
Zápis z jednání valné 
hromady ČKSOI  

Datum: 17. 9. 2020 

Místo: Hotel Courtyard Prague City by Marriott 

Přítomni: Dle prezenční listiny 

Zapsala: Kateřina Tomková 

 

1) Úvod, zahájení 

 

F. Šuman zahájil Valnou hromadu a přivítal členy Českého klubu sportovních svazů organizací a institucí 

(dále jen ČKSOI), předsedu ČOV Jiřího Kejvala, generálního sekretáře Petra Graclíka a ombudsmana 

ČOV JUDr. Alexandra Károlyiho.  

 

Řízením VH byl pověřen Petr Graclík – generální sekretář ČOV. 

Hlasování o programu VH: 29 pro, 1 se zdržel. Program byl schválen.  

Jednací řád a Volební řád byly schváleny předsednictvem ČKSOI dne 1. 9. 2020 dle statutu ČKSOI. 

 

Do mandátové komise byli navrženi: M. Zítko (předseda), J. Kynos a V. Drbohlav. 

Hlasování o mandátové komisi: 26 pro, 1 proti, 3 se zdrželi. Mandátová komise byla schválena. 

 

Do volební komise byli navrženi: P. Graclík (předseda), T. Cvikl a P. Ottich. 

Hlasování o volební komisi: 28 pro, 2 se zdrželi. 

 

2) Aktuální informace předsedy ČOV 

 

Jiří Kejval poděkoval za účast všem přítomným vzhledem k probíhající zdravotní krizi spojené s virem 

COVID-19, kdy došlo k posunutí OH i Světových her a pohled na aktivní sport se celkově mění.  

 

Předseda ČOV shrnul uplynulé období od roku 2013, kdy proběhla změna stanov a vznikla samostatná 

složka ČKSOI, která pro něj představuje nejpozitivnější změnu ve struktuře olympijského výboru. 

Vyzdvihl, že neolympijské sporty neváhají podat pomocnou ruku, nečekají pasivně na finanční 

prostředky a podtrhl šťastné načasování vzniku složky ČKSOI.  

 

Mezinárodní olympijský výbor (MOV) získal s příchodem Thomase Bacha nové vedení, což vedlo ke 

změně smýšlení a vznikl například projekt Agenda 2020, jehož cílem je modernizovat OH vyřazováním 

neatraktivních sportů a dává příležitost těm novým, což je mimořádná příležitost pro neolympijské 

sporty.  Jiří Kejval upozornil, že jsme se v České republice nemuseli adaptovat, jelikož jsme již měli 

vlastní složku a začali jsme se připravovat na World Games.  Jiří Kejval uvedl, že Světovým hrám je 

v rámci ČOV dávána velká důležitost a pomohly změnit pohled na neolympijské sporty z hlediska 

mediální pozornosti a profesionálního servisu.   

 

Jiří Kejval připomněl, že v Česku pořádáme soutěže na principu multisportovních akcí a kde se zvlášť 

pracuje s mládeží, jmenovitě Sazka Olympijský víceboj, jehož finále nyní proběhlo v Brně; Olympiádu 

dětí a mládeže, kde je celá řada neolympijských sportů a která probíhá na samotné hranici možného 

maximálního počtu účastníků; Evropský olympijský festival mládeže (EYOF) a Olympijské hry mládeže 

(YOG) pro děti na celosvětové úrovni. Jiří Kejval poděkoval neolympijským sportům a České televizi za 



spolupráci. Předseda ČOV dále jmenoval projekty ČOV jako Media house, Zahraniční diplomacie. 

Vyzdvihl, že v poslední době se zlepšuje zapojení českých představitelů na mezinárodní úrovni. Jiří 

Kejval dále vyzdvihl vzniku pozice ombudsmana ČOV, kterou vykonává JUDr. Alexander Károlyi.  

 

Předseda ČOV na závěr uvedl, že je zde při iniciativě na straně svazů prostor pro rozvoj složky ČKSOI a 

že neolympijské sporty mají jeho plnou podporu, stejně tak projekty, které by posouvaly složku a 

vylepšovaly svazy. 

