Etický kodex IPC
Preambule:
Mezinárodní paralympijský výbor, jeho členové, partneři, činovníci, sportovci muži i ženy se hlásí k
etice "paralympismu", která má své základy v historii paralympismu a tradici soutěžit ve smyslu
"fair play". Paralympijská historie je založena na principu dosahování jedinečných sportovních
výkonů, možnosti účastnit se soutěží s rovnocennými podmínkami a posílení důstojnosti sportovců
a sportu. Toto vyžaduje přijetí fundamentálních hodnot čestnosti, lidských práv, "fair play",
spravedlnosti, nediskriminace a osobní integrity.
Všechny paralympijské hry, soutěže a aktivity budou řízeny způsobem, který respektuje následující
pravidla a kodex. Etické standardy budou platit rovnoměrně pro všechny členy IPC a pro všechny
soutěže organizované pod záštitou IPC.
1.0 Důstojnost
• Zajištění důstojnosti jednotlivců a sportu samotného je zcela zásadní.
• Sportovci jsou základní složkou IPC. Hlavním cílem IPC je zájem a možnost sportovců účastnit
se sportovních soutěží ve smyslu "fair play" a podávat vynikající výkony.
• Nesmí docházet k diskriminaci rasové, národnostní, etnické, náboženské filozofické nebo
politické, diskriminaci z hlediska pohlaví či sexuální orientace. Zejména diskriminace z hlediska
postižení je v paralympijském hnutí zakázaná. Klasifikace sportovců není diskriminace, ale slouží
k posílení sportu handicapovaných.
• Nelze tolerovat jakékoliv násilí ať již fyzické či psychické. Všechny formy obtěžování včetně
fyzického, psychického, profesního nebo sexuálního jsou zakázané. Chování, které ponižuje,
zastrašuje nebo uráží nebude tolerováno.
• Sportovci mohou mít určité poruchy, které vyžadují pravidelné používání léků, ale používání
různých technologií či medikamentů čistě za účelem zvýšení výkonnosti je zakázáno. Používání
medikamentů bude posuzováno z několika hledisek. Zda medikamenty mohou nějakým způsobem
zvýhodnit, zda je musí opravdu sportovec denně užívat z hlediska udržení zdravotního stavu a ne ke
zvýšení sportovního výkonu a také se musí zvážit otázka možné aplikace alternativní medicíny. Je
třeba udělat vše pro sport bez podpůrných látek v rámci paralympismu a v souladu
s antidopingovým kodexem WADA.
• Bezpečnost, zdraví a lékařská péče sportovců z hlediska fyzického a psychického zdraví a
duševní rovnováhy bude maximální.
• Členové paralympijské rodiny budou respektovat a chránit soukromí a osobní informace o
sportovcích ať již podávaných ústně, písemně nebo elektronicky.
• Členové paralympijské rodiny se nesmí chovat tak, aby poškozovali jméno paralympijského
hnutí.
2.0 Integrita
• Orgány IPC a jejich zástupci nebudou mít žádný důvěrný přímý nebo nepřímý zájem nebo vztah
s vnějšími organizacemi nebo osobami, které by mohli ovlivnit nebo by mohli být nepochopeni
jinými osobami a tím by ovlivnili objektivitu, posouzení nebo plnění povinností které mají v rámci
paralympijského hnutím. To platí i pro manželky / manžele a partnerky / partnery, rodinné
příslušníky, obchodní partnery nebo organizace, ke kterým mohou orgány IPC patřit.
• Nesmí dojít ke střetu zájmů včetně materiálního nebo přímého osobního zájmu s dodavateli,
prodejci, smluvními partnery, sponzory a kandidáty organizačních výborů soutěží IPC.

• Nesmí docházet k níže uvedeným aktivitám nebo akcím, které by mohly vyvolat níže uvedený
dojem:
• Používat "paralympismus" k osobnímu zisku či profesnímu zvýhodnění;
• Zpochybňovat hospodaření kanceláře;
• Ztratit nezávislosti nebo nezaujatosti;
• Nepříznivě ovlivnit důvěru veřejnosti v jednotnost a jméno IPC;
• Ohrozit život, zdraví nebo bezpečnost.
• Jestliže nastane střet zájmů, musí být informován výbor managementu a etický výbor IPC.
• Všechny osoby budou odpovědné za prolongování ztrát, škod, zneužití nebo krádeže majetku,
záznamů, finančních fondů nebo jiného majetku, které náleží IPC. Veškerý majetek IPC musí být
použitý výhradně k aktivitám spojeným s IPC.
• Činovníci a zástupci IPC mají plnou odpovědnost. Nesmí zneužít plateb, nesmí brát úplatky,
provize, získávat úplatky z hlediska politické moci, nelegální odměny z majetku IPC apod.
• Nikdo nebude využívat za účelem svého zisku důvěrné informace z IPC, informace o značce IPC
ve spojitosti s aktivitami IPC. Což znamená mluvená, písemná, počítačem získaná data vztahující se
k obchodním záležitostem IPC.
• Nikdo nebude usilovat o získání daru nebo vděku pro sebe, členy své rodiny nebo přátele od
organizací nebo osob, které se snaží zapojit do činnosti IPC. Pouze dary nominální hodnoty, které
stanoví výbor managementu v souladu s obecnými celními pravidly mohou být darovány, případně
přijaty zástupci IPC v duchu přátelství. Jakýkoliv jiný dar musí být ihned odevzdán odpovídají
organizaci IPC. Do darů tohoto charakteru patří dovolená, neobchodní cesta nebo jiné výhody ve
formě půjček, služeb nebo neschválené kompenzace.
• Jakákoliv osoba zvolená do vedoucí funkce, například člen výkonného výboru nebo člen výboru
managementu sportovní rady bude pracovat ve prospěch celého hnutí IPC, ve prospěch všech
sportovců a ne jen pro jednotlivé členy jako jsou NPV, IOSD nebo sporty.
• IPC a členové paralympijské rodiny nesmí být ve spojení s firmami, organizacemi nebo osobami,
jejichž aktivity jsou v rozporu se stanovami, etikou a kodexem IPC.
• Organizace musí mít řádně vedeno účetnictví, majetek, transakce a rozvahu majetku. Účetní
závěrky musí být prezentovány dle mezinárodně platných pravidel o účetnictví GAAP nebo jiných
mezinárodně platných pravidel IAS uznaných mezinárodním zákonem o účetnictví IASB.
• Kromě podpory a propagace sportu pro handicapované nesmí být Paralympijské hry zneužity
k propagaci politické strany.
• Hodnoty IPC a etické standardy budou platit na všech akcích IPC, závodech a činnostech a budou
nadřízené místním nebo národním praktikám, tradicím nebo zvykům.
3.0 Sportovci
• Všichni sportovci souhlasí s tím, že se zúčastní paralympijských soutěží a aktivit v duchu "fair
play" a oslav sportu.
• Všichni sportovci musí respektovat výkony svých kolegů a nesmí jim nelegálně bránit, nesmí jim
kazit ani jim nesmí jinak ubližovat.
• Všichni sportovci musí respektovat své trenéry a činovníky a nesmí se chovat podle nelegálního
doporučení, které by porušilo pravidla "paralympismu" a smysl "fair play".
• Všichni sportovci musí respektovat klasifikační proces a musí na něm spolupracovat. Musí

