
 

 

 

 

Program zasedání: 

1. Úvod, přivítání 

2. Schválení zápisu z minulého zasedání VV ČOV 

a) Potvrzení hlasování per rollam 

3. Zpráva předsedy ČOV (J. Kejval) 

4. Světové hry Birmingham 2022 (M. Doktor/F. Šuman) 

5. EYOF Banská Bystrica 2022 (M. Doktor) 

6. ODM (F. Šuman) 

7. Ekonomika ČOV (L. Varhaník) 

a) Informace o aktuálním stavu financování  

8. Mezinárodní aktivity (R. Kumpošt) 

9. Plán akcí na další období (P. Graclík) 

10. Různé 

a) Cena Oty Pavla 

b) Setkání olympioniků po 50 letech 1972 (Mnichov, Sapporo)  

 

 
 

 

 

 

 

 

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VV ČOV Číslo/datum: 9 / 14. 6. 2022 

Místo: 
Česká národní banka 
Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1 

Přítomni: 

J. Kejval, Z. Haník, M. Hnilička, R. Kumpošt, F. Šuman, L. Varhaník 

J. Bloudek, M. Bohman, P. Hulinský, M. Ježdík, H. Moučková, K. Neumannová, M. Pakosta, J. 

Pollert, P. Ryška, D. Svoboda, G. Waage 

Omluveni: 
P. Fousek, A. Kliment, O. Plachá, Š. Strachová, Z. Sýkora, O. Svojanovský, (v průběhu schůze 
před hlasováním o usnesení k bodu 8 se omluvili L. Varhaník a M. Hnilička) 

Hosté: N. Černá, M. Doktor, P. Graclík, A. Károlyi, B. Žehanová 

Zapsala: N. Černá 

Ověřil: J. Kejval 



 

 
 

1. ÚVOD, PŘIVÍTÁNÍ 
J. Kejval zahájil zasedání VV ČOV ve 14:00 a přivítal přítomné členy VV ČOV a hosty. 
 

2. SCHVÁLENÍ ZÁPISU Z MINULÉHO ZASEDÁNÍ VV ČOV 
P. Graclík projednal zápis ze zasedání VV ČOV 9. 5. 2022.  

USNESENÍ 

U2/1/14-06-2022 VV ČOV potvrzuje obě hlasování per rollam týkající se a) Dodatku č. 2 ke Smlouvě o 

úrazovém pojištění sportovců s PVZP a b) půjčky ve výši 2 mil. Kč pro ČPV.  

a) Úrazové pojištění: 

Předložen návrh dodatku k úrazovému pojištění od pVZP, ve kterém dochází ke změně v pojistném plnění ve 

vztahu k dennímu odškodnému za dobu nezbytného léčení úrazu. V příloze označeno žlutě s komentářem 

předchozího stavu. Úprava je navržena v souladu s výzvou dle zákona o veřejných zakázkách, na základě, 

které ČOV vysoutěžil pojišťovnu pVZP jako poskytovatele úrazového pojištění pro sportovní prostředí. PVZP 

tehdy nabídla „velkorysejší“ podmínky pojistného plnění, než bylo požadováno v Zadávací dokumentaci (ZD). 

Nyní nás žádají o aktualizaci těchto parametrů, které jsou však stále v souladu se zněním ZD a nejedná se tedy 

o podstatnou změnu smlouvy (viz vyjádření právního zástupce pVZP a námi oslovené spol. Renomia v příloze). 

Součástí kompenzace ze strany pVZP je zároveň zahrnutí pojištění ukrajinských sportovců, kteří se účastní 

sportovních aktivit u pojištěných klubů. To vše v rámci stávajícího pojistného bez jakéhokoli navýšení. 

Schválené Usnesení U1/1/27-05-2022: 

VV ČOV souhlasí s uzavřením předloženého dodatku č. 2 k pojistné smlouvě č. 1310001770 týkající se 

úrazového pojištění mezi Pojišťovnou VZP, a.s. a Českým olympijským výborem. 

 

b) Žádost ČPV o krátkodobou půjčku ve výši 2 000 000,- Kč: 

Předložena žádost ČPV o krátkodobou půjčku z prostředků ČOV. Výkonný výbor ČOV si uvědomuje, že 

situace není jednoduchá a ČOV sám dosud prostředky z NSA neobdržel. V souladu s morální povinností 

vůči ČPV doporučujeme jeho žádosti vyhovět. Půjčku navrhujeme zatížit aktuální nejnižší diskontní sazbou 

ČNB ve výši 4,75 % p.a. a ve smlouvě o půjčce požádáme o vrácení nejpozději ve lhůtě 14 dní po obdržení 

dotace od NSA na účet Českého paralympijského výboru.  

 

Schválené Usnesení U1/2/27-05-2022: 

VV ČOV souhlasí s poskytnutím krátkodobé půjčky z prostředků ČOV ve výši 2 000 000,- Kč ve prospěch 

Českého paralympijského výboru. Úvěr bude zatížen diskontní sazbou ČNB ve výši 4,75 % p.a. a bude 

splatný do 14 dnů po obdržení dotace od NSA na účet Českého paralympijského výboru.    

