Stanovy
Mezinárodní sportovní federace nevidomých
(IBSA)
Tyto stanovy byly schváleny na řádné schůzi valného shromáždění federace v Casablance (Maroko)
13. června 1997 a novelizovány řádným valným shromážděním v Santo-Domingo (Dominikánská
republika) 13. - 15. září 2001.
V těchto stanovách slovo "nevidomý" vždy znamená osobu nevidomou nebo zrakově postiženou.
Tyto stanovy budou doplněny organizačním řádem federace.

Článek I - Název
Název organizace je Mezinárodní sportovní federace nevidomých; tento název může být doplněn
zkratkou IBSA nebo logotypem.

Článek II - Sídlo
Sídlem organizace je Madrid (Španělsko), Calle Quevedo n°1.
Mezinárodní sportovní federace nevidomých, IBSA, je nezisková akciová společnost se sídlem ve
Španělsku registrovaná podle španělského práva. Může zřizovat administrativní kanceláře k řízení
svých programů a služeb v místech stanovených výkonným výborem.

Článek III - Charakter
Tato organizace je sportovním sdružením podle španělského práva pro tuto oblast a je řádně
registrovaná jako mezinárodní federace v rejstříku sportovních sdružení Národní sportovní rady při
španělském ministerstvu kultury a sportu.
Organizace má vlastní právní subjektivitu, odlišnou od dalších organizací, které jsou v postavení
jejích členů, a je plně způsobilá k jednáním.
Federace se bude řídit těmito stanovami a dalšími ustanoveními a instrukcemi, které mohou
kdykoliv vydat řídící orgány, a především organizačním řádem federace, schváleným výkonným
výborem. Bude se také doplňkově řídit španělskou legislativou pro oblast sportu, s níž musí být tyto
stanovy v souladu.
Oficiálními jazyky federace jsou španělština, angličtina a francouzština.

Článek IV - Předmět a působnost
a. Tato organizace je nejvyšší mezinárodní autoritou v oblasti sportu pro nevidomé a zrakově
postižené osoby, a proto má nejvyšší kompetence a plní funkce jako jakákoliv jiná
mezinárodní federace vzhledem k jednotlivým sportovním oborům.
b. Cíle vymezující činnost federace, kromě těch, které obsahuje Mezinárodní charta tělesné
výchovy a sportu schválená Unesco v roce 1978, jsou tyto:
i. Propagovat a rozvíjet sport nevidomých a zrakově postižených osob, přímo nebo
nepřímo, prostřednictvím úřadů všech zemí, sjednocováním postupů orgánů a
institucí pověřených dozorem nad touto oblastí a poskytováním právní pomoci.

c. Úzce spolupracovat se všemi organizacemi, které pracují v oblasti nevidomých a zrakově
postižených osob, i se všemi dalšími institucemi, které mají podobné či shodné cíle.
d. Podporovat přímo či nepřímo a všemi legálními prostředky sport nevidomých a zrakově
postižených osob.
e. Strukturalizovat a řídit sport nevidomých a zrakově postižených osob na mezinárodní
úrovni, plánovat, koordinovat a organizovat soutěže a sportovní podniky pro nevidomé a
zrakově postižené osoby na národní, kontinentální a světové úrovni.
f. Podporovat pořádání schůzí, seminářů, konferencí a obecně, všech společensko-kulturních
akcí, které se jeví jako nezbytné pro seznamování nevidomých a zrakově postižených osob s
významem sportování jako prostředku k co nejlepší sociální integraci.

Článek V - Členové
a. Všechny organizace národního charakteru (veřejné instituce či asociace, federace,
organizace), které mají ve svých zemích nejvyšší pravomoc a postavení ve sportu
nevidomých a zrakově postižených osob, mohou být plnoprávnými členy Mezinárodní
sportovní federace nevidomých.
Bude-li to možné, bude podporováno členství národních sportovních federací nevidomých
řízených nevidomými osobami.
b. V každé zemi může být plnoprávným členem Mezinárodní sportovní federace nevidomých
pouze jedna organizace.

