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POKYNY MOV PRO MEZINÁRODNÍ FEDERACE (MF) A NÁRODNÍ OLYMPIJSKÉ 
VÝBORY (NOV) VZTAHUJÍCÍ SE K OCHRANĚ SPORTOVCŮ PŘED OBTĚŽOVÁNÍM  

A ZNEUŽÍVÁNÍM VE SPORTU 
(dále jen „Pokyny") 

 

ÚVOD 
Prohlášení Mezinárodního olympijského výboru (MOV) Sexuální obtěžování a zneužívání ve sportu (2006) 
konstatuje, že „Sexuální obtěžování a zneužívání se vyskytují po celém světě. Ve sportu vedou k utrpení 
sportovců a jiných osob a vedou ke vzniku právní, finanční a morální odpovědnosti sportovních organizací. 
Žádný sport není imunní vůči těmto problémům, které se vyskytují na všech výkonnostních úrovních. Každý, 
kdo se účastní sportovní činnosti, sdílí odpovědnost za identifikaci a prevenci sexuálního obtěžování a 
zneužívání a za rozvíjení kultury důstojnosti, respektu a bezpečnosti ve sportu. Zejména sportovní 
organizace jsou zodpovědné za bezpečí a musí prokázat pevné vedení při identifikaci a vymýcení těchto 
jevů." 
 
Podle prohlášení MOV Sexuální obtěžování a zneužívání ve sportu (2016) je „povinností všech subjektů v 
oblasti sportu přijmout obecné zásady pro bezpečný sport, uplatňovat a monitorovat politiky a postupy pro 
bezpečný sport, kde se uvádí, že všichni sportovci mají právo na to, aby se s nimi jednalo s respektem, aby 
byli ochráněni před jiným než náhodným násilím, a že dobré podmínky pro činnost sportovců jsou prvořadé.“ 
 
Tyto Pokyny byly ustanoveny odbornými komisemi MOV - Sportovců, Lékařské a vědecké a Sportu žen -
v návaznosti na Doporučení č. 18 Olympijské agendy 2020: Posílit podporu sportovců a dále na Doporučení 
2d 7. Mezinárodního fóra sportovců MOV z roku 2015: Zpracovat vzdělávací materiály o všech aspektech 
dobrých podmínek pro činnost sportovců, včetně odstranění diskriminace, předcházení obtěžování a 
zneužívání ve sportu. 
 
MOV, který přijal a implementoval Rámec pro ochranu sportovců a dalších účastníků sportovní činnosti před 
obtěžováním a zneužíváním ve sportu (pro období Her), doporučuje, aby MF a NOV přijaly a zavedly 
obdobnou politiku pro ochranu sportovců před obtěžováním a zneužíváním ve sportu. 
 
MOV zpracoval tyto Pokyny ve snaze pomoci MF a NOV. Tyto Pokyny mají sloužit jako minimální standardy 
při přijímání a zajišťování implementace politik týkajících se obtěžování a zneužívání ve sportu. Je 
odpovědností všech MF a NOV přijmout a implementovat takové politiky, které to zajišťují. MOV bude také 
zpracovávat a vydávat vzdělávací materiály, vhodné případové studie i další praktické informace, jako 
následnou pomoc MF a NOV. 
 

1. DEFINICE 
Pro účely těchto Pokynů: 
„Obtěžování", jak je uvedeno v článku 1.4 Etického kodexu MOV nebo"obtěžování a zneužívání" zahrnuje 
fyzické nebo psychické týrání, což znamená jakékoliv nepatřičné a nežádoucí chování, o kterém by se dalo 
důvodně předpokládat nebo které může být vnímáno jako urážlivé, způsobující újmu nebo ponížení jiné 
osobě, a pohlavní zneužívání (může být ve formě fyzického a/nebo psychického zneužívání), což znamená 
jakékoliv nežádoucí, násilné nebo nucené zapojení do sexuálního chování, nežádoucí verbální komunikaci 
nebo fyzické chování nebo gesto sexuální povahy (např. používání urážlivých stereotypů založených na 
pohlaví, sexuální vtipy, vyhrožování, zastrašování), o kterých by se dalo důvodně předpokládat, že mohou 
být vnímány jako urážka nebo ponížení druhé osoby. Týká se to obtěžování na základě jakýchkoliv důvodů 
jako například rasy, náboženství, barvy pleti, vyznání, etnického původu, tělesné stavby, pohlaví nebo 
sexuální orientace. Může se jednat o jednorázovou událost nebo sérii takových událostí. Obtěžování může 
být úmyslné, nevyžádané a donucovací. Obtěžování a zneužívání často vyplývá ze zneužití autority, tedy ze 
zneužívání postavení, vlivu a moci jednotlivce vůči jiné osobě. 
 