 

3) Aktuální informace předsedy ČKSOI 

 

Filip Šuman krátce zhodnotil uplynulé čtyři roky a uvedl, že je rád za přijetí v olympijském výboru a 

vnímání neolympijských sportů jako jeho plnohodnotné části. Neolympijské sporty se intenzivně 

zapojily do práce v komisích, kdy 2 komise vedou -  Jedná se o Komisi neolympijských sportů, které 

předsedá Filip Šuman, a Komisi sportu pro všechny, které předsedá Hana Moučková. V radě dalších 

pak mají neolympijské sporty zastoupení. 

 

Filip Šuman zmínil Světové hry 2017, kde naši výpravu tvořilo 130 účastníků a cílem bylo získat pro ně 

stejnou podporu a zázemí jako na olympijských hrách. Další edice byla posunuta na rok 2022. Mnohé 

mají šanci vyslat sportovce a musí splnit tvrdá kvalifikační kritéria. Poděkoval ČOV za přístup ke 

Světovým hrám.  

 

Filip Šuman jmenoval svazy, které se ucházejí o uznání a přijetí do Českého olympijského výboru. Je to 

celkem 36 kandidátů, z nichž řada již dospěla do fáze uznání a 5 svazů se již stalo členy ČOV. 

 

Předseda ČKSOI připomněl pořádání seminářů pro neolympijské svazy, které často trápí nedostatek 

profesionálních zaměstnanců a zrekapituloval uplynulé edice a vyzdvihl možnost vyměňování 

zkušeností. Letošní seminář plánovaný na květen byl kvůli COVIDu-19 zrušen, další se tedy plánuje v 

roce 2021. 

 

Filip Šuman podtrhl zapojení ČKSOI a neolympijských sportů do projektů ČOV, například do 

Olympijského festivalu. Tuto platformu na prezentaci činnosti využila asi polovina členů ČKSOI. Aktivita 

neolympijských sportů zvyšuje náš respekt u olympijských sportů a ČOV. Dnes máme lepší pozici, uvedl, 

a poděkoval svazům za jejich práci. 

 

 

4) Volby 

 

Nejprve proběhla zpráva mandátové komise, kterou přednesl M. Zítko. 

Počet členů složky ČKSOI: 37. 

Přítomno 31 zástupců – tj. 84 %. 

Nadpoloviční většina přítomných: 16. 

 

Každý kandidát má dle Volebního řádu právo na vystoupení.  

 

Předseda České asociace amerického fotbalu Filip Hobza požádal, aby se každý kandidát vyjádřil, jak se 

staví k současným stanovám ČOV. 



 

Volba Předsedy ČKSOI a místopředsedy ČOV: 

 

Ve volbě se představili dva kandidáti na předsedu složky ČKSOI a místopředsedu ČOV: 

 

Jan Šťovíček, předseda Autoklubu České republiky. 

Filip Šuman, současný předseda ČKSOI. 

 

VOLBA 

 

Předseda ČKSOI byl voleni v tajné volbě. 

 

Z 31 vydaných volebních lístků bylo odevzdáno 30 – všechny platné.  

Ve volbách získat Jan Šťovíček 6 hlasů a Filip Šuman 24 hlasů. 

Předsedou ČKSOI a místopředsedou ČOV pro neolympijské sporty na 4-leté období byl zvolen Filip 

Šuman.  

 

Volba do Výkonného výboru ČOV: 

Následovala volba kandidátů do VV ČOV: 

 

Ivana Ertlová, předsedkyně České asociace univerzitního sportu.  

Hana Moučková, Starostka České obce sokolské. 

Kateřina Neumannová, kandidátka Ministerstva obrany ČR.  

Viktor Novotný, prezident Šachového svazu České republiky - odstoupil z volby  

Jan Šťovíček, předseda Autoklubu České republiky. 

 

VOLBA 

 

Členové VV ČOV za ČKSOI byli voleni v tajné volbě. 

 

Z 31 vydaných volebních lístků bylo odevzdáno 31 – všechny platné.  

Ve volbách získala Ivana Ertlová 7 hlasů, Hana Moučková 20 hlasů, Kateřina Neumannová 25 hlasů, Jan 

Šťovíček 9 hlasů. 