Článek VI - Postup přijímání členů
1. Žádost o členství musí být zaslána písemně generálnímu sekretariátu spolu s kopií
adresovanou kontinentální delegaci, do jejíž působnosti spadá země kandidující organizace.
2. K žádosti musí kandidát přiložit následující dokumenty:
a. Kopii potvrzení nebo veřejné listiny o založení organizace
3. Kopii stanov, kde je zřetelně vyznačeno, že uvedená organizace je nezisková a její hlavní
činností je podpora sportu nevidomých a zrakově postižených osob.
4. Doklad vydaný oficiálními orgány země, který dokládá, že kandidující organizace
představuje nejvyšší sportovní autoritu v oblasti sportu nevidomých a zrakově postižených
osob.
5. Zprávu o uskutečněných sportovních aktivitách za poslední dva roky.
6. Jakmile obdrží výkonný výbor žádost, předá ji s vlastní zprávou do patnácti dnů řídícímu
výboru.
7. Řídící výbor posoudí přijatelnost žádosti. K tomu si může vyžádat stanovisko příslušného
kontinentálního výboru.
8. Žádost a zpráva budou předány kontinentálnímu výboru do třiceti dnů od jejich přijetí
generálním sekretářem a kontinentálním výborem.
Se zřetelem na zprávu předloženou řídícím výborem rozhodne výkonný výbor o přijetí či
nepřijetí uchazeče. Přijetí musí schválit prostá většina.
9. Po získání souhlasu výkonného výboru musí přijetí žadatele ratifikovat valné shromáždění.
Až do této ratifikace bude žadatel považován za provizorního plnoprávného člena; bude
však mít všechna práva a povinnosti definitivních členů.

Článek VII - Práva plnoprávných členů
1. Být zastupován s hlasovacím právem na schůzích valného shromáždění nevidomou osobou
nebo, není-li to možné, osobou s dostatečnými znalostmi z oblasti sportu nevidomých a

2.
3.
4.
5.
6.

jejich struktur.
Každá členská země má jeden hlas.
Mít přístup ke všem řídícím orgánům Mezinárodní sportovní federace nevidomých.
Kdykoliv předkládat jakýkoliv návrh, názor či kritiku buď ohledně vnitřního fungování
federace či jejích vnějších aktivit.
Organizovat soutěže či sportovní akce v rámci vždy stanoveném federací.
Účastnit se prostřednictvím svých sportovců či klubů uvedených soutěží či sportovních akcí.

Článek VIII - Povinnosti členů
1. Vždy respektovat vnitřní předpisy federace (Stanovy, Organizační řád) a rozhodnutí jejích
řídících orgánů.
2. Včas platit roční příspěvky stanovené valným shromážděním.
3. Propagovat sportování nevidomých a zrakově postižených osob v příslušných zemích a vést
státní orgány k tomu, aby k tomu měly po právní stránce stejné podmínky jako ostatní
členové. Za tím účelem se budou řídit směrnicemi stanovenými touto federací.

Článek IX - Ztráta statutu člena
Důvody ztráty statutu člena jsou následující:
a. Zrušení členské organizace
b. Dobrovolný odchod
c. Vyloučení

a. Zrušení členské organizace
a. Právní nebo faktické zrušení organizace, která měla dosud statut člena, vede ke ztrátě tohoto
statutu.
b. Také jakákoliv změna podstaty nebo právní struktury členské organizace, která by měla
fakticky za následek snížení její akceschopnosti v porovnání s původními stanovami, povede
ke ztrátě členství.
V takovém případě, pokud organizace nechce své členství ztratit, musí předložit řídícímu výboru
písemnou žádost a zdůvodnit změny svých stanov a jejich eventuální důsledky v oblasti sportovní
činnosti. Organizace musí rovněž předložit dokument, který je požadován v článku VI, 2.c).

b. Dobrovolný odchod
Dobrovolný odchod řádně oznámený organizací řídícímu výboru vede automaticky okamžikem
oznámení ke ztrátě statutu člena.

c) Vyloučení
Federace může po řádném doložení odpovídajících disciplinárních opatření rozhodnout
prostřednictvím svých kompetentních orgánů o vyloučení každého člena, který poruší zákon.
Taková ztráta statutu člena vstoupí v platnost, jakmile bude rozhodnutí řádně sděleno
sankcionované členské organizaci.

