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Vážení sportovní přátelé,
za obvyklých okolností bychom v době vydání této zprávy naplno připravovali zajištění
české výpravy na olympijské hry v Tokiu, těšili se z každé další nominace, chystali Český
dům v dějišti her a společně s vámi ladili program Olympijských festivalů, abychom jedinečnou atmosféru olympijských her přiblížili i lidem v Česku.
Život nám všem ale přinesl úplně jinou výzvu. Pandemie nemoci COVID-19 ochromila celou planetu a zastavila i veškeré sportovní dění. Poprvé v historii se tak termín konání
olympijských her posouvá. Hry XXXII. olympiády – i nadále Tokyo 2020 – se uskuteční
až v roce 2021, od 23. července do 8. srpna.
Pro nás to znamená, že budeme vlastně vedle dalších významných akcí najednou připravovat zajištění letních her v Tokiu i těch zimních v Pekingu 2022. V náročné situaci se ale
nacházíme všichni, neboť kalendář všech sportovních událostí se ještě stále přesypává
a nikdo zatím nemá jistotu, jak bude vypadat.
Zatímco všichni už netrpělivě čekáme, až se život i sport velmi pozvolna vrátí k normálu,
je dobré se na chvilku zastavit a ohlédnout se zpět.
V roce 2019 jsme si připomněli 125 let od založení Mezinárodního olympijského výboru
a 120 let od vzniku Českého olympijského výboru. Naplňuje mě pýchou, že jedním ze
zakladatelů MOV byl Čech Jiří Stanislav Guth-Jarkovský, který stál také u zrodu olympijského hnutí v Česku. Šlo o výjimečnou osobnost, stal se i hradním ceremoniářem prvního
prezidenta republiky Tomáše Garrigua Masaryka. V Česku ho však nejvíce proslavila jeho
kniha o vybraném chování (katechismu). Ještě nedávno se říkalo: „Chová se jako podle
Jarkovského“. Tato vzpomínka na našeho zakladatele je i velkým závazkem pro současné
i příští pokračovatele jeho odkazu.
Rok 2019 byl také nabitý zřejmě rekordním počtem zahraničních i domácích sportovních
akcí. Hned zkraje roku se 53členná výprava na zimním Evropském olympijském festivalu
mládeže v Sarajevu radovala z hokejového zlata a bronzu ze snowboardingu. Atmosféru
letního festivalu v Baku pak zažilo 92 mladých sportovců, kteří získali šest medailí. V červnu se vydala téměř dvousetčlenná výprava na Evropské hry do Minsku – se 13 medailemi
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velmi úspěšné, které měly být pro mnohé generálkou na olympijské hry v Tokiu. Tou se
vzhledem k horkému počasí, jež má v Japonsku také panovat, staly premiérové Světové
plážové hry v katarském Dauhá.
Mimo tyto akce jsme pořádali pro více než 4 000 mladých sportovců a jejich doprovodu
z jednotlivých krajů letní Olympiádu dětí a mládeže, tentokrát v Libereckém kraji. Do našeho největšího a celoročního projektu Sazka Olympijský víceboj se zapojilo přes 140 000
dětí a T-Mobile olympijského běhu, který každoročně oslavuje založení Mezinárodního
olympijského výboru, se aktivně účastnilo přes 70 000 běžců. U příležitosti 30. výročí
sametové revoluce jsme ve spolupráci s Vojenským historickým ústavem uspořádali výstavu pod názvem Nestáli stranou, kterou jsme chtěli připomenout, že sportovci nejsou
jen „stroje na medaile“, ale jsou to občané, kteří umí jasně formulovat své postoje, stát
si za nimi a neváhají se zapojit do boje za svobodu a správné hodnoty i za cenu velkých
obětí.
V průběhu celého roku jsme pak pracovali na přípravách olympijských her v Tokiu, jejichž
součástí měl být i Český dům se zázemím pro sportovce a trenéry i prezentací naší země
pro návštěvníky. Olympijské hry měly doplnit Olympijské festivaly v Ostravě, Brně a Praze. V neposlední řadě jsme chystali výstavu Tokio 1940–1964–2020 v Národním muzeu.
To vše se nyní posouvá.
Odložení olympijských her nastalo vůbec poprvé. Rozhodování o něm se dělo za obrovského tlaku světových médií v řádu dnů a hodin. Zvítězila při něm síla olympijské myšlenky. Ačkoli by z ekonomického pohledu bylo mnohem výhodnější zrušení her, dohodli se
organizátoři na jejich posunutí o rok.
Bude to nelehká cesta. Dodnes není jasné, jestli svět bude v létě 2021 na takovouto akci
dostatečně připraven, kolik ﬁnančních prostředků bude její odklad stát a jaké důsledky
tento krok přinese. Přesto přesun olympijských her do příštího roku nadšeně podporujeme. Alespoň za Český olympijský výbor mohu slíbit, že uděláme vše pro jejich zdárné
uspořádání a samozřejmě pro zajištění toho nejlepšího servisu, bezpečí a péče pro české
olympioniky.
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ZPRÁVA O ČINNOSTI SPORTOVNÍHO ÚSEKU ZA ROK 2019
MARTIN DOKTOR

1

V roce 2019 pracoval sportovní úsek v následujícím složení:
Sportovní ředitel: MARTIN DOKTOR,
Členové: JAN STLUKA, LENKA MALINOVÁ, ZBYNĚK KUŽEL,
PETRA KUČEROVÁ

2

Hlavní body činnosti sportovního úseku v roce 2019:

2.1. Zajištění účasti na olympijských soutěžích:
3

4

5

6

2.1.1. XIV. EYOWF Sarajevo a Východní Sarajevo 2019
(Bosna a Hercegovina)
V pořadí XIV. edice zimního Evropského olympijského festivalu mládeže (EYOWF) se
uskutečnila ve dnech 9.–16. února 2019 v hlavních městech Bosny a Hercegoviny Sarajevu
a Východním Sarajevu. Vzhledem k politické situaci v Bosně a Hercegovině bylo nutné rozdělit konání sportovních soutěží do dvou měst, která naštěstí nerozděluje žádná
výrazně viditelná hranice, a tak problémem byla spíš vzdálenost jednotlivých sportovišť
na obou stranách hranice než její přejíždění. Olympijská vesnice se nacházela na bosenské straně, stejně tak jako část sportovišť – tedy ve Federaci Bosny a Hercegoviny (FBH).
Na druhou stranu známé středisko Jahorina a hala v Pale se nacházely na území Republiky
srbské (SRP). Soutěže EYOWF se konaly na rozsáhlém území s poměrně velkými dojezdovými časy.
Veškerý servis pro účastníky EYOWF byl koncentrován do olympijské vesnice, kterou
tvořily hotely Hollywood a Hills v západní části Sarajeva nedaleko mezinárodního letiště.
I hotel Therme pro média byl v dosahu pár set metrů. V prostoru mezi hotely byly každý
večer organizovány medailové ceremoniály. Sportovní soutěže proběhly na celkem sed-
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mi sportovištích. Celkem se do EYOWF zapojilo zhruba 1500 účastníků ze 46 národních
olympijských výborů. Českou delegaci na EYOWF 2019 tvořilo celkem 88 osob, z toho 53
sportovců (18 dívek a 35 chlapců) a 35 osob doprovodu.
Naším nejúspěšnějším sportem na festivalu byl lední hokej. Čeští mladí hokejisté získali zlatou medaili a vítězství v turnaji po dlouhých šestnácti letech. Velice tomu pomohla dohoda mezi ČSLH a ČOV, jejímž výsledkem bylo vyslání šesti klíčových hráčů přímo
z turnaje ve Švédsku, který částečně s turnajem na EYOWF kolidoval. Také medaile mladé
nadějné snowboardistky Marie Kreisingerové byla pro český tým velice potěšitelná. Marie
se dokázala vyrovnat s náročnými podmínkami na trati a s tlakem, který s sebou soutěž
tohoto formátu logicky přináší, a získala první medaili pro český tým. Jen škoda, že se
nepodařilo o jeden stupínek lépe dokončit závod běžci na lyžích Mathiasi Vackovi a biatlonistce Báře Babánkové, kteří oba shodně obsadili čtvrté místo.
V Sarajevu nastoupili nominovaní sportovci do 71 soutěží (v třinácti nebyli klasiﬁkováni,
soutěže nedokončili či nenastoupili – jednalo se především o alpské disciplíny), ve kterých
získali 7 umístění do 8. místa (jednou první a třetí místo, dvakrát čtvrté, jednou páté, šesté
a osmé místo) a dalších 16 umístění do 16. místa (v souhrnu získali 23 umístění do 16. místa). Tato statistika odpovídá předchozím ročníkům EYOWF. Oﬁciální výsledky z EYOWF
2019 jsou k dispozici na sportovním úseku ČOV.

rok

soutěž

místo

2019 EYOWF Sarajevo, BIH

umístění

počet
sportovců

počet
členů
doprovodu

53

35

medailová umístění
zlato

stříbro

bronz

0

4.

