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Mezinárodní aspekty 
a implemetace strategie

STRATEGIE 
UDRŽITELNOSTI 
2030



Nárůst počtu a důležitosti společenských hnutí žádající transparentnost, spravedlnost a odpovědnost

Jiné life-style preference milenálů a generace „Z“ v porovnání s předchozími generacemi

Narůstající míra nadváhy a obezity (u mladých lidí) a nabídky (nepohybových) volnočasových aktivit

Prohlubující se digitalizace

Následky pandemie Covid 19 

SOCIOEKONOMICKÉ  ZMĚNY



LEGISLATIVNÍ ZMĚNY

Když nebudeme aktivní sami, donutí nás okolnosti

Příjem financí podmíněn implementací nových pravidel



ZMĚNA KLIMATU

Už dávno není „ideologickou“ otázkou

Viditelné dopady po celém světě, včetně ČR

Viditelné dopady na sport

European Green Deal (– snížení emisí CO2 o 55% do r. 2030) 

COVID krize a její dopady

SOCIO-EKONOMICKÁ TRANSFORMACE



MÁME NA VÝBĚR 

„CHANGE OR BE CHANGED“

NOW
LATER





ASAP PROJEKT



ASAP PROJEKT



STRATEGIE 
UDRŽITELNOSTI 
2030



Maximální 
využití 

potenciálu 
lidských zdrojů 

Mít pozitivní 
dopad na 

chování lidí 
(hlavně dětí  
a fanoušků) 

Být lídrem 
v oblasti 

udržitelnosti 
ve sportovním 

hnutí 

Zisk nových 
finančních zdrojů

Být o krok 
napřed oproti 

změnám  
v legislativě

Navázání nových 
partnerských vztahů 

a posílení těch 
stávajících

Zlepšení image 
a reputace 
organizace

Zvýšení 
důvěryhodnosti 

promítnutím 
olympijských 

hodnot do všeho, 
co děláme

Zvýšení odolnosti 
a efektivity 
organizace 

Úspora 
financí

Zvýšení 
relevance ČOV 
a olympijského 

hnutí pro mladou 
generaci  

a udržení její 
pozornosti

PŘÍLEŽITOSTI

STRATEGIE UDRŽITELNOSTI ČOV 
velká příležitost



Stagnace  
a ztráta pozice 

v národním  
a mezinárodním 

sportovním 
prostředí

Organizační rizika 
vč. dražšího provozu, 

závislosti na veřejných 
financích, ztráty 

pozitivní organizační 
kultury

Poškození 
reputace a image 

včetně ztráty 
partnerů

Vystavení sportovců 
a účastníků větším 
rizikům spojeným 

s klimatickou změnou 
a dalším vývojem 
– ohrožení „jádra“ 
samotného sportu

Ztráta relevance 
pro mladou 

generaci

Vnější 
(legislativní) 

tlak ke změně 
– „donucení ke 

změně“

Ztráta motivace 
zaměstnanců  

a ztráta 
schopných  

a talentovaných 
lidí

RIZIKA 
A VÝZVY 

STRATEGIE UDRŽITELNOSTI ČOV 
velká příležitost čelit rizikům



STRATEGIE UDRŽITELNOSTI

VIZE
V souladu s naší  

společenskou odpovědností  
a odpovědností ve vztahu  

k životnímu prostředí je naší vizí 
stát se lídrem v oblasti udržitelnosti 

ve sportovním prostředí na  
národní i mezinárodní  

úrovni a ostatní  
inspirovat. MISE

Dlouhodobě zlepšovat  
naší činnost a aktivity 

a zároveň maximálně snižovat 
jejich možný negativní 

environmentální,  
společenský  

a ekonomický  
dopad.