 

U2/2/14-06-2022 VV ČOV schvaluje zápis z minulého zasedání VV ČOV.  

 



 

3. ZPRÁVA PŘEDSEDY ČOV 
J. Kejval informoval o činnosti ČOV od minulého zasedání VV ČOV, zejména o: 

• Zasedání Pléna ČOV dne 10. 5. 2022 a schváleném strategickém směřování ve smyslu doporučení 

svazů na Programové konferenci ČOV.  

• V návaznosti na výše uvedené strategické směřování vznikne marketingová strategie ČOV, kterou 

připraví skupina expertů – marketingová komise, do které J. Kejval navrhuje: D. Lhotu (WPP) (na 

doporučení J. Pollerta), T. Salomona (ČS), P. Dvořáka (ČT) a P. Hynka (Under Armour). Členové VV 

samozřejmě mohou navrhnout další členy.  

• OH 2024 Paříž bude významná událost záměr je mít Český dům v oblasti La Villette Paris, kde je 

předpoklad, že tam budou mít národní domy i další olympijské výbory, 

• IOC Session – potvrdilo OH Brisbane 2032, systém vybírání hostitelské země byl změněn, členkou 

IOC se stala D. Barteková (SVK), 

• Návrhu dopisu pro předsedu vlády ČR v souvislosti s novou strategií ČT a plánovanou redukcí 

nákladů v oblasti sportovního vysílání (dokument ČT je přílohou zápisu), 

Diskuse: M. Pakosta, P. Ryška, A. Károlyi, M. Ježdík.  

• Návrh dopisu pro předsedu vlády ČR týkající se financování sportu v ČR. 

Diskuse: M. Pakosta, J. Kejval,, G. Waage, M. Bohman, A. Károlyi, H. Moučková.  

USNESENÍ 

U3/1/14-06-2022 VV ČOV bere na vědomí informace předsedy ČOV o činnosti ČOV od minulého 

zasedání VV ČOV.  

U3/2/14-06-2022 VV ČOV bere na vědomí informace o ustavení a složení marketingové komise ČOV.  

U3/3/14-06-2022 VV ČOV souhlasí s obsahem předložených dopisů předsedy ČOV, a pověřuje jej 

zasláním předsedovi vlády a následným jednáním s premiérem.  

4. SVĚTOVÉ HRY BIRMINGHAM 2022 
M. Doktor prezentoval informace ke Světovým hrám Birmingham 2022 (program, sportoviště, zázemí, 

komunikace atd.) a předložil návrh nominace 87 sportovců a 32 členů doprovodu na Světové hry 

Birmingham 2022. Součástí výpravy bude i 5 rozhodčích, 5 členů org. štábu, 3 medical, 2 media, 4 media 

house a 1 člen vedení ČOV.  

 

USNESENÍ 

U4/1/14-06-2022 VV ČOV bere na vědomí informace o stavu příprav ČOT na Světové hry Birmingham 

2022 a schvaluje nominaci české výpravy na SH 2022 tak, jak ji předložil sportovní ředitel ČOV, a zároveň 

zmocňuje předsedu ČOV k případným změnám v nominaci sportovců a členů doprovodu výpravy v 

období od jednání VV ČOV do SH 2022. 

 

5. EYOF BANSKÁ BYSTRICA 2022 
M. Doktor prezentoval informace k EYOF Banská Bystrica 2022 (základní informace k akci, sporty s českou 

účastí, zajištění výpravy, komunikace atd.).  

USNESENÍ 

U5/1/14-06-2022 VV ČOV bere na vědomí informace o stavu příprav ČOT na EYOF Banská Bystrica 2022.  



 

 

6. ODM  
F. Šuman informoval o stavu příprav ODM 2022 a 2023 a pozval členy VV ČOV na Slavnostní zahajovací 

ceremoniál a Konferenci na podporu sportování mládeže v Olomouci dne 26. 6. 2022.  Dále informoval, 

že na pořádání ODM 2024 podal kandidaturu Jihočeský kraj a požádal o projednání předmětné 

kandidatury. 

USNESENÍ 

U6/1/14-06-2022 VV ČOV pověřuje pořadatelstvím ODM 2024 Jihočeský kraj.  

 

7. EKONOMIKA ČOV 
 
Informace o aktuálním stavu financování 
L. Varhaník představil informace týkající se výhledu sestavení rozpočtu ČOV na rok 2022 v kontextu 

alokace prostředků pro ČOV a ČPV ve výzvě Národní sportovní agentury, kterou k dnešnímu datu stále 

neznáme.  

 

VV ČOV usnesením U7/1/09-05-2022 a následně Plénum ČOV dne 10. 5. 2022 schválilo návrh rozpočtu 

ČOV na rok 2022 a zmocnilo VV ČOV pro schválení konečné varianty rozpočtu ČOV na rok 2022. Konečná 

varianta rozpočtu bude zpracována v návaznosti na poskytnutou dotaci ze strany NSA a podmínek použití 

dotačních prostředků. J. Kejval avizuje, že zřejmě bude nutné svolat mimořádný VV ČOV v letních měsících 

v souvislosti s otázkou schválení konečné varianty rozpočtu ČOV na rok 2022. 