5.

jméno

6.

7.

3

4

8.

5

5
1

2

počet umístění do 8. místa

2
1

1

2

1

1

sport

0

1

disciplína

6

1

Bednář Jan, Čajan Pavel, Baláž Ondřej, Bláha Marek,
Hampl Jan, Malák Daniel, Naar Jakub, Svach Václav,
Vacík Dominik, Cikhart Jan, Gut Michal, Handl Tobiáš,
lední hokej
Chlubna Tomáš, Ivan Ivan, Mácha Joshua James,
Macháček Štěpán, Malý Jakub, Matěj Pavel, Novák Pavel,
Simon Michal

turnaj
muži

3

Kreisingerová Marie

slopestyle

snowboarding

7

2.1.2. II. Evropské hry Minsk (Bělorusko)
8
II. Evropské hry se uskutečnily v hlavním městě Běloruska v Minsku od 21. do 30. června
2019. Bělorusové jakožto sportovně vyspělý národ připravili hry na vysoké úrovni, a to
po sportovní i organizační stránce. Sportoviště, vesnice sportovců, transportní a komunikační systém – všechno „jelo“ v podstatě v olympijských standardech. V poměrně snadno
dosažitelných vzdálenostech byla všechna sportoviště, nikam se necestovalo příliš dlouho. Relativně velký byl i zájem diváků a na stadionech byla skvělá atmosféra.
Vesnice sportovců
V nově zrekonstruovaných kolejích pořadatelé připravili velice hezké a prostorné bydlení
v apartmánech o dvou ložnicích a čtyřech ubytovaných. Společná velkokapacitní jídelna
poskytovala relativně pestrou stravu, která dávala prostor pro výběr vhodného jídla pro
sportovce i doprovodné týmy. Strava byla kvantitativně i kvalitativně na úrovni, stejně tak
péče o pitný režim sportovců. V jídelně bylo dbáno na zvýšenou péči o hygienu a rázná
preventivní proti-epidemiologická opatření, jako například měření teploty vydávaných
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teplých i chlazených jídel každou půlhodinu. Součástí vesnice bylo i tréninkové hřiště, ﬁtness a další standardní služby, na které jsou výpravy zvyklé z olympijských vesnic. Všechny společné prostory a zařízení byly vybaveny dle olympijských regulí a fungovaly velmi
dobře. V „naší“ budově, kterou jsme sdíleli s týmy Švýcarska, Švédska, Finska a Izraele,
měl český tým připraveno nadstandardní zázemí. Pro sportovce a členy doprovodu byl
k dispozici tzv. „team space“, který členové štábu vybavili tak, aby zde vytvořili příjemné prostředí pro posezení, sledování sportovních klání i pro setkávání realizačních týmů.
Nedílnou součástí místnosti byly vedle speciálně vyrobených a obrandovaných sedáků
ze zimních olympijských her v Pchjongčchangu také velkoplošná TV i improvizovaná kuchyňka s kávovarem. Tzv. „medical space“ byl tentokrát zbudován ze dvou samostatných
apartmánů, v nichž byla zřízena plně vybavená ordinace a také prostory pro fyzioterapii.
EH v číslech
II. Evropských her se zúčastnilo přes 4000 sportovců a přibližně stejný počet osob doprovodu z padesáti zemí. Celkem se uskutečnilo 200 medailových soutěží ve 23 sportovních
disciplínách. V osmi sportech probíhala na Evropských hrách kvaliﬁkace na olympijské
hry do Tokia. Ve čtyřech sportech (stolní tenis, střelba, karate a lukostřelba) se dalo přímo
kvaliﬁkovat na OH, v dalších čtyřech (atletika, badminton, cyklistika, judo) se sportovcům
počítaly body do kvaliﬁkačního žebříčku. Pro dva sporty (judo a box) byly Evropské hry
zároveň i mistrovstvím Evropy.
Český tým na EH
Na EH v Minsku se do českého týmu nominovalo 118 sportovců ze 14 sportovních svazů
(atletika, badminton, basketbal, box, cyklistika (dráhová, silniční), gymnastika (sportovní,
aerobik, trampolíny), judo, kanoistika, karate, lukostřelba, stolní tenis, sambo, střelba, zápas). Celkem pro český tým pracovalo 65 osob doprovodu, organizační štáb a vedení mise
tvořilo 7 osob. Tito pracovníci zajišťovali veškerý chod výpravy a vesnice, řešili potřeby
sportovců a jejich servisního doprovodu, spolupracovali s médii, organizačním výborem,
MOV, WADA a dalšími institucemi. Zdravotnické zabezpečení bylo nadstandardní, o spor-