Článek X. - Řídící orgány federace
Řídící orgány federace jsou tyto:

•
•
•
•
•
•

valné shromáždění
výkonný výbor
řídící výbor
kontinentální delegace
technická a lékařská komise
sportovně-technické subkomise

Článek XI. - Valné shromáždění
1. - Funkce
Valné shromáždění tvoří členské organizace. Je ustaveno a řádně svoláváno k usnášení a
rozhodování jako nejvyšší orgán vyjadřující vůli svých členů.
Jeho rozhodnutí právoplatně přijatá na základě kompetencí jsou závazná pro všechny členské
organizace, včetně těch, které hlasovaly proti, zdržely se hlasování či byly nepřítomné, ale
nedotknou se jejich práva podat na námitky, jež náleží členským organizacím a je uvedeno níže.

2. - Shromáždění
Valné shromáždění je řádné a mimořádné.
Řádné valné shromáždění se svolává a koná každé čtyři roky.
Každé další svolané valné shromáždění je mimořádné.

3. - Kvórum
Řádné i mimořádné valné shromáždění je usnášeníschopné, je-li přítomna alespoň třetina členů.

4. - Svolávání
Valné shromáždění se svolává se souhlasem výkonného výboru, na základě jeho vlastní iniciativy
nebo na žádost třetiny členských organizací.
a. V prvním případě zašle výkonný výbor ověřitelným způsobem dva měsíce před datem
schůze pozvánku a pořad jednání všem členským organizacím.
Na pořadu jednání musí být povinně tyto body:
Schválení účtů za předcházející čtyřleté období a zpráva o ekonomické a finanční
situaci federace.
Schválení sportovní administrativy za poslední čtyři roky.
Schválení rozpočtu na budoucí období a je-li to třeba, změnu výše členských příspěvků.
Schválení sportovního programu na následující období.
Další body, které považuje předseda či výkonný výbor za důležité.
Ve druhém případě třetina členských organizací předá řídícímu výboru písemnou žádost o
svolání mimořádného valného shromáždění se specifikací bodů, které je třeba zahrnout do
pořadu jednání.
•

b.
c.
d.
e.
f.

Jakmile obdrží žádost řídící výbor, předá ji v souladu s řády výkonnému výboru, který svolá do
šesti měsíců mimořádné valné shromáždění.
V obou případech musí pozvánka obsahovat místo, den a hodinu konání shromáždění.

5. - Zastupování
Členské země federace se musí zúčastnit valného shromáždění osobně, neboť zastupování není
povoleno.

6. - Chod valného shromáždění
•

Valné shromáždění řídí předseda federace, v jeho nepřítomnosti místopředseda, v jeho
nepřítomnosti osoba jmenovaná předsedou. Vede rozpravy, stanovuje jejich trvání a
rozhoduje o době hlasování u všech bodů.
Jestliže se chtějí k bodu na pořadu jednání vyslovit více než dva členové, musí předseda
umožnit vyjádřit nejméně dva názory pro a dva proti v maximální délce trvání 10 minut
každého projevu. Ti, kteří by si přáli reagovat, budou mít na odpověď vyhrazeno 5 minut.

•
•
•
•

Činnost sekretáře bude zajišťovat generální sekretář federace, v jeho nepřítomnosti
pokladník, v jeho nepřítomnosti osoba vybraná předsedou ze členů výkonného výboru.
Před zahájením jednání bude připraven seznam přítomných se jménem, příjmením a s
uvedením země, kterou zastupují. Tento seznam musí podepsat všichni přítomní členové.
Každý bod, který je na pořadu jednání bude individuálně prodiskutován a předložen k
hlasování.
Bez ohledu na počet zasedání, z kterých se skládá valné shromáždění, je celá akce
považována za jednu schůzi. Zápis zpracovaný generálním sekretářem či jeho zástupcem
musí odrážet jeho průběh, diskutované náměty a přijatá usnesení. Po schválení bude zápis
rozeslán všem členům.