Budování efektivní, 
odpovědné a finančně 
udržitelné organizace

Rozvíjení lidského 
potenciálu

Převzetí odpověd-
nosti za naši  
enviromentální  
a klimatickou  
stopu

Odpovědné  
a udržitelné 
nakládání  
a hospodaření  
se zdrojiD

o
p

ad

Vliv

ČOV JAKO ORGA
N

IZA
C

E

ČOV JAKO ORGANIZÁTOR AKCÍ A
 PR

O
JEK

TŮ

ČOV JAKO PARTNER A INFLUEN
CER



A. Integrovat zásady udržitelnosti do zadávání zakázek 
pro nákup zboží a služeb, včetně těch od oficiálních 
partnerů a dodavatelů. 

B. V rámci naší činnosti, v projektech a na akcích využívat 
zdroje odpovědně a udržitelně. 

C. Propagovat a podporovat organizaci udržitelných 
sportovních akcí.

ODPOVĚDNÉ A UDRŽITELNÉ 
NAKLÁDÁNÍ A HOSPODAŘENÍ 
SE ZDROJI

4.

A. Snížit celkový dopad činnosti, projektů a akcí ČOV na 
klima a přírodu.  

B. Zvýšit povědomí o změně klimatu a environmentálních 
aspektech udržitelnosti ve sportu. 

C. Rozvíjet partnerství a spolupráci v oblasti klimatu na 
národní a mezinárodní úrovni.

PŘEVZETÍ ODPOVĚDNOSTI  
ZA NAŠI ENVIRONMENTÁLNÍ  
A KLIMATICKOU STOPU

3.

A. Zajistit, aby rozvoj ČOV a jeho projektů / akcí byl 
založen na dlouhodobé strategii, vycházející ze 
základních principů olympismu a udržitelnosti. 

B. Zvýšit odpovědnost, účinnost a odolnost ČOV a jeho 
struktur a procesů.  

C. Zlepšit transparentnost a integritu ČOV a jeho struktur 
a procesů. 

D. Rozvíjet dlouhodobá partnerství.

BUDOVÁNÍ EFEKTIVNÍ, 
ODPOVĚDNÉ A FINANČNĚ 
UDRŽITELNÉ ORGANIZACE

1.

A. Vytvořit a udržovat příznivé, bezpečné a inkluzivní 
prostředí pro pracovníky a dobré podmínky pro jejich 
rozvoj. 

B. Propagovat zdraví, bezpečnost a spokojenost ve sportu. 

C. Propagovat olympijské hodnoty, kvalitní vzdělávání  
a výzkum ve sportu. 

D. Propagovat rovný přístup ke sportu a rovné příležitosti 
ve sportu.

ROZVÍJENÍ LIDSKÉHO  
POTENCIÁLU

2.





STRATEGIE UDRŽITELNOSTI ČOV 
Implementační plán 2022/2023 



STRATEGIE UDRŽITELNOSTI ČOV 2030



STRATEGIE UDRŽITELNOSTI ČOV
příležitost pro ČOV jako instituci

Inventura vnitřních předpisů

Update vise a mise ČOV

Revize stanov

Jednotná komunikace se sportovními svazy



STRATEGIE UDRŽITELNOSTI ČOV
příležitost pro ČOV partnery



STRATEGIE UDRŽITELNOSTI ČOV
příležitost vzdělávat a pomáhat

Nová  struktura zaměstnanců

Nové vzdělávací projekty

Pravidelné projektové meetingy

Strukturované vztahy s veřejností

Vzdělávání trenérů  - Česká trenérská akademie

Duální kariéra – nové partnerství s UNYP



STRATEGIE UDRŽITELNOSTI ČOV
příležitost vzdělávat a realizovat změny

Vzdělávání veřejnosti k udržitelnosti prostřednictvím projektů ČOV

Rozvíjení partnerství s experty

Vzdělávací  zaměstnanců



STRATEGIE UDRŽITELNOSTI ČOV
příležitost ušetřit

Spolupráce s experty

Energetický audit

Logistický audit

Vlastní Strategie udržitelnosti všech projektů ČOV



DĚKUJEME ZA POZORNOST 
Český olympijský výbor a jeho Komise pro udržitelnost jsou vám kdykoliv 

k dispozici v případě jakýchkoliv otázek