14

ZPRÁVA O ČINNOSTI SPORTOVNÍHO ÚSEKU ZA ROK 2019

tovce pečovalo celkem 6 specialistů, včetně lékařů a fyzioterapeutů. Dále se EH zúčastnili
členové vedení ČOV a také rozhodčí a techničtí delegáti z ČR v několika sportech.
Doprava osob a materiálu
Letecká doprava byla převážně realizována pomocí speciálních letů zprostředkovaných
24. základnou dopravního letectva Armády ČR. Bylo vypraveno celkem 7 letů (2x CASA
C-295M, 5x AIRBUS A-319CJ), které dopravili do Minsku a zpět veškerý materiál a většinu
členů výpravy. Neocenitelnou pomocí při zajištění týmu bylo využití letadel CASA pro
dopravu štábu a materiálu v předstihu do místa konání a následně po skončení her zpět
do Prahy. Několik sportovců a členů doprovodu muselo využít standardních komerčních
letů z důvodů cest z jiných nebo do jiných destinací či v jinou dobu, než byly vypravovány
naše speciály. Opětovně musíme konstatovat, že využití CZECH AIR FORCE je pro nás
obrovskou pomocí. Doprava tak probíhá v mnohem příznivějším režimu pro sportovce
a hlavně mnohem bezpečněji než při použití klasických individuálních komerčních letů.
Navíc konkrétně v tomto případě měl tento způsob dopravy i jasnou stopu na medailových úspěších našich střelců, neboť díky využití speciálů se podařilo dopravit vlastní munici na soutěž, a závodníci tak nemuseli střílet s nakoupenou v místě, což bylo pro výsledky
naprosto určující.
Zdravotní zabezpečení
Zázemí medicínského zabezpečení týmu ve vesnici bylo prostorově skvěle uspořádáno.
K dispozici jsme měli 2 samostatné apartmány s celkem 8 lůžky a se standardní medicínskou výbavou. Nad rámec toho byl k dispozici námi dovezený vysokovýkonný laser BTL,
oscilace DEEP OSCILATION, magnetoterapie, lymfodrenážní kalhoty a diagnostický mobilní ultrazvuk. Sportovci měli možnost využít i speciální chladící vesty. Poliklinika ve vesnici sportovců byla na dobré úrovni, materiálním i technickým vybavením. K dispozici
byl diagnostický ultrazvuk, RTG, zubní RTG a také možnost vyšetření odborníky z takřka
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všech medicínských oborů. CT a magnetická rezonance byla zajištěna cca 5 minut autem
od vesnice. V celém Minsku bylo v pohotovosti 6 fakultních a univerzitních nemocnic,
na které bylo přímo navázáno i zdravotnické zabezpečení na všech sportovištích. V naší
výpravě jsme i díky preventivním opatřením nezaznamenali žádné zažívací obtíže. Podle
údajů z lékařského semináře bylo provedeno celkem 1000 antidopingových analýz, z našeho týmu sportovci absolvovali okolo 25 odběrů. Celkem proběhly desítky procedur
s fyzioterapeuty, desítky masáží, každodenní aplikace vysokovýkonným laserem. Nepotřebovali jsme kromě RHB procedur zásadní pomoc polikliniky ve vesnici, stejně tak jsme
nevyužili možnost ošetření a léčby v místních nemocnicích. Spektrum diagnóz koresponduje a kopíruje akce tohoto typu, ale bez závažných stavů. Ošetřena byla řada lehkých nachlazení, katarů horních cest dýchacích, které byly nejspíše způsobeny na základě změn
teplot v prostorách, kde se sportovci pohybovali. Na Evropských hrách byl vyzkoušen
nový elektronický systém zdravotnického servisu, ke kterému jsme se připojili a využívali.
Online přebírání výsledků laboratorních a zobrazovacích vyšetření i online systém lékárna.
Jednalo se o obdobu našeho eReceptu v kombinaci se systémem elektronického objednávání na vyšetření včetně RHB procedur na poliklinice. Velmi snadno šlo vyhodnotit, že
naši sportovci ve velké míře využívali možnosti zejména „Ice Bath“, reﬂexologie, akupunktury. Díky elektronickému objednávání na jednotlivé procedury na poliklinice jsme byli
vyhodnoceni jako výprava, která zdaleka nejvíce používala výše zmíněné ledové bazénky,
včetně lokální kryoterapie. Je to pro nás zprávou, že jdeme s přípravami zázemí pro výpravu v Tokiu správným směrem, když jsme objednali místnost pro chladící terapie, včetně
bazénku, v našich prostorách v olympijské vesnici.
Komunikace
Protože se hned v několika soutěžích jednalo o součást olympijské kvaliﬁkace, měli jsme
na místě početný tým komunikace. V Minsku působily dva štáby České televize, které doplňovaly každodenní zpravodajství i každovečerní více než půlhodinový sestřih ze soutěží
o českou stopu, o dění informovali také zástupci České tiskové kanceláře a Radiožurnálu.
Tým Media House Českého olympijského týmu úspěšně testoval ve spolupráci s partnerem Toyota živé vysílání ze studia, kde se každý den střídali úspěšní sportovci a další
hosté. Podobné studio by mělo fungovat i v rámci připravované Czechteam.tv, která bude
vysílat v průběhu OH v Tokiu. V Minsku byl také oﬁciální týmový fotograf.
Ekonomika
Celkové náklady na Evropské hry dosáhly 5.855,- tis. Kč. Největší položku spojenou s účastí představuje úhrada letecké dopravy do Minsku, která byla řešena jak chartery letadel
Ministerstva obrany, tak nákupem jednotlivých letenek. Druhou nejvýznamnější částkou
bylo pořízení jednotného oblečení výpravy, k dalším významným nákladovým položkám
patří výplata kapesného a diet účastníkům výpravy, lékařské zabezpečení, úhrada ratecardu (nájemného vybavení ve vesnici), pořízení materiálu vč. lékařských potřeb a pojistné
výpravy. Detaily vyúčtování naleznete v kapitole 6.1. Zpráva o hospodaření ČOV 2019.
Úspěchy českého týmu
Sportovní vystoupení české delegace na II. EH v Minsku bylo velice úspěšné. Čeští sportovci získali celkem 13 medailí, z toho dvě zlaté. V porovnání s minulou edicí před čtyřmi
lety na I. Evropských hrách v Baku je to tedy relativně slušné zlepšení. Vítězství na EH
2019 vybojovali Tomáš Bábek na kilometru s pevným startem na cyklistické dráze a brokový střelec David Kostelecký v disciplíně trap. Stříbro získali střelkyně Nikola Mazurová a Tomáš Nýdrle, dále pak obě atletické štafety, jak na 4x400m, tak v tzv. stíhacím
závodě. Překvapivou stříbrnou medaili vybojovala sportovní gymnastka Aneta Holasová
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v prostných. Je to po dlouhé době první medaile pro sportovní gymnastiku z vrcholné
mezinárodní multisportovní soutěže. Střelci dále získali ještě čtyři bronzové medaile. Nikola Mazurová a Filip Nepejchal, který přidal i druhou v mixu s Anetou Brabcovou, a také
v mixu ještě Barbora Šumová a Jakub Tomeček. Cyklisté Jarmila Machačová a Jan Bárta
vybojovali také bronz. Dalších několik umístění naši sportovci získali těsně pod stupni vítězů, celkem 35 umístění bylo do 8. místa a 81 do 16. místa.

rok

soutěž

2019

EH

umístění

místo

počet
sportovců

Minsk, BLR

118

počet
medailová umístění
členů
doprovodu zlato stříbro bronz
65

počet umístění do 8. místa
4.

5.

13
2

5

1

6.

7.

8.

3

4

2

22
6

7

5

3

jméno

sport

disciplína

1

Bábek Tomáš

cyklistika

1 km pevný start

1

Kostelecký David

střelba

trap

2

Mazurová Nikola

střelba

50 m

2

Nýdrle Tomáš

střelba

skeet

2

Holasová Aneta

sportovní gymnastika

prostná

2

smíšená štafeta

atletika

4x400 m

2

smíšená štafeta

atletika

stíhací závod

3

Mazurová Nikola

střelba

10 m vzduchovka

3

Nepejchal Filip

střelba

10 m vzduchovka

3

Nepejchal Filip, Brabcová Aneta

střelba

10 m vzduchovka MIX

3

Bárta Jan

cyklistika

časovka

3

Machačová Jarmila

cyklistika

bodovací soutěž

3

Tomeček Jakub, Šumová Barbora

střelba

skeet MIX

3

4
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11
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2.1.3. EYOF Baku (Ázerbájdžán)
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V pořadí XV. edice letního EYOF se uskutečnila ve dnech 21.–27. července 2019 v Baku,
hlavním a největším městě Ázerbájdžánu. Celkem se EYOF zúčastnilo takřka 4000 sportovců a členů doprovodných týmů ze 48 národních olympijských výborů. Většina ze třinácti sportovišť byla stejných jako při Evropských hrách (EH) v roce 2015 včetně olympijské vesnice a v krátké dojezdové vzdálenosti. Soutěže se uskutečnily v následujících
sportech: atletika, sportovní gymnastika, házená, tenis, plavání, basketbal, volejbal, cyklistika, judo a zápas.
Veškerý servis pro účastníky EYOF byl koncentrován do olympijské vesnice, již tvořil komplex několika budov v okrajové části Baku nedaleko od letiště, které byly využívány pro
ubytování sportovců i při EH 2015. Prostorné ubytování však nefungovalo úplně bezproblémově, protože čas, který již uběhl od EH, byl znát. Stalo se například, že v několika patrech „naší“ budovy nefungovala několik dní klimatizace. Servis ve vesnici však byl
na standardní úrovni, která je zvyklostí na EYOF. V prostoru mezi budovami byl pro každý
den připravený doprovodný program. Sportovní soutěže proběhly na celkem sedmi sportovištích.
Českou delegaci na EYOF 2019 tvořilo celkem 140 osob, z toho 92 sportovců (55 dívek
a 37 chlapců) a 39 osob doprovodu. Sportovní vystoupení naší výpravy na XV. ročníku
EYOF v Baku 2019 lze hodnotit v porovnání s předchozími ročníky celkově jako relativně
úspěšné. Čeští reprezentanti zde získali 6 medailí, dvě zlaté – atlet Jakub Davidík a tenisté
Matthew Donald a Hynek Bartoň, jednu stříbrnou – atlet Tomáš Oberndorfer, a tři bronzové medaile, o něž se rozdělil plavec Jakub Bursa s tenistkami ve čtyřhře Lindou Klimovičovou a Dominikou Šálkovou, která získala ještě další bronzovou medaili v singlu. Celkem
mladí čeští sportovci vybojovali 29 umístění do osmého místa a 58 umístění v první dvacítce. Statistika celkového počtu získaných medailí odpovídá předchozím ročníkům (tj.
předchozímu desetiletí) a zapadá do vysokého průměru v souladu s předešlými EYOF.
V hodnocení národů podle zisku medailí jsme obsadili 18. místo, a tím jsme se zařadili
přesně do poloviny žebříčku zemí dle úspěšnosti. Výhodou bylo, že ČOV umožnil start
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všech našich nejlepších mladých sportovců, kteří prošli testováním a domácími kvaliﬁkacemi. Do Baku byl vyslán výběr skutečně aktuálně nejlepších talentů, pro které vytvořil
ČOV i velmi dobré personální, servisní a zdravotní zabezpečení.

rok

soutěž

2019

EYOF

umístění

místo

počet
sportovců

počet
členů
doprovodu

92

48

Baku, AZR

1
medailová umístění
zlato

stříbro

bronz

počet umístění do 8. místa
4.