2. POLITIKA MF/NOV PRO ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY 
Při přijímání a implementaci politiky pro zajištění ochrany MOV doporučuje, aby MF a NOV vzaly v úvahu 
následující: 
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2.1 Definice obtěžování a zneužívání 
Pojmy "obtěžování a zneužívání" by měly být jasně definovány v souladu s definicí v Kapitole 1 výše. 

 
2.2 Působnost 
Politika pro zajištění ochrany by měla platit pro všechny sportovce a další osoby příslušející k MF nebo 
NOV. 

 
2.3 Preventivní opatření 
Všichni sportovci, jejich doprovod, trenéři, činovníci, jakož i další příslušné osoby by měli být informováni o 
tom, co obtěžování a zneužívání může představovat a kde mohou požádat o další informace, poradenství a 
podporu, například prostřednictvím organizování školení nebo tím, že budou mít k dispozici vzdělávací 
materiál. 

 
2.4 Postup nahlášení 

 Měl by být stanoven postup pro nahlášení údajných případů obtěžování a zneužívání. 
 
2.5 Postup vyšetřování 
Měl by být zřízen vyšetřovací postup údajných případů obtěžování a zneužívání. Tento postup by měl být 
nestranný a jeho cílem by mělo být shromáždit komplexní informace o údajném případu. 

 
2.6 Podpora dotčených osob 
Měly by být stanoveny vhodné mechanismy pro poskytnutí podpory dotčeným osobám v souvislosti s 
údajným incidentem obtěžování a zneužívání, včetně jmenování osoby, která by byla odpovědná za 
dořešení všech údajných případů obtěžování a zneužívání (například asistent pro vhodné podmínky a 
podporu sportovců). Taková osoba by měla být vyškolena a měla by mít zkušenosti v oblasti ochrany proti 
obtěžování a zneužívání a jeho/její povinnosti by měly zejména zahrnovat zásadní roli při: (i) postupech pro 
nahlášení a vyšetřování incidentů, (ii) stanovení, zda informace o případu by měly být nahlášeny místním 
příslušným orgánům a (iii) poskytovat podporu každé dotčené osobě. MF a NOV musí zajistit, aby taková 
osoba jednala nestranně. 

 
2.7 Disciplinární řízení 
Pro řešení údajných případů zneužívání a obtěžování by mělo být vytvořeno nestranné disciplinární řízení, 
který by zahrnovalo zejména disciplinární rozhodnutí, opatření a sankce. 
 
2.8  Opatření a sankce 
Případy obtěžování a zneužívání by měly být potrestány sankcí. Opatření a sankce musí respektovat 
zásadu proporcionality a musí být přiměřené závažnosti chování. Tyto faktory by měly být brány v úvahu při 
určování přiměřenosti: povaha a závažnost incidentu; počet porušení zásad bezpečnosti sportovců; 
případné přitěžující okolnosti (například když je zneužívanou nebo obtěžovanou osobou nezletilý/á) a 
případné polehčující okolnosti (například spolupráce s MF nebo NOV). 
 
2.9 Spravedlivý proces 
Před uvalením jakéhokoliv opatření nebo sankce by měl mít obviněný právo na slyšení před příslušnou MF    

 nebo NOV a právo na odvolání proti jakémukoliv rozhodnutí, které přijala příslušná MF nebo NOV. 
 

2.10 Informování příslušných místních orgánů 
Příslušné místní orgány by měly být informovány o možných trestních případech. 

 
2.11 Důvěrnost 
Veškeré záležitosti týkající se údajného případu obtěžování a zneužívání by měly být považovány za 
důvěrné a takové důvěrné informace by neměly být zveřejněny, s výjimkou například případů, kdy dotyčná 
osoba dala svůj předchozí souhlas, kdy je zveřejnění nezbytné k ochraně někoho před újmou nebo pokud 
se o možném trestném činu dozví MF nebo NOV. 
 
2.12 Spoluúčast sportovců 

 Sportovci by měli být zapojeni do přípravy politik zajišťujících jejich ochranu. 
 


