
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 

STATUT 

KOMISE SPORTOVCŮ 

ČESKÉHO OLYMPIJSKÉHO VÝBORU 

 

 

Článek 1 

Poslání a úkoly Komise 

Komise sportovců Českého olympijského výboru (dále také jako „ČOV“) je odbornou komisí ČOV. 

Hlavním posláním Komise sportovců ČOV (dále také jako „Komise“) je prezentovat názory 

sportovců a hájit jejich práva a oprávněné zájmy v rámci ČOV. Komise sportovců vyvíjí svoji 

činnost v souladu s principy Olympijské charty a Stanovami ČOV. 

 

 

Článek 2 

Působnost Komise 

1. Působnost Komise je zaměřena zejména na následující oblasti:  

a. organizační zajištění přípravy sportovců a jejich účasti na olympijských hrách (dále také 

jako „OH“), materiální vybavení sportovců a jejich doprovodu během přípravy a v průběhu 

OH, zdravotní zabezpečení sportovců v přípravě a na OH; 

b. oblast prevence a potírání dopingu. Při této činnosti Komise aktivně spolupracuje 

s Antidopingovým výborem České republiky a s institucemi a iniciativami, které bojují 

proti dopingu a chrání a podporují sportovce dodržující zásady fair-play; 

c. vzdělávání sportovců a jejich začlenění do pracovního života po skončení aktivní sportovní 

kariéry a finanční podpora sportovců; 

d. spolupráce s Komisí sportovců Mezinárodního olympijského výboru (dále také jako 

„MOV“), s Komisí sportovců Evropských olympijských výborů (dále také jako „EOV“) 

a s Komisí sportovců Mezinárodní antidopingové agentury (dále také jako „WADA“); 

e. doporučení ČOV při jmenování členů Mezinárodní rady sportovní arbitráže (ICAS);  

 

 

Článek 3 

Členství v Komisi 

1. Komise má minimálně 5 (pět) a maximálně 15 (patnáct) členů, složených ze zástupců všech 

pohlaví, s odpovídajícím poměrem mezi pohlavími a s odpovídajícím poměrem mezi letními a 

zimními sporty.   

2. Členem Komise se může stát svéprávný bezúhonný občan České republiky, který se zúčastnil 

olympijských her a který nebyl pravomocně potrestán za porušení antidopingových pravidel nebo 

za korupci ve sportu. Délka funkčního období činí 4 roky, opakovaná volba je přípustná. 

3. Nadpoloviční počet členů Komise volí zástupci sportovců. Případně další členy Komise jmenuje 

předseda ČOV na návrh předsedy Komise, vždy s přihlédnutím k odpovídajícímu poměru mezi 



 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 

pohlavími a mezi letními a zimními sporty. Způsob volby členů Komise upravuje Volební řád, který 

navrhuje Komise a schvaluje VV ČOV.  

4. Členství v Komisi zaniká odvoláním, vzdáním se členství v Komisi, úmrtím, nejpozději však zaniká 

koncem třetích OH, které následují po posledních OH, kterých se člen Komise zúčastnil. 

5. Členy Komise jsou zároveň sportovci – členové Komise sportovců MOV, Komise sportovců EOV a 

Komise sportovců WADA. Členství těchto členů v Komisi zaniká zánikem členství sportovce 

v Komisi sportovců MOV, v Komisi sportovců EOV nebo v Komisi sportovců WADA, nejpozději 

však zaniká koncem třetích OH, které následují po posledních OH, kterých se člen Komise 

zúčastnil. 

6. Sportovní ředitel ČOV je stálým zástupcem ČOV v Komisi. 

 

 

  Článek 4 

Předseda Komise 

1. Předseda Komise je statutárním a výkonným zástupcem Komise.  

2. Předsedu Komise volí z členů Komise Schůze členů Komise na dobu 4 (čtyř) let.  

3. Předseda Komise zastupuje Komisi navenek a realizuje rozhodnutí Schůze členů Komise. 

Předseda Komise řídí Schůzi členů Komise. 

4. Předseda Komise je členem VV ČOV v souladu s čl. X. odst. 2.5. Stanov ČOV.  

 

 

Článek 5 

Schůze členů Komise 

1. Schůze členů Komise je nejvyšším orgánem Komise.  

2. Schůze členů Komise se může zúčastnit každý člen Komise.  

3. Předseda Komise svolává Schůzi členů Komise nejméně jednou za půl roku. 

4. Požádá-li o to předsedu Komise více než polovina všech členů Komise, je předseda Komise 

povinen svolat Schůzi členů Komise tak, aby se konala nejpozději do 2 (dvou) týdnů od okamžiku, 

kdy byl o její svolání předseda Komise požádán.  

5. Doba, místo konání a program Schůze členů Komise musí být oznámeny nejpozději 7 (sedm) dní 

přede dnem jejího konání. 

6. Schůzi členů Komise řídí předseda Komise.  

7. Schůze členů Komise rozhoduje o všech záležitostech s výjimkou záležitostí, o nichž rozhoduje 

předseda Komise.  

8. Schůze členů Komise volí ze svých řad předsedu Komise, který je zároveň zástupcem Komise – 

členem Pléna ČOV v souladu s čl. VII. odst. 5.2. Stanov ČOV a zástupcem Komise – členem VV ČOV 

v souladu s čl. X. odst. 2.5. Stanov ČOV. 

9. Schůze členů Komise volí ze svých řad 5 (pět) zástupců Komise – členů Pléna ČOV v souladu s čl. 

VII. odst. 5.2. Stanov ČOV. Jedním z těchto zástupců Komise – členů Pléna ČOV je předseda 

Komise. 



 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 

10. Schůze členů Komise je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň 1/3 (jedna třetina) všech členů 

Komise. Schůze členů Komise rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů Komise.  

11. Komise na svém zasedání přijala Deklaraci práv a povinností sportovců, předloženou a přijatou 

na 133. zasedání MOV v Buenos Aires v říjnu 2018.  

 

 

Článek 6 

Tajemník Komise 

1. Tajemník Komise zajišťuje administrativní a organizační agendu Komise.  

2. Tajemníka Komise jmenuje a odvolává předseda Komise po projednání s Generálním sekretářem 

ČOV.  

 

 

Článek 7 

Závěrečná ustanovení 

1. Tento Statut v plném rozsahu nahrazuje Statut Komise sportovců ČOV ze dne 09. 05. 2022. 

2. Tento Statut nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho schválení VV ČOV v souladu 

s čl. X. odst. 7.7. Stanov ČOV, tj. dne 1. 11. 2022. 
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předseda ČOV     generální sekretář ČOV 
 