5.

7
2

1

6.

7.

8.

7

4

22
4

5

3

3

jméno

sport

disciplína

1

Davidík Jakub

atletika

800 m

1

Donald/Bartoň

tenis

čtyřhra chlapci

2

Oberndorfer Tomáš

atletika

110 m překážek

3

Bursa Jakub

plavání

400 m – polohový závod chlapci

3

Šálková/Klimovičová

tenis

čtyřhra dívky

3

Šálková Dominika

tenis

dvouhra dívky

2

3

4
2.1.4. AWBG Dauhá (Katar)
Poprvé v historii se uskutečnila soutěž pořádaná Asociací národních olympijských výborů
(ANOC) – Plážové hry. Tzv. ANOC World Beach Games se měly původně konat v kalifornském San Diegu. Přípravy ANOC i jednotlivých národních olympijských výborů směřovaly
k účasti na hrách v USA, ale bohužel těsně před soutěží (cca 3 měsíce) byl organizační
výbor her nucen akci v San Diegu z ﬁnančních důvodů zrušit. Jedinou zemí, která byla
v tak krátké době schopna AWBG uspořádat, byl Katar se svým hlavním městem Dauhá.
V neuvěřitelně krátké době se Národnímu olympijskému výboru Kataru ve spolupráci s organizačním výborem povedla uspořádat relativně rozsáhlá sportovní akce, která nakonec
i přes řadu úskalí a omezení dopadla ze sportovního i pořadatelského hlediska velice dobře.
AWBG v Dauhá se uskutečnily od 10. do 16. října 2019, zúčastnilo se jich 1237 sportovců
z 97 národních olympijských výborů. Soutěžilo se z „olympijského“ pohledu v netradičních sportech a sportovních disciplínách: (pro přesnost anglicky) Basketball (3x3 basketball), Football (Beach soccer), Handball (Beach handbal) Karate (Karate on the beach),
Sailing (Kiteboarding), Skateboarding (Park skateboarding), Sport climbing (Bouldering),
Swimming (Open water swimming), Tennis (Beach tennis), Triathlon (Aquathlon), Volleyball (4x4 beach volleyball), Waterskiing (Wakeboarding, Waterski jumping), Wrestling
(Beach wrestling).
Česká republika měla zastoupení v šesti sportech (karate, skateboard, dálkové plavání,
aquatlon, skoky na vodních lyžích a plážový volejbal). Na hry bylo do českého týmu nominováno celkem 13 sportovců. Celá výprava včetně doprovodných týmů, medicínského
zabezpečení a štábu ČOV čítala 25 lidí.
Účast na AWBG 2019 byla pro celý tým dobrou možností vyzkoušet si podmínky, které
nás, ve velice podobných aspektech, čekají na OH v Tokiu. Řadu věcí už jsme zkoušeli právě se zřetelem na OH 2020, pitný režim, chladící materiály, skateboardista Jan Tomšovský
dokonce ve speciální chladící vestě soutěžil.
Vzhledem k novému formátu soutěže, absenci největších možných hvězd (Adam Ondra,
Adam Sedlmajer) a nejistotě výsledků byla komunikace zaměřena primárně na sportovce
– budování týmu – a sociální sítě.
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Sportovcům z ČR se bohužel nepodařilo získat umístění na medailových pozicích, a tak
nejlepším výsledkem bylo páté místo volejbalistek v netradičně „čtyřkovém“ plážovém
volejbale. Martin Kolman obsadil ve skoku na vodních lyžích osmé místo.

rok

soutěž

2019

AWBG

místo

Dauhá, KAT

počet
sportovců

počet
členů
doprovodu

13

10

medailová umístění
zlato

stříbro

bronz

počet umístění do 8. místa
4.

5.

0
0

0

6.

7.

8.

0

1

2
0

0

1

0

7
2.2. Příprava účasti na budoucích olympijských soutěžích:
8

9

• podpora sportovní přípravy a zajištění účasti na YOG Lausanne 2020
• podpora sportovní přípravy a příprava účasti na OH Tokio 2020
• příprava zajištění účasti na EYOWF Vuokati 2021
• příprava zajištění účasti na EYOF Banská Bystrica 2021
• příprava zajištění účasti na SH Birmingham 2021
• příprava zajištění účasti na ZOH Peking 2022
• příprava zajištění účasti na OH Paříž 2024
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2.3. Účast na mezinárodních odborných seminářích
a zasedáních:
• Open Day visit, Tokio 2020, 15.–21. 3. 2019
• Sympozium sportovní medicíny Dříteč, 22.–24. 3. 2019
• Seminář šéfů misí EYOF Baku, 5.–8. 5. 2019
• Seminář EOC Vídeň, 17.–19. 5. 2019
• Seminář šéfů misí AWBG Dauhá, 8.–11. 7. 2019
• Seminář šéfů misí OH 2020 Tokio, 17.–23. 8. 2019
• Seminář šéfů misí YOG 2020 Lausanne, 2.–6. 9. 2019
• Games preparation Forum Lausanne, 17.–20. 9. 2019
• Open Day visit, Peking 2022, 16.–23. 11. 2019
• Zasedání V4 – Olympijské naděje Praha, 3.–4. 12. 2019

1

2

3

Další cesty a výjezdy sportovního úseku:
• RF OVOV Brno, 4.–6. 9. 2019
• TOP CAMP Karlovy Vary, příprava a zajištění, 24.–28. 10. 2019
• 10th European Athletes‘ Forum Dublin 6.–8. 12. 2019