7. - Schvalování usnesení
Usnesení valného shromáždění se přijímají prostou většinou hlasů členských zemí přítomných na
shromáždění.
Odvolání a volbu předsedy na mimořádném valném shromáždění musí schválit dvoutřetinová
většina členských zemí přítomných na zasedání.

8. - Kompetence valného shromáždění
Následující body, kromě těch, které jsou povinně zařazeny na pořad jednání, jsou v kompetenci
valného shromáždění:
a. Změna stanov, organizačního řádu či jakéhokoliv dalšího nařízení všeobecné povahy, které
může vyhlásit výkonný výbor.
b. Složení výkonného výboru.
c. Jmenování na posty ve federaci podle článku XII.1.
d. Jakýkoliv další námět, který se týká federace.

9. - Námitky proti usnesení
Proti usnesení přijatým valným shromážděním mohou být jakýmkoliv členem vzneseny námitky ve
lhůtě třiceti dnů od konání shromáždění, za předpokladu že se členská země zúčastnila zasedání, na
němž bylo toto usnesení schváleno, a že hlasovala proti jeho přijetí.
Výkonný výbor učiní nezbytná opatření ve věci takové námitky.

Článek XII. - Výkonný výbor
1. - Výkonný výbor je orgánem, který řídí, spravuje a zastupuje federaci a skládá se z

následujících funkcí:
•
Předseda
2. Místopředseda
3. Generální sekretář
4. Pokladník
5. Předseda lékařské komise
6. Předseda technické komise
7. Člen zastupující každou kontinentální delegaci
8. 1 volný člen (komise mládeže)
9. 1 volný člen (komise žen)
10. 2 další volní členové
11. - Volba do funkcí ve výkonném výboru přísluší valnému shromáždění.
Volební Postup A Podmínky Budou Stanoveny V kapitole I Organizačního Řádu Federace.
Předsedou a místopředsedou musí být osoby nevidomé nebo zrakově postižené. Ve všech
případech je cílem dosáhnout rozumného a spravedlivého rozdělení mezi osobami
nevidomými nebo zrakově postiženými a osobami s normálním zrakem.
12. - Kompetence
Výkonný výbor odpovídá za veškeré záležitosti týkající se řízení, správy, nabývání a
nakládání s majetkem a zastupování, které nejsou těmito stanovami vyhrazeny valnému
shromáždění a dále za ty, které nejsou v tomto dokumentu výslovně svěřené řídícímu
výboru, předsedovi, jednotlivým komisím či kontinentálním delegacím a které nejsou tímto
ustanovením dotčeny.
Jsou to především tyto kompetence:
Vytyčovat všeobecné směrnice k dosažení cílů a zajištění činnosti organizace v
souladu s předchozím schválením valným shromážděním; plnit jím přijatá usnesení,
schvalovat roční rozpočet zisků a výdajů a všechny mimořádné rozpočty a definovat
každý rok výši limitu předsedy bez předběžného schválení řídícím výborem.
13. Schvalovat přijetí a vyloučení členů.
14. Schvalovat vytvoření komisí ad hoc a přidělovat jim pravomoci nezbytné k výkonu jejich
funkcí, jsou-li shodné s kompetencemi dalších řídících orgánů federace.
15. Ustavovat informační či konzultační komise.
16. Schvalovat všechny akty či smlouvy týkající se správy, nabytí, postoupení, alienaci či
obligací a vést všechny druhy soudních i mimosoudních žalob.
•

