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V Praze dne 24. února 2012
Suspendace ČPV byla s okamžitou platností zrušena
Těšíme se na vás v Londýně, vzkazuje Mezinárodní paralympijský výbor
Čeští handicapovaní sportovci na letošní paralympiádu v Londýně pojedou.
Mezinárodní paralympijský výbor (IPC) tento týden s okamžitou platností zrušil suspendaci Českého
paralympijského výboru (ČPV), ke které přikročil v loňském roce kvůli dlouhodobým sporům v českém
paralympijském hnutí. V dopise z 23. února o tom výkonnou předsedkyni ČPV Alenu Erlebachovou
informoval výkonný předseda IPC Xavier Gonzalez.
„Těšíme se na vás v Londýně!“, vzkázal českým paralympionikům Gonzalez. Zároveň ČPV poděkoval
za dosavadní úsilí směřující k urovnání situace.
Podmínkou ke zrušení suspendace byl podpis Deklarace o porozumění mezi ČPV, Českým svazem
tělesně postižených sportovců (ČSTPS) a Českou asociací tělesně handicapovaných sportovců
(ČATHS). Statutární zástupci všech zúčastněných stran jej podle požadavku IPC podepsali do pátku 17.
února a neprodleně o tom IPC informovali.
Zástupci ČSTPS doplnili memorandum o své výhrady, o nichž byl IPC rovněž vyrozuměn. „Budeme
situaci dále sledovat,“ přislíbil Gonzalez. Zároveň zmínil, že IPC bude od ČSTPS požadovat „pozitivní
postoj“.
Xavier Gonzalez ve svém dopise také jednou provždy ukončil dohady o tom, jak vlastně celý spor
uvnitř ČPV vznikl. Ve shodě s českými soudy jednoznačně konstatoval, že celý problém zavinil tehdejší
předseda ČSTPS Jan Nevrkla. Ten navíc podle Gonzaleze jednal proti zájmům ČSTPS.
Na výkonném grémiu ČPV konaném rovněž 23. února se podařilo splnit další požadavek IPC: na
podpis memoranda mělo nejpozději do 31. března letošního roku navázat přijetí revidovaných stanov
ČPV. Výkonné grémium schválilo, aby revidované stanovy měly platnost omezenou jen do konce
letošního roku. Obsahují také ustanovení znemožňující přijímat kolektivní rozhodnutí bez účasti
jednoho či více členů ČPV, pokud nebyli o konání výkonného grémia řádně informováni. Revidované
stanovy budou před registrací Ministerstvem vnitra ČR zaslány IPC k posouzení.
Pro vytvoření nových stanov, které budou odrážet připravovanou novou strukturu ČPV, vznikne
přípravný výbor složený ze zástupců sportovních svazů handicapovaných a nezávislých odborníků.
ČPV pověřil výkonnou předsedkyni Alenu Erlebachovou koordinací práce tohoto výboru a také tím,
aby do něj přizvala zástupce českých i mezinárodních orgánů a institucí - Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy (MŠMT), Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (VVVKMT), Českého svazu tělesné výchovy (ČSTV), Českého
olympijského výboru (ČOV) a IPC.
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