4

2.4. Další činnost sportovního úseku:
• Příprava a realizace projektu podpory olympijské přípravy – dlouhodobý koncepční
projekt podpory pro nejlepší české sportovce a talenty v olympijských sportech a disciplínách, na kterém spolupracuje Český olympijský výbor společně s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a s přispěním partnerů a Mezinárodního olympijského
výboru. V minulých letech byl realizován pod názvem TOP TEAM. Pro rok 2019 byla
původní struktura projektů přípravy modiﬁkována na základě snížení objemu ﬁnancí
a pokynů od MŠMT. Nakonec i přes relativně razantní omezení se v roce 2019 podařilo
realizovat vyvážený a účinný systém, který v sobě zahrnoval tři základní složky podpory:
Aklimatizační kempy, Centrální servisní služby a Speciﬁkou podporu. Navíc také, z jiných zdrojů, příspěvky svazům za kvaliﬁkované místo a Stipendia Olympijské solidarity
MOV. Všechny jednotlivé projekty podpory byly poskytovány v souladu se sportovními
svazy a resortními sportovními centry (RSC) a ve spolupráci s nimi. A byly koncentrovaně cíleny na speciﬁku olympijské přípravy. Na výběru sportovců, zařazených do systému
podpory, se podílel Sportovní expertní tým ČOV (SET), který je složen z odborníků ze
sportovní praxe napříč sportovním prostředím. V SETu působí experti typu reprezentačních trenérů, sportovních ředitelů či generálních sekretářů sportovních svazů a zástupců RSC.
• Servisní služby ve své nabídce obsahují podporu přípravy, kterou si jednotlivé sportovní svazy a většinou ani RSC nemohou dovolit, až už z ﬁnančních
nebo personálních důvodů a řeší širší problémy napříč sporty. Servisní služby
by měly pokrývat klíčové kroky, které nám umožní vyrovnat se světové konkurenci a ovlivnit nejmenší detaily sportovního výkonu. Do projektu byli zapojeni největší odborníci na daná témata v České republice i v zahraničí. Tyto
služby využilo takřka 50 sportovců. Nejfrekventovanější z celkem osmnácti
předem určených oblastí služeb byla analýza a nastavení výživy včetně speciﬁckých laboratorních testů u prof. Libora Vítka, dále pak diagnostika limitace
výkonu a funkční respirační trénink u doktora Jiřího Dostala a také diagnostika hybného systému u prof. Pavla Koláře. S vědomím třech po sobě jdoucích
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her v podobném vzdáleném časovém pásmu jsme se zaměřili i na problematiku aklimatizace a časového posunu, která byla řešena ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy a Národním ústavem duševního zdraví
v Klecanech pod patronací docentky Bendové. Z dalších oblastí podpory jsme
se zaměřili na epidemiologii, podologii, analýzu zorného pole, mentální koučing,
úpravy povrchů výstroje a výzbroje, komunikační dovednosti a další servisní
podporu. Jednotlivé oblasti, které byly do nabídky služeb zařazovány, podléhaly výběru a schválení SETem a ve spolupráci se zástupci sportovních svazů.
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2
Centrální servisní služby – objednání 2019
Komunikační dovednosti
Úpravy povrchů výstroje a výzbroje
Mental coaching
Analýza zorného pole – vyšetření očí
Podologie
MySASY
Incrediwear
Diagnostika a terapie hybného systému – preventivní komplexní vyšetření
Epidemiologie
Funkční respirační trénink
Diagnostika fyziologické limitace výkonu
Hypoxická příprava včetně laboratorní diagnostiky
Laboratorní diagnostika, Analýza potu
Výživa v rámci přípravy a závodu
Analýza kvality spánku, Aklimatizace
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podporu využilo celkem 37 sportovců – podmínkou pro poskytnutí podpory byla deklarace využití prostředků v oblasti, ve které nemohla být
pokryta ani sportovním svazem, ani resortním sportovním centrem. V žádosti
o podporu to obě instituce vždy stvrzovaly. Nejvíce sportovci využívali prostředky na zajištění nadstandardní osobní fyzioterapie, na zahraniční trenéry, kondiční
trenéry, individuální mentální koučing či speciﬁcký sportovní materiál. V některých případech to byly vyložené speciality, jako například speciﬁcký trénink postřehu či speciální kontaktní čočky a zrakový trénink.
• Co se týká aklimatizačních kempů, proběhlo celkem 19 akcí, přičemž převážná
většina z nich přímo v Japonsku. Probíhala i intenzivní komunikace se spolupracujícími prefekturami v Japonsku směrem k zajištění aklimatizačních a přípravných kempů před OH 2020 včetně zahraničních návštěv na obou stranách.
Z hlediska přípravy na OH v Tokiu naše týmy využívaly smluvně zajištěné lokality v prefektuře Kóči, a to především kanoisté. V Beppu v prefektuře Oita, kde
má ČOV rovněž podepsanou dohodu o spolupráci, se připravoval tým judistů.
Některé kempy byly realizovány i přímo v Tokiu a blízkém okolí. Všechny tyto
lokace budou našim sportovcům a jejich týmům sloužit i při přípravě těsně před
zahájením OH 2020.
• V projektech podpory olympijské přípravy bylo poskytnuto zhruba 12 700 000 Kč
ze zdrojů MŠMT. V programu stipendií olympijské solidarity byla poskytnuta podpora ve výši skoro 2 000 000 Kč a 3 100 000 Kč tvořily příspěvky pro sportovní
svazy za kvaliﬁkované místo, přičemž každý svaz obdrží za jedno místo na OH
do Tokia 100 000 Kč s využitím dle vlastního uvážení. Tyto ﬁnance jsou ze zdrojů
ČOV.
• Řízení a organizace práce Sportovního Expertního týmu ČOV (SET). Sportovní expertní
tým řešil především otázky podpory olympijské přípravy, a to jak ve věci ﬁnanční podpory a její koordinace se sportovními svazy a resortními sportovními centry, tak v rámci
výběru a speciﬁkace centrálních servisních služeb. SET také hlasoval o skupině sportovců, navržených jednotlivými sportovními svazy, k využití „stipendií“ Olympijské soli-
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darity MOV. SET se snažil hledat ideové řešení optimalizace přípravy sportovců a týmů
na olympijské hry.
• Příprava a realizace medicínského zabezpečení akcí ČOV včetně odborných seminářů
k zdravotnické péči a dopingové problematice. Kromě seminářů probíhala intenzivní
spolupráce s vybranými odborníky v otázkách speciﬁky podmínek a aklimatizace pro
následující OH/ZOH.
• Spolupráce na fungování systému zdravotního zabezpečení ČOV. V roce 2019 došlo
na základě tlaku MŠMT k razantní změně ve ﬁnancování zdravotnických zařízení, které
zajišťují péči. Proběhlo výběrové řízení, ze kterého vítězně vyšlo konsorcium Centra pohybové medicíny (se spolupracujícími zařízeními Centrum sportovní medicíny a Sportklinik) a Centra zabezpečení státní sportovní reprezentace. Na začátek roku 2020 byl
připraven upgrade systému administrace zabezpečení, včetně navýšení kvót pro jednotlivé sportovní svazy a resortní sportovní centra.
• Sportovcům, které sportovní svazy zařadily na seznam zdravotního zabezpečení,
je poskytována péče nejenom na akcích ČOV, ale také servis v průběhu celého roku. Jedná se o péči přímou, která byla poskytnuta ve smluvních centrech
na základě výběrového řízení.
• Tzv. nepřímá péče byla spojena s přípravami na významných sportovních akcích
(VSA). Byla zajištěna komplexní administrativní a organizační práce na procesu oﬁciálního pracovního povolení zejména lékařů, kteří se podíleli na zajištění
VSA. Vždy na každou akci bylo jednáno s organizátory ve věci přípustnosti léků
a léčivých přípravků dle antidopingových předpisů platných pro konkrétní akci.
Doprovodnými úkoly byla administrace oprávněného dovozu, zpětného odvozu
a držení léků po celou dobu všech VSA v roce 2019. Stejně tak bylo postupováno při administraci zdravotnického materiálu a lékařských přístrojů. Na všech
VSA musela proběhnout notiﬁkace konkrétních členů zdravotnického personálu,
včetně jejich odborné způsobilosti a zajištění jejich oprávněného vstupu, odjezdu
a přítomnosti po celou dobu trvání VSA. Důležitou součástí práce šéﬂékaře ČOT
bylo také vzdělávat všechny účastníky VSA v oblasti zdravotních rizik, prevence nemocí, očkování, medikací, časového posunu a dalších opatření nezbytných
k účasti na akcích. Vzhledem k tomu, že dochází také ke zpracování osobních
údajů, řešeny byly také povinnosti související s obecným nařízením o GDPR.
• Spolupráce na činnosti Lékařské komise ČOV (předseda prof. Pavel Kolář), Spolupráce
na fungování Call-centra pro vybrané TOP sportovce. Příprava realizace spuštění informačního systému ALL-IMP.
• Spolupráce na vývoji a fungování komunikačního systému a aplikace moyobo, kterou
ČOT využívá nejen na všech olympijských soutěžích, ale například i v rámci TOP CAMPu.
• Zabezpečení společného reprezentačního a volnočasového oblečení pro olympijské výpravy ČOV (OH, ZOH, YOG, EYOF, SH, EH, BG) – v kooperaci s ALPINE PRO intenzivně
probíhá příprava vybavení ve spolupráci se sportovci, především v rámci expertní skupiny, která je tvořena Kateřinou Neumannovou, Ondřejem Synkem, Tomášem Krausem
a Martinem Doktorem.
• Organizace dopravy osob a materiálu na olympijské akce ČOV.
• Pořádání odborných a organizačních seminářů k akcím ČOV, komunikace ČOV se svazy,
trenéry, sportovci a experty ze sportovního a medicínského prostředí.
• Organizace a realizace projektů Olympijské solidarity MOV.
• Řízení činnosti přípravných štábů olympijských akcí ČOV.
• Spolupráce s Komisí sportovců ČOV a její aktivní zapojení do dění v ČOV a jeho projektů.
• Podpora a koordinace účasti na soutěžích olympijských nadějí. ČOV v roce 2019 koordi-
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noval projekt soutěží olympijských nadějí zemí V4. V roce 2019 byl ČOV koordinátorem
projektu nejen na území ČR, ale také pro ostatní státy zemí V4. Soutěže olympijských
nadějí probíhají v jednotlivých sportech v průběhu celého kalendářního roku. Dne 3. a 4.
prosince 2019 se v Praze uskutečnila schůzka řídícího výboru soutěží OH nadějí zemí
V4 za účasti delegátů ze všech zúčastněných zemí. Na schůzce bylo provedeno obvyklé
vyhodnocení soutěží končícího roku 2019 a také dohodnut a připraven kalendář akcí
na rok 2020. Zástupcem ČOV v řídím výboru je Jan Stluka. V roce 2020 bude tento
projekt koordinovat Polsko. V roce 2019 se tohoto projektu zúčastnilo 24 sportovních
svazů, mezi které ČOV rozdělil celkem 1 700 000 Kč.
• Aktivní účast na práci složek ČOV – především Českého klubu olympioniků, Českého
klubu fair play a České trenérské akademie.
• Spolupráce s ČO a.s. v komunikaci se sportovci: Stipendia OS MOV, projekty olympijské
přípravy, TOP CAMP, Česko sportuje, Cena J. S. Guta–Jarkovského, partnerské a ad hoc
akce.
• Spolupráce s tiskovým oddělením ČOV na zajištění akcí a mediálních výstupů týkajících
se sportovní činnosti a sportovních akcí ČOV.
• Spolupráce na projektech především v rámci Sazka olympijského víceboje.
• Řada dalších činností souvisejících s fungováním sportovního úseku nebo s činností
sportovního ředitele ČOV: jednání s ADV ČR na zajištění a přípravě vrcholných olympijských akcí pro následující období, spolupráce s UK FTVS – členství ve Vědecké radě fakulty + garance předmětu II. roč. Sportovního managementu – „Organizace TV a sportu
v ČR“, spolupráce na fungování projektu Duální kariéry, jednání poradního sboru ombudsmana, podpora přípravy ODM, ad hoc akce propagující olympismus či ČOV.
• Spolupráce s rezortními sportovními centry ASC Dukla, OLYMP CS MV a Victoria VSC
MŠMT ve věci olympijské přípravy, zejména účast na výročních hodnoceních neboli oponenturách plánů činnosti, na kterých se mimo jiné řeší příprava sportovců a její speciﬁky
směrem k OH/ZOH. Intenzivně probíhala komunikace podpory a koordinace olympijské
přípravy. V tomto roce se zástupci sportovního úseku ČOV zúčastnili celkem 54 oponentur.
* náklady na činnost, jednotlivé akce i projekty podpory jsou součástí kapitoly 6. této zprávy
– EKONOMIKA ČOV.
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3. ZPRÁVA O ČINNOSTI OMBUDSMANA ČOV
ALEXANDER KÁROLYI
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Zpráva o činnosti ombudsmana Českého olympijského výboru podle článku 10, odst. 4
Stanov ČOV a článku 6, odst. 2 Statutu ombudsmana ČOV, za období od 16. 3. 2019 do 15.
3. 2020, předkládána Plénu Českého olympijského výboru.
Plénum ČOV volí na návrh členů ČOV ombudsmana Českého olympijského výboru. Postavení, působnost a další činnosti ombudsmana ČOV upravuje Statut ombudsmana ČOV.
Do činnosti ombudsmana ČOV patří zejména působit v oblasti ochrany práv členů ČOV,
vyplývajících z působení a jednání orgánů sportovních subjektů a dalších členů ČOV, které jim zaručuje Olympijská charta, Stanovy ČOV, včetně dalších předpisů ČOV a principy
demokratického právního státu. Ombudsman je chrání například i před jejich nečinností
a podobně. V červnu 2018 přijal Výkonný výbor Českého olympijského výboru písemným
prohlášením Etický kodex Mezinárodního olympijského výboru jako nedílnou legislativní
součást interní činnosti a působnosti Českého olympijského výboru. Ombudsman ČOV
vykonává v rámci ČOV působnost a pravomoc Etické komise MOV dle Etického kodexu
MOV. Ombudsman ČOV předkládá Plénu ČOV zprávu o své činnosti.
V hodnoceném období, tj. od 16. 3. 2019 do 15. 3. 2020, jsem se aktivně zúčastňoval zasedání VV ČOV, scházel se s předsedy jednotlivých složek ČOV, komunikoval s předsedou
Komise sportovců ČOV a předsedou, resp. členy Revizní komise ČOV. Dále spolupracuji
s generálním sekretářem ČOV a dalšími pracovníky ČOV a samozřejmě i s představiteli
jednotlivých sportovních subjektů, členy VV a Pléna ČOV. V srpnu 2018 mě pracovní zasedání předsedů sportovních spolků ČR delegovalo jako svého zástupce do čtyřčlenného
úzkého legislativního týmu poslance Parlamentu ČR a vládního zmocněnce pro sport Milana Hniličky pro přípravu novely Zákona o podpoře sportu. Dne 18. 6. 2019 předmětnou
novelu zákona Poslanecká sněmovna schválila a následně ji podepsal prezident ČR.

