poradním. 

Ukončení členství v sekci 

 Na vlastní žádost subjektu 
 Ukončením činnosti subjektu 
 Zánikem subjektu 
 Nesplněním podmínek (přechod do přidruženého …) 

 

IV. Závěrečná ustanovení 

Klasické právní formulace 

 

Přílohy: 

1. Organizační schéma 
2. Funkční diagram 

 