respektovat konečné rozhodnutí klasifikátorů a činovníků a musí chápat, že jakékoliv porušení by
ohrozilo jejich účast na soutěžích IPC. Sportovci a činovníci mohou podat protest v případě
oprávněné pochybnosti o zařazení sportovce.
• Sportovci nesmí podporovat nebo pomáhat jiným sportovcům získat nelegální a nefér výhody a
musí tuto skutečnost oznámit odpovědným činovníkům.
• Autonomie sportovce musí být respektována pokud nenarušuje závody a paralympijský ethos.
• "Prize money" pro sportovce nejsou akceptovatelné.
4.0 Trenéři a činovníci
• Trenéři a činovníci se musí chovat podle pravidel paralympijského poslání a v duchu "fair play".
• Trenéři a činovníci nesmí nikdy uzavřít dohodu o sportovním partnerství nebo paralympijském
kodexu za účelem získání výhody pro tým nebo zemi.
• Trenéři a činovníci musí dodržovat pravidla sportovní i klasifikační a musí hlásit jakékoliv
porušení pravidel odpovídajícím činovníkům.
• Trenéři a činovníci musí respektovat systém klasifikace a musí zajistit, aby se sportovci při
klasifikaci chovali čestně a protesty podávají pouze v případě vážné pochybnosti o klasifikaci
sportovce.
5.0 Klasifikátoři
• Klasifikátoři musí provádět své povinnosti slušně, kompetentně, důsledně a objektivně ke všem
sportovcům bez ohledu na původ sportovce.
• Klasifikátoři musí přiznat jakýkoliv případný střet zájmů.
• Klasifikátoři nesmí zneužít své pozice nebo funkce k získání výhod či prospěchu.
• Klasifikátoři musí respektovat sportovce a trenéry a musí zajistit, aby se chovali v průběhu
klasifikace zdvořile. Musí dodržet zákon o ochraně osobních dat a informací a musí respektovat
důstojnost sportovce.
6.0 Sportovní techničtí činovníci
• Sportovně techničtí činovníci musí dodržovat odpovídající pravidla důsledně pro všechny
sportovce stejně a musí vždy dodržovat pravidla "fair play".
• Sportovně techničtí činovníci musí rozhodovat s absolutní nestranností a zcela objektivně.
• Sportovně techničtí činovníci musí oznámit jakýkoliv možný střet zájmů, který by jim mohl
bránit v nestranném rozhodování.
7.0 Vedoucí sportu a administrativní pracovníci
• Sportovní vedoucí a administrátoři musí rozhodovat nestranně a v zájmu sportovce a sportu.
• Všichni vedoucí sportu a administrátoři musí respektovat demokratické volby a nesmí nabízet
voličům ať již přímo nebo nepřímo materiální výhody s cílem ovlivnit výsledek voleb.
• Žádné materiální výhody nebudou nabízeny voličům s cílem ovlivnit výsledek voleb v rámci IPC.
• Všichni sportovní vedoucí a administrátoři musí oznámit případný střet zájmů a nesmí jednat
v souvislosti se zájmem národním.

• Všichni sportovní vedoucí a administrátoři nesmí zneužít své pozice k získání výhod nebo
prospěchu na svou stranu.
• Nesmí být spjat s agenturami nebo osobami, kteří jednají v rozporu s pravidly paralympijského
hnutí a jeho ideálů.
• Všichni sportovní vedoucí, administrátoři a volení činovníci musí dodržovat a podporovat
dodržování etického kodexu IPC svým příkladem, sledováním a aktivní podporou.
8.0 Paralympijští partneři a ti, kteří hnutí podporují
• Všechny vztahy a aktivity s partnery, podpůrci a sponzory musí být vedeny v rámci podpory
paralympijských sportovců a sportů IPC v duchu "fair play" a v souladu s paralympijskými
myšlenkami s posláním.