6
Ve smyslu Statutu ombudsmana ČOV jsem komunikoval a spolupracoval s mým Poradním
sborem, který je složen z právních specialistů, olympijských vítězů, zástupců akademické
obce a ze zástupců veřejných médií.
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Členové Poradního sboru ombudsmana ČOV:
• PhDr. Martin Doktor, sportovní ředitel ČOV, dvojnásobný olympijský vítěz, člen Rady
České televize
• Prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr.h.c., vysokoškolský pedagog, člen Národní rozpočtové
rady
• Prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy, ředitel Ústavu
právních dějin
JUDr.
PhDr. Petr Mlsna, Ph.D., náměstek ministra vnitra ČR, předseda Legislativní rady
•
ČOV
Pavel
Nedvěd, viceprezident FC Juventus Turín, držitel Zlatého míče pro nejlepšího fot•
balistu Evropy 2003
• Mgr. Kateřina Neumannová, poradce pro sport Ministerstva obrany ČR, olympijská vítězka a mistryně světa
• JUDr. Mgr. Marcel Petrásek, M.B.A., LL.M., předseda Legislativní rady ČUS, advokát
a soudní znalec
PhDr.
Jiří Vejvoda, místopředseda Rady Českého rozhlasu, novinář a publicista
•
• JUDr. Daniel Viduna, člen Legislativní rady Českého olympijského výboru a LR ČUS,
advokát
• JUDr. Pavel Zpěvák, odborný právní konzultant Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
• Mgr. Denisa Černá, tajemnice ombudsmana ČOV
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Od března 2019 jsem posuzoval 44 podání a poskytl několik desítek odborných vyjádření.
Předmětem posouzení byly zejména podněty směřující k legislativě sportovních předpisů,
resp. k jejich respektování, dále ke sportovní etice, k mimosoudnímu řešení soudních sporů, k rozhodnutí sportovních orgánů, podněty ke stanovám sportovních subjektů a k dopingovým kauzám, ale i dotazy směrem k zákonům ČR a k jejich dopadům na sportovní
prostředí. Tyto věci jsem řešil písemnými Stanovisky ombudsmana, osobním jednáním,
nebo odborným výkladem. Kromě těchto podání jsem aktivně spolupracoval s orgány
státní správy, se sdělovacími prostředky a dalšími fyzickými i právnickými osobami.
Přehled řešených podání ombudsmanovi ČOV
1) Podnět Českého veslařského svazu „Fungování kontrolní komise ČVS“. Podnět byl
přijat dne 4. 3. 2019 prostřednictvím předsedy ČOV se žádostí o posouzení dodržování
legislativy ze stany kontrolní komise ČVS.
2) Podnět Ing. Vačkáře „Zobrazení státní vlajky ČR“. Dne 25. 3. 2019 se na ombudsmana
ČOV obrátil pan Ing. Vačkář se stížností „na soustavné nerespektování zákonné podoby
státní vlajky, jako jednoho z nejvýznamnějších státních symbolů ČR, některými sportovními svazy a jejich reprezentanty“.
3) Podnět Českého volejbalového svaz „Předběžné opatření Městského soudu v Brně“.
Podnět byl přijat dne 27. 4. 2019 prostřednictvím prezidenta ČVS ve věci předběžného
opatření MS v Brně.
4) Podnět České baseballové asociace „Dopingová kontrola“. Podnět byl podán dne 29.
4. 2019 prostřednictvím předsedy ČBA ve věci odmítnutí dopingové kontroly ze strany
sportovce.
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5) Podnět Českého svazu tanečního sportů „Odvolání Výkonné rady ČSTS a nové volby“. Podnět byl přijat dne 23. 5. 2019 prostřednictvím členky ČSTS a týkal se odvolání
Výkonné rady a nových voleb ČSTS.
6) Podnět klubu Water Polo Sparta Praha „Přijetí nového člena do Českého svazu vodního póla“. Podnět podal dne 28. 5. 2019 předseda klubu ve věci nečinnosti při podání
žádosti o přijetí člena do ČSVP.
7) Podnět paní Alžběty Dufkové „Nominace na MS“. Dne 29. 5. 2019 se na ombudsmana
ČOV obrátila plavkyně Alžběta Dufková se žádostí o názor ve věci nominace na MS v synchronizovaném plavání.