Členy VV ČOV za složku ČKSOI na 4-leté období byly zvoleny Hana Moučková a Kateřina Neumannová.   

 

 

Volba do Předsednictva ČKSOI: 

 

Následovala volba kandidátů do předsednictva ČKSOI: 

 

Petr Graclík oznámil, že Ivan Matějů odstoupil z volby. 

 

František Nejedlo, generální sekretář Českomoravského biliardového svazu.  

Viktor Novotný, prezident Šachového svazu České republiky.   

Jan Šťovíček, předseda Autoklubu České republiky. 

 



VOLBA 

Členové předsednictva ČKSOI byli voleni v tajné volbě. 

 

Z 31 vydaných volebních lístků bylo odevzdáno 31 – všechny platné.  

Ve volbách získal, František Nejedlo 23 hlasů, Viktor Novotný 24 hlasů a Jan Šťovíček 12 hlasů. 

Členy předsednictva ČKSOI na 4-leté období byli zvoleni, František Nejedlo a Viktor Novotný.    

 

 

Volba do Pléna ČOV: 

 

Petr Graclík uvedl, že ze 14 kandidátů, již bylo do různých funkcí zvoleno 5 a zbylo tedy 9 kandidátů na 

9 míst a navrhuje veřejné hlasování a to společně pro všech devět kandidátů.  

O tomto návrhu proběhlo hlasování: 30 pro, 1 se zdržel. Byla schválena volba aklamací.  

 

VOLBA 

Volba 9 kandidátů do Pléna ČOV: 31 pro.  

Do Pléna ČOV za složku ČKSOI byli schváleni Eva Bartuňková, Tomáš Cvikl, Ivana Ertlová, Vratislav 

Chvátal, Ivan Matějů, Martina Marešová, Svatava Ságnerová, Milan Schwarz a Jana Šťovíček.  

 

5) Různé, diskuze 

 

V diskuzi vystoupili: 

Zdeněk Ertl, předseda Sdružení sportovních svazů ČR. – téma stanovy. 

Filip Hobza, Předseda České asociace amerického fotbalu - téma stanovy. 

Jan Bloudek, předseda Českého horolezeckého svazu – spolupráce svazů a organizací. 

Jan Šťovíček, předseda Autoklubu České republiky. – výzva k diskuzi o stanovách, výzva ke smíru. 

Gabriel Waage, předseda České softballové asociace  – problematika sportů částečně na OH, 

částečně mimo. 

Svatava Ságnerová, prezidentka Asociace školních sportovních klubů ČR – situace sportu na školách. 

Milan Schwarz, delegát Českého korfbalového svazu – poděkování za pozici neolympijských sportů. 

Vratislav Chvátal, předseda Klubu českých turistů – sport pro všechny. 

Vladimír Machula, předseda Aeroklubu ČR – téma komunikace.   

Eva Bartuňková, delegátka Českého svazu tanečního sportu – sjednocení českého sportu. 

Alexander Károlyi, Ombudsman ČOV – stanovy ČOV. 

Miluše Macková, delegátka Orla – činnost organizace OREL. 

 

6) Závěr 

 

Petr Graclík přednesl návrh usnesení: 

 

„Valná hromada ČKSOI zvolila: 

14 zástupců složky ČKSOI do Pléna ČOV, z toho: 

předsedu ČKSOI a místopředsedu ČOV pro neolympijské sporty Filipa Šumana, 

2 členy VV ČOV Hanu Moučkovou a Kateřinu Neumannovou,  

2 členy předsednictva ČKSOI Františka Nejedlo a Viktora Novotného, 

9 zástupců složky v Plénu ČOV Evu Bartuňkovou, Tomáše Cvikla, 

Ivanu Ertlovou, Vratislava Chvátala, Ivana Matějů, Martinu Marešovou,  



Svatavu Ságnerovou, Milana Schwarze a Jana Šťovíčka.“ 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 30 pro, 1 se zdržel 

 

Petr Graclík všem poděkoval za pozornost a ukončil VH ČKSOI. 

 

 

 

 

       Filip Šuman 

    Předseda Českého klubu sportovních svazů, organizací a institucí  

 

 