Na základě těchto pravomocí může výkonný výbor kromě jiného kupovat, prodávat,
směňovat a zadlužovat veškerý movitý a nemovitý majetek; jednat s finančními
ústavy a kreditními institucemi a provádět veškeré operace v souladu s bankovní
praxí a legislativou; zakládat, vést a rušit bankovní účty všeho druhu a plně s nimi
disponovat; vydávat, přijímat, potvrzovat, kontrolovat a převádět směnky, šeky či
dlužní úpisy a další cenné papíry; poskytovat záruky a ručit penězi či cennými papíry
za plnění všech závazků federace.
Schvalovat sportovní materiál.
17. Vykonávat veškeré další funkce výslovně uvedené v těchto stanovách a v organizačním
řádu.
18. - Činnost výkonného výboru
•
Výkonný výbor se schází jedenkrát ročně a dále kdykoliv to předseda považuje za
nutné. Také se schází na žádost dvou třetin svých členů.
•

Nepovažuje-li to za nutné, nemusí výkonný výbor za určitých podmínek dodržovat
stanovenou frekvenci schůzí.

Výkonný výbor svolává písemně generální sekretář na žádost předsedy či osoby,
která ho zastupuje, nejméně měsíc před schůzí s uvedením data, času a místa konání
schůze; náměty k jednání budou uvedeny stručně a jakýkoliv další příležitostný či
urgentní bod může být na pořad zařazen dodatečně.
19. Při prvním svolání nebudou jednání platná, nebude-li přítomna většina členů. Při druhém
svolání se bude schůze konat bez ohledu na počet přítomných členů.
20. Funkci předsedy a sekretáře budou vykonávat stejné osoby jako ve federaci. V jejich
nepřítomnosti je nahradí místopředseda a pokladník a v případě jejich absence vybere výbor
dva náhradníky ze svých členů.
21. Usnesení budou přijata většinou hlasů přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje
hlas předsedy.
22. Na závěr každé schůze připraví sekretář zápis, který bude odrážet rozpravu a přijatá
usnesení, specifikovat průběh hlasování jednotlivých členů, a zašle ho všem členským
zemím.
23. - Obsazení uprázdněného místa
•

V případě uprázdnění místa z důvodu odchodu do důchodu, úmrtí či demise může výkonný výbor
na toto místo kooptovat libovolného národního zástupce. Jeho jmenování musí schválit příslušná
národní organizace. V případě odchodu do důchodu, úmrtí či demise kontinentálního předsedy,
bude uvolněné místo obsazeno zástupcem téhož kontinentu.

Článek XIII. - Řídící výbor
1. - Stálé řízení federace zajišťuje řídící výbor složený z předsedy, místopředsedy, generálního
sekretáře, pokladníka a předsedy technické komise.
2. - Kompetence:
a. Studuje a předkládá výkonnému výboru zprávu o činnosti, účetní rozvahu na každý
finanční rok, roční rozpočet výdajů a zisků a eventuální mimořádné rozpočty nutné k
zajištění potřeb organizace.
3. Připravuje studie, zprávy či analýzy na základě požadavků výkonného výboru nebo pověřuje
jejich zpracováním.
4. Pravomoci v kompetenci výkonného výboru definuje článek XII.3.e) výše.
5. Schvaluje personál, který má s federací pracovní či obchodní vztah, a příslušné organizační
schéma.
6. Sleduje roční rozpočet výdajů a příjmů, čerpání schválených mimořádných výdajů,
schvaluje předsedovi nezbytné řádné i mimořádné výdaje.
7. Má veškeré další kompetence určené stanovami či organizačním řádem a takové, kterými ho
pověří valné shromáždění nebo výkonný výbor.
8. - Činnost
a. Řídící výbor se schází jednou za tři měsíce a dále na žádost kteréhokoliv ze svých
členů.
Řídící výbor může vynechat jednu či více svých pravidelných schůzí.
b. Svolává ho písemně generální sekretář na žádost předsedy ve lhůtě třiceti dnů s
upřesněním bodů, které budou na pořadu jednání.
9. Předsedou a generálním sekretářem jsou stejné osoby jako ve federaci.
10. Na schůzích řídícího výboru není delegování povoleno.
11. Usnesení jsou přijata většinou přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas
předsedy.
12. Osoba, která plní funkci sekretáře sepíše zápis ze schůze; založí ho a kopii zašle všem
členským zemím.

