
 

 

 

 

 

  

 

 

 

Výzva k předkládání Koncepcí rozvoje 

jednotlivých druhů sportů pro zdravotně 

postižené sportovce  
č.j.: NSA-0098/2021/D/4 

Příloha č.1:  
Povinná struktura osnovy Koncepce 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Název: Koncepce rozvoje (doplňte sportovní odvětví) 2021-2023 

Předkladatel: název  

adresa  

IČO 

Webová prezentace (pokud je k dispozici) 

Odkaz na sociální sítě (pokud jsou k dispozici) 

Kontaktní osoba (jméno, kontaktní údaje) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

1. Historie (doplňte sportovní odvětví) v ČR  

(povinně celkem min. 4 body pro gestorství) 

a) Od kdy se daný sport realizuje. (max. 1 bod) 

b) Kolik subjektů s celorepublikovou působností daný sport realizuje (vyjmenovat).  

(max. 1 bod) 

c) Který ze subjektů je členem mezinárodní autority. (max.1 bod) 

d) Historie spolupráce mezi subjekty uvedenými v bodě 1 b) - pozitivní i negativní.  

(max.1 bod) 

 

2. Současný stav (doplňte sportovní odvětví) v ČR  

(povinně celkem min. 6 bodů pro gestorství) 

a) Název mezinárodní autority a počet s uvedením počtu členů (max.1 bod) 

b) Počet SK/TJ (sportovních klubů/tělovýchovných jednot), sportovců, trenérů, 

rozhodčích, dobrovolníků, funkcionářů (max.1 bod) 

c) Systém práce s mládeží a talenty (max.1 bod) 

d) Systém organizace soutěží (max.1 bod) 

e) Spolupráce mezi subjekty uvedených v bodech 1 b, 1c (max.1 bod) 

f) Spolupráce s ČPV (Český paralympijský výbor), UZPS (Unie zdravotně postižených 

sportovců) nebo dalšími servisními organizacemi-pozitivní i negativní. (max.1 bod) 

 

3. Vize na období 2021-2022  

(povinně celkem min. 7 bodů pro gestorství) 

a) Spolupráce mezi subjekty uvedených v bodech 1 b, 1c (2 body; povinně min. 1 bod) 

b) Organizační struktura sportovního odvětví (2 body; povinně min. 1 bod) 

c) Systém organizace soutěží (2 body; povinně min. 1 bod) 

d) Systém organizace reprezentace (2 body; povinně min. 1 bod) 

e) Spolupráce s ČPV, UZPS nebo dalšími servisními organizacemi (2 body; povinně 

min. 1 bod) 

f) Rozvojový program (systém práce s mládeží a novými talenty) (2 body; povinně 

min. 1 bod) 

g) Mediální koncepce, práce s veřejností (2 body; povinně min. 1 bod) 

 

4. Současné podmínky pro provozování sportovního odvětví (2 body; povinně min. 1 

bod pro gestorství) 

 

5. Finanční zajištění činnosti (2 body; povinně min. 1 bod pro gestorství) 

 

6. Priority pro rozvoj sportovního odvětví (2 body; povinně min. 1 bod pro gestorství) 

 

 



 
 

 

7. Povinnou přílohou předkládané koncepce jsou základní dokumenty všech 

mezinárodních sportovních autorit, ze kterých nastavení Koncepce vychází – stačí 

platný odkaz na webové stránky s těmito dokumenty. (2 body; povinně min. 1 bod 

pro gestorství) 

 

8. Nepovinné přílohy (jakékoliv základní dokumenty, které organizace považuje pro svoji 

činnost v oblasti parasportu za důležité) 

 