6
7
7
8

8) Podnět sportovkyně A. L. „Sexuální obtěžování“. Dne 2. 6. 2019 se na ombudsmana
ČOV obrátila slečna A. L. se stížností s podezřením na sexuální obtěžování ze strany člena
realizačního týmu a funkcionáře sportovního spolku. Věc byla předána i orgánům činným
v trestním řízení.

8
9

9) Podnět pana Karla Bauera „Připomínky k rozpočtu ČOV“. Podnět byl přijat dne 12. 6.
2019.

9
10

10) Podnět paní Aleny Erlebachové „Dotace MŠMT pro ČPV“. Dne 12. 6. 2019 se na ombudsmana ČOV obrátila paní Alena Erlebachová se žádostí o posouzení legislativních
předpisů při poskytování dotací MŠMT pro Český paralympijský výbor.
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11) Podnět ČOV „dotace MŠMT pro TOP TEAM“. Prostřednictvím ﬁnančního a sportovního ředitele ČOV byla dne 12. 6. 2019 podána žádost o stanovisko ombudsmana ČOV
ve věci přidělení dotace MŠMT pro TOP TEAM.

1

2

12) Podnět bývalého trenéra „Podezření na údajné zneužívání dětí v jednom sportovním spolku“. Dne 19. 7. 2019 se na ombudsmana ČOV obrátil bývalý trenér s podezřením
na údajné zneužívání dětí v jednom sportovním spolku.
13) Podnět ČOV „Výběrové řízení na zdravotní zabezpečení“. Dne 26. 6. 2019 byl prostřednictvím ﬁnančního ředitele ČOV přijat podnět se žádostí o legislativní pomoc při
výběrovém řízení na zabezpečení zdravotního zabezpečení.

3

14) Podnět paní Aleny Erlebachové „Zastupování svazu na VV ČPV“. Podnět byl přijat
dne 1. 9. 2019 a týkal se žádosti o informaci ve věci zastupování svazu na VV ČPV.

4

15) Podnět ČOV „Informace podle zákona 106/1999 Sb.“ Prostřednictvím právníka ČOV
byl dne 4. 9. 2019 přijat podnět se žádostí o Stanovisko ve věci poskytnutí informace podle zákona 106/1999 Sb.
16) Podnět Českého svazu ledního hokeje „Předběžné opatření“. Český svaz ledního hokeje podal dne 9. 9. 2019 podnět ve věci předběžného opatření Městského soudu v Praze.
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17) Podnět České obce sokolské „Světový svaz Sokolstva“. Dne 2. 10. 2019 podala Česká
obec sokolská prostřednictvím starostky podnět se žádostí o stanovisko k zápisu z „neformální“ schůze Světového svazu Sokolstva.
18) Podnět paní Kateřiny Neumannové „Duální kariéra“. Paní Kateřina Neumannová podala dne 12. 11. 2019 podnět ombudsmanovi ČOV se žádostí o Stanovisko k plnění pravidel
komise Duální kariéry.
19) Podnět pana Stanislava Volného „ Pojištění sportovců u VZP“. Dne 5. 12. 2019 byl přijat podnět pana Stanislava Volného se žádostí o Stanovisko k vyčíslení pojistného plnění
sportovce u VZP.
20) Podnět ČO a.s „úprava smluvních vztahů s Českou sportovní a.s.“. Dne 6. 1. 2020 byl
přijat podnět České olympijské a.s. ve věci úpravy smluvních vztahů.
21) Podnět ČOV „osobní práva sportovce“. Pan předseda ČOV podal podnět ve věci
osobních práv sportovce a jejich medializace.
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22) Podnět pana Rovenského „stížnost na chování tenisového rozhodčího“. Dne 22. 1.
2020 podal pan Rovenský prostřednictvím ČOV stížnost na tenisového rozhodčího.
23) Podnět paní Jany Humhalové „Tenisová reprezentace ČSMPS“. Podnět byl podán
dne 21. 1. 2020 paní Janou Humhalovou, která žádala o pomoc a radu ve věci neposkytnutí
dotací na tenisovou reprezentaci mentálně postižených sportovců.
24) Podnět pana Radka Bendla „vyloučení z členství v Českém svazu házené“. Dne 24.
1. 2020 byl přijat podnět pana Radka Bendla ve věci jeho vyloučení z členství z Českého
svazu házené.
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25) Podnět České jezdecké federace „pozitivní dopingová zkouška“. Dne 28. 1. 2020 byl
přijat podnět od České jezdecké federace ve věci pozitivní dopingové zkoušky.
26) Atletický klub Slovácká Slavia Uherské Hradiště „nesouhlas s názorem arbitrážní
rady ČAS“. Podnět byl podán dne 3. 2. 2020 předsedou Atletického klubu Slovácká Slavia
ve věci nesouhlasu s rozhodnutím Arbitrážní rady ČAS.
27) Karel Bauer „připomínky ke smlouvám na OH“. Podnět byl podán dne 28. 1. 2020
panem Karlem Bauerem, který měl připomínky ke smlouvám týkajícím se OH a předloženým na VV ČOV.

