
S T A T U T  
Komise Českého olympijského výboru pro udržitelnost 

 
 

Článek I. 
 

1. Výkonný výbor ČOV („VV ČOV“) v souladu s článkem X, odst. 7.3. Stanov ČOV 
usnesením č. U8/3/22-11-2021 a č. U8/4/22-11-2021 ze dne 22. 11. 2021 zřídil a 
schválil složení komise Českého olympijského výboru („ČOV“) pro udržitelnost 
(„Komise“). 
 

Článek II. 
Poslání a složení Komise 

 
1. Komise je zejména poradním orgánem předsedy ČOV, místopředsedů ČOV, VV 

ČOV a nemá právní osobnost. 
 

2. Komise je ustavena za účelem posuzování koncepčních otázek postupu ČOV 
v oblasti udržitelnosti, včetně naplňování Strategie udržitelnosti ČOV 2030. 

 
3. Závěry Komise mají poradní a doporučující význam a jsou odborným podkladem v 

rozhodovacích procesech volených orgánů ČOV. 
 

4. Komise má maximálně čtrnáct (14) členů s hlasovacím právem. 
Komise je zpravidla složena ze dvou členů zastupující letní sporty, a ze dvou členů 
zastupující zimní sporty. Dále Komisi tvoří dva členové zastupující sportovce, dva 
členové s expertízou v oblasti udržitelnosti a dva členové zastupující partnery 
Českého olympijského týmu („ČOT“). Jedním členem Komise je osoba zastupující 
problematiku komunikace. Ostatní členy zastupující konkrétní problematiku 
navrhuje předseda Komise a jmenuje předseda ČOV. 

  
5. Komise je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. 

Komise jedná prezenčně, nebo distančně za použití technických prostředků.  
K přijetí usnesení je třeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů Komise. 
  

6. Zasedání Komise předsedá předseda Komise, nebo jím pověřený zástupce. 
 

7. Tajemníkem Komise je osoba pověřená předsedou Komise, která je zpravidla 
zaměstnancem nebo spolupracovníkem ČOV odpovědných za oblast udržitelnosti. 
 

 
Článek III. 

Kompetence předsedy a členů Komise 
 

1. Předseda Komise, pokud není členem VV ČOV, může být přizván na zasedání VV 
ČOV k otázkám týkajících se činnosti Komise. 
 

2. Předseda Komise a členové Komise jsou oprávněni poskytovat odborné 
stanovisko orgánům ČOV v jednotlivých oblastech udržitelnosti. 

 



Článek IV. 
Náplň činnosti 

 
1. Komise poskytuje odbornou gesci nad implementací Strategie udržitelnosti ČOV 

2030:  
a. kontrolně posuzuje jednotlivé kroky a oblasti implementace prováděné 

pracovní skupinou ČOV, 
b. monitoruje odborné aspekty implementace strategie a poskytuje součinnost 

při plnění jednotlivých aktivit, 
c. připravuje materiály z oblasti udržitelnosti pro VV ČOV. 

 
2. Komise jako platforma pro udržitelnost Strategie ČOV 2030:   

a. koordinuje šíření principů a myšlenek udržitelnosti v rámci českého 
olympijského hnutí, 

b. svými aktivitami inspiruje členy ČOV v oblasti udržitelnosti, 
c. poskytuje na základě doporučení VV ČOV poradenství členům ČOV v oblasti 

udržitelnosti, 
d. podílí se na zvyšování povědomí a vzdělávání v oblasti udržitelnosti. 
 

3. Komise dále zejména: 
a. spolupracuje a komunikuje s relevantními experty v ČR i v zahraničí v oblasti 

udržitelnosti, 
b. konzultuje aspekty udržitelnosti v jednotlivých projektech a akcích ČOV,  
c. úzce spolupracuje s dalšími složkami a komisemi ČOV v oblasti udržitelnosti. 

 
 

 Článek V. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Statut Komise nabývá platnosti a účinnosti schválením VV ČOV dne 5. 4. 2022. 

  
2. Změny tohoto Statutu navrhuje VV ČOV předseda Komise po projednání  

s předsedou ČOV. 
 

 
 
V Praze dne 5. 4. 2022 

 
 
 
 

Ing. Olga Plachá     Ing. Jiří Kejval 
Předsedkyně Komise     Předseda ČOV 