Článek XIV. - Pravomoci předsedy
Předseda je zákonným zástupcem federace, před soudem i mimo něj, může delegovat své
pravomoci na místopředsedu, generálního sekretáře či pokladníka. Také může pověřit jednáním s
veřejnou správou, magistráty a soudy v libovolných záležitostech, procesech a správních postupech,
ve sporných správních, civilních, trestních či pracovních záležitostech právní zástupce s tím, že
použijí všech řádných i mimořádných postupů, námitek či odvolání k dosažení neodvolatelného
exekučního rozhodnutí. Také může delegovat a udělit nezbytné pravomoci výše uvedeným osobám
k tomu, aby vstupovaly jako zástupci organizace do řízení osobní povahy jako jsou svědectví v
procesech či svědecké výpovědi .
Aniž by byla dotčena ustanovení předcházejících článků, předseda má při výkonu funkce také
následující pravomoci, z nichž skládá účty řídícímu a výkonnému výboru: provádět bankovní,
spořitelní a úvěrové transakce při striktním respektování legislativy a bankovní praxe, otvírat, vést a
rušit běžné účty a plně s nimi disponovat.

Článek XV. - Kontinentální delegace
K lepšímu plnění cílů federace bylo vytvořeno pět kontinentálních delegací, jejichž členové
pocházejí z příslušných kontinentů.
Každá kontinentální delegace má v čele předsedu, který je volen jejími členy a je členem
výkonného výboru.
V souladu s tím má tato osoba dvojí statut: reprezentuje členy kontinentu vůči výkonnému výboru a
současně je představitelem výkonného výboru vůči členům kontinentu v rámci plnění organizačních
a technických záležitostí.
"Kontinentální předseda" jmenuje na návrh delegátů jednoho či několik kontinentálních subdelegátů k zajištění činnosti federace v této geografické oblasti.
Způsob volby, kompetence a funkce předsedy a kontinentálních sub-delegátů budou definovány v
organizačním řádu.
Přeje-li si země změnit kontinentální delegaci, musí zaslat oficiální písemnou žádost v tomto
smyslu výkonnému výboru. Výkonný výbor tuto žádost prostuduje na své nejbližší následující
schůzi.

Článek XVI. - Ostatní institucionální funkce
Kompetence, funkce a pravomoci generálního sekretáře, pokladníka, technické a lékařské komise
jsou definovány v organizačním řádu.
Doporučuje se, aby dvě místa volných členů výkonného výboru byla obsazena osobami, které se ve
federaci zabývají záležitostmi mládeže a žen.

Článek XVII. - Majetek a zdroje federace
Zdroje federace pocházejí z řádných příspěvků, které platí členové; dále je tvoří vklady, příspěvky
či subvence jednotlivců, veřejných a soukromých institucí; přímé či nepřímé zisky z pořádání
sportovních akcí; veškerá další činnost, která vzniká v rámci činnosti federace a souvisí s plněním
jejích cílů a úkolů.

Článek XVIII. - Fiskální období
Fiskální období je shodné s kalendářním rokem.

Článek XIX. - Zrušení a likvidace
Ke zrušení organizace je třeba souhlasu valného shromáždění, svolaného dle řádně definovaných
pravidel. Je nutná účast nejméně dvou třetin členů a usnesení musí být přijato dvoutřetinovou
většinou přítomných.
Majetek z likvidace bude použit k realizaci cílů stanovených valným shromážděním IBSA.
Michel Berthézène, generální sekretář Mezinárodní sportovní federace nevidomých IBSA,
potvrzuje, že tento dokument je shodný s verzí stanov Mezinárodní sportovní federace nevidomých
(IBSA) schválenou na posledním valném shromáždění federace v Casablance v Maroku 13. června
1997.