 

Výsledky hospodaření obou dceřinných společností ČO a.s. a OF s.r.o. budou předloženy na příštím VV, až 

budou podána daňová přiznání.  

 
USNESENÍ 

 

U7/1/14-06-2022 VV ČOV bere na vědomí informace o aktuálním stavu financování ČOV.  

 

8. MEZINÁRODNÍ AKTIVITY 
R. Kumpošt informoval o mezinárodních aktivitách ČOV a krocích ve věci jednotné prezentace České 

republiky ve sportu doma i v zahraničí vyplývajících z přijatého usnesení U8/2/09-05-2022.  

USNESENÍ 

 

U8/1/14-06-2022 VV ČOV bere na vědomí informace o mezinárodních aktivitách ČOV.  

 

NÁVRH USNESENÍ: 

Na základě souhlasného vyjádření zástupců 38 členských subjektů ČOV (23 spolku zastupující sporty na 

programu OH a 15 zástupců spolků, jejichž sporty nejsou na programu OH), schvaluje VV ČOV záměr 

jednotné prezentace České republiky ve sportu v ČR i v zahraničí, konkrétně užívání jednoslovného 

názvu Česko a jeho anglické varianty Czechia. Toto jednoslovné označení země bude z pověření VV ČOV 

nahlášeno oficiálně do databáze názvu zemí na MOV.  

 

VV ČOV schvaluje, že Český olympijský tým bude na OH Paříž 2024 užívat název Czechia a zkratku CZE. 



 

 

VV ČOV pověřuje vedení ČOV ve spolupráci s MZV k vyvolání jednání týkající se složení pracovní skupiny 

pro vytvoření jednotného vizuálního stylu oficiálního názvu naší země. 

 

VV ČOV svým rozhodnutím respektuje i Usnesení vlády ČR ze dne 2. 5. 2016, č. 403 k návrhu na doplnění 

názvu Česko do databází OSN. V databázích OSN je tak na základě předmětného Usnesení zanesen 

název Česká republika a krátké názvy „Česko“ ve všech šesti oficiálních jazycích OSN, v nichž jsou výše 

uvedené databáze vedeny. Jde o: Czechia (angličtina), Tchéquie (fra.), 捷克 (čín.), Chequia (šp.), Чехия 

(rus.),  ي شيك 
ْ
 .(.arab) ت

 

Diskuse: J. Kejval, J. Bloudek,  A. Károlyi, K. Neumannová, P. Hulinský, R. Kumpošt, P. Ryška a G. Waage.  

D. Svoboda VV ČOV sdělil, že sportovci s užíváním jednoslovného názvu nesouhlasí.  

Pro: 7 

Proti: 2 

Zdrželi se: 6 

 

U8/2/14-06-2022 VV ČOV předložený návrh usnesení k užívání jednoslovného názvu a jednotné 

prezentaci České republiky ve sportu doma i v zahraničí, neschválil.   

9. PLÁN AKCÍ ČOV NA DALŠÍ OBDOBÍ 
P. Graclík představil plán akcí ČOV na další období. 
 
USNESENÍ 

U9/1/16-04-2022 VV ČOV bere na vědomí plán akcí ČOV na další období. 

 

10. RŮZNÉ 
 

a. Cena Oty Pavla 

Na cenu Oty Pavla ČOA navrhuje novináře Ladislava Josefa.  

Diskuse: D. Svoboda, J. Kejval, A. Károlyi 

U10/1/16-04-2022 VV ČOV schvaluje udělení Ceny Oty Pavla novináři Ladislavu Josefovi. 

 

b. Setkání olympioniků po 50 letech 1972 (Mnichov, Sapporo)  

M. Bohman vyjádřil zájem akci koordinovat.  

 

c. Informace členů VV ČOV 
 

• P. Ryška informuje o nárůstech cen energií na sportovištích v Jihlavě, 

• H. Moučková sdělila, že si váží konstruktivního přístupu zastupitelstev v některých městech 

a dále informuje o opakovaných požadavcích NSA k žádosti o dotaci a proto ČOS bude žádat 

NSA o informace dle zákona 106, 

• P. Hulinský nabídl součinnost při organizaci akce Setkání olympioniků po 50 letech (OH 1972, 

Mnichov, Sapporo),  



 

• J. Pollert informuje o různých problémech ve sportu,  

• M. Bohman J. Kejvalovi podporu pro jednání s předsedou vlády.  

USNESENÍ 

U10/1/14-06-2022 VV ČOV bere na vědomí informace členů VV ČOV a pověřuje M. Bohmana koordinací 

organizace akce Setkání olympioniků po 50 letech 1972.  

 

Následující zasedání VV ČOV se uskuteční v České národní bance (Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1) dne 7. 9. 2022 

od 14:00. 

 

 

 

 

___________________________ 

Jiří Kejval, předseda 

 

 

 

____________________________ 

Petr Graclík, generální sekretář 

 

 

______________________ 

Naďa Černá, zapisovatelka 

 

 