Odborná posouzení a stanoviska na základě žádostí orgánů Českého olympijského výboru.
1) Stanovisko k požadavkům PČR k doplnění odpovědí ve věci „zdravotnického zabezpečení“
2) Stanovisko k požadavkům PČR k vyjádření „dary v podobě oblečení na olympijských
hrách zaměstnancům MŠMT“.
3) Stanovisko k požadavkům PČR ve věci účasti pracovníků MŠMT na olympijských hrách.
4) Stanovisko k návrhu zákona o zvláštním příspěvku zasloužilým reprezentantům.
5) Konzultace v soudním sporu mezi ČOV a Richardem Králíkem o doménové jméno
a ochranné známky ČOV.
6) Stanovisko ve věci Rejstříku sportovních organizací MŠMT.
7) Stanovisko k povinnému zveřejňování skutečných majitelů ﬁrem v Obchodním rejstříku.
8) Stanovisko ve věci medailí Věry Čáslavské, které jsou v úschovně města Černošice.
9) Stanovisko k výpovědi smlouvy o úrazovém pojištění s pojišťovnou Kooperativa.
10) Stanovisko k žádosti o podporu paní Markéty Vochoska Haindlové na pozici arbitra
CAS.
11) Stanovisko ve věci žádosti o případné odebírání vánočních dárků od společnosti Muzeum čokolády a marcipánu Tábor.
12) Součinnost a spolupráce ve věci kontroly ÚOHS.
13) Konzultace, pomoc a podpora k požadavkům ČOV ve věci partnerství s ČSOB.
14) Konzultace, pomoc a podpora k požadavkům ČOV ve věci partnerství se společností
FOSFA.
15) Stanovisko k požadavku ČOV ve věci dopisů a stížností ze strany ČUS.
16) Spolupráce při řešení spravování Nadace Emila a Dany Zátopkových.
17) Stanovisko a výklad k Usnesení vlády ČR č. 247 a k Výkladovému stanovisku NSA
k Usnesení vlády č. 215 ve věci pandemie koronaviru.
V případě zájmu jednotlivých členů Pléna ČOV jsem samozřejmě připraven poskytnout
i komplexní, resp. další informace, případně písemnosti k jednotlivým uzavřeným případům. Všechny jednotlivé podněty jsou u mě k dispozici pro členy Pléna ČOV i další orgány
Českého olympijského výboru.
Informace o kompetencích ombudsmana ČOV a veškeré kontaktní údaje lze najít
na webových stránkách: www.olympic.cz/ombudsman.
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4.1. Český klub olympioniků (ČKO)
OLDŘICH SVOJANOVSKÝ
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Složení předsednictva Českého klubu olympioniků:
Předseda: OLDŘICH SVOJANOVSKÝ
Čestná předsedkyně: DANA ZÁTOPKOVÁ
Místopředsedové: JIŘI ADAM, PAVEL BENC, IMRICH BUGÁR, ALEŠ DEPTA
Členové předsednictva: JIŘI ČTVRTEČKA, JIŘI DALER, MARTIN DOKTOR,
TOMÁŠ DVO ŘÁK, VÁCLAV CHALUPA, JARMILA KRATOCHVÍLOVÁ,
JIŘÍ KYNOS, FRANTIŠEK POSPÍŠIL, IVANA SATRAPA, PAVEL SVOJANOVSKÝ
Cíle a priority složky:
• Aktivní zapojení členů ČKO do projektů ČOV.
• Propagace principů Olympijské charty, myšlenek olympismu, zejména mezi mládeží.
• Hájení čistoty sportovního soutěžení.
• Vytvářeni podmínek pro podporu olympioniků v sociální a zdravotní oblasti.
• Klubová činnost v regionech.
• Zapojení do činnosti Světové asociace olympioniků.
Činnost složky:
• ČKO má aktuálně 896 členů, v souladu se statutem je organizačně rozdělený do 6 regionálních klubů. Z administrativních důvodů byla vyčleněná samostatná skupina – Praha
a Střední Čechy.
• Aktivní zapojení do všech projektů ČOV.
• Spolupráce při aktivitách s partnery ČOT.
• Spolupráce s ostatními složkami ČOV.
• Organizace celorepublikových a regionálních setkání olympioniků.
• Organizace 12 memoriálů bývalých významných olympijských medailistů.
• Účast a podpora regionálních sportovních akcí zaměřených především na mládež
a sportovní veřejnost.
• Besedy s veřejností, ve školách a sportovních klubech po celé republice, předávání cen
při vyhlašování celorepublikových i regionálních sportovních anket.
• Propagace olympismu v médiích.
• Mapování osudů bývalých olympioniků.
• Pomoc při zajišťování adekvátní lékařské a lázeňské péče a sociálního poradenství pro
bývalé olympioniky.
• Nadační fondy, založené olympioniky z jejich vlastních ﬁnančních prostředků a za podpory
dárců, pomáhají olympionikům v sociální nebo hmotné tísni a fungují ve všech regionech.
Termíny jednání předsednictva složky v roce 2019:
• Předsednictvo ČKO jedná pravidelně každý měsíc kromě prázdnin (červenec – srpen).
Zpracované a předložené dokumenty složky:
• Zpráva o činnosti za rok 2019
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Cíle a úkoly pro rok 2020:
• Pokračovat ve spolupráci na projektech ČOV a jeho složek a podporovat jejich aktivity.
• Rozvíjet činnost regionálních klubů.
• Usilovat o zajištění důstojných sociálních i zdravotních podmínek pro olympioniky – seniory.
• Spolupráce při akcích s partnery ČOT.
• Zapojení členů ČKO do medializace olympismu a činnosti ČOV.
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4.2. Česky klub fair play (ČKFP)
KVĚTA PECKOVÁ
Složení předsednictva Českého klubu fair play:
Předsedkyně: KVĚTA PECKOVÁ
Místopředsedové: JAN ČENSKÝ, MARTIN DOKTOR, VLADIMÍR DRBOHLAV,
ŠTĚPÁNKA HILGERTOVÁ, RADEK JAROŠ, LENKA KOVÁŘOVÁ, HANA
MACHKOVÁ, RADOMÍR NOVÁK, KVĚTA PECKOVÁ, JAN PIRK, JAN ŠVÉD
Od listopadu 2019 kooptováni: JIŘÍ JEŽEK, TOMÁŠ HOLUB

1

2

Cíle a priority složky:
• Oceňování (výroční, dle situace na soutěžích a turnajích).
• Výchova (spolupráce na projektech ČOV, účast na akcích, motivační a informační materiály, besedy, přednášky).
• Medializace příkladných činů.
• Mezinárodní aktivity.
Činnost složky:
• Oceňování: výroční předávání cen fair play (1. duben).
• Výchova: spolupráce na projektech ČOV (ODM – Liberecký kraj, Post Bellum – Příběhy
našich olympioniků, Olympijský den, SOV, Česko sportuje).
• Spolupráce s AŠSK, účast na RF – 7x (přespolní běh, přehazovaná, ﬂorbal, házená, fotbal, vybíjená, atletický trojboj).
• Patronát na 53. mezinárodním fotbalovém turnaji mládeže v Přelouči (Pecková).
• Patronát na fotbalovém turnaji přípravek – Slavia (Čenský).
• Spolupráce s ČSLH – Cena fair play O. Machače, soutěž slušnosti pro kategorii mládeže
(Machková).
• Patronát ČKFP – Memoriál terezínské fotbalové ligy, 3. ročník (Pirk, Pecková).
• Přednáška pro LK v Jablonci nad Nisou „Fair play ve sportu a v životě“ (Pecková).
• Beseda v Centru Paraple (Peckovi).
• Medializace a přesah činnosti ČKFP mimo oblast sportu – štafetový závod ﬁrem v rámci Jizerské 50 (Pirk, Jaroš), účast na „týdnu sportu“ v České Třebové (Čenský), účast
na Poháru V. Čáslavské (Pecková), účast na besedě ke 120. výročí založení ČOV v Radiožurnálu (Peckovi), Sportﬁlm – Liberec (Peckovi), den pro obnovu lesa (Pirk, Doktor,
Pecková).
• Mezinárodní aktivity: Účast na zasedání EC EFPM ve Vídni (Pecková).
• Účast na 25. Evropském kongresu fair play v Budapešti (Novák).
Termíny jednání předsednictva složky v roce 2019:
• 23. ledna, 6. března, 10. dubna, 5. června, 11. září, 13. listopadu.
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Zpracované a předložené dokumenty složky:
• Zpráva o činnosti za rok 2019
Cíle a úkoly pro rok 2020:
• Pokračovat v aktivní spolupráci na projektech ČOV zaměřených na mládež.
• Uspořádat seminář fair play, zapojit do něj i známé osobnosti a členy Klubu fair play.

10

Poznámky:
• Doplnění předsednictva ČKFP o další kandidáty (max. dvě osoby), které budou mít odpovídající morální kredit a také možnost aktivně se zapojit do práce ČKFP.

ZPRÁVY PŘEDSEDŮ SLOŽEK ČOV

35

11

4.3. Česká olympijská akademie (ČOA)
ALEXANDR KLIMENT
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Složení předsednictva České olympijské akademie:
Předseda: ALEXANDR KLIMENT
Místopředsedové: ZDENĚK ŠKODA, JIŘÍ KYNOS
Členové předsednictva: MICHAL BURIAN, JOSEF DOVALIL,
VLADIMÍR DRBOHLAV, ZDENĚK HANÍK, MIKULÁŠ KROUPA,
RICHARD MRÁZEK
Cíle a priority složky:
• Ve spolupráci s vědeckými, paměťovými a pedagogickými institucemi studovat různé
stránky olympijského hnutí, zejména jeho dějiny a ﬁlozoﬁi, a prostřednictvím výchovy
přenášet olympijské ideje do života společnosti.
• Udržovat mezinárodní styky a spolupráci s obdobnými institucemi v zahraničí.
• Spolupracovat se složkami a projekty napříč ČOV.
Činnost složky:
• 17. června se v pražském Rudolﬁnu uskutečnil slavnostní koncert Mistři mistrům, který
pro ČOV připravila Akademie klasické hudby. Koncert ke 120. výročí Českého olympijského výboru vzdal hold skvělým českým sportovcům prostřednictvím umělců, kteří
na stejné vrcholové úrovni rovněž reprezentují Českou republiku v zahraničí.
V
• červnu vyšla publikace Michala Osoby Nemůžeš? Přidej!, která popisuje příběh českého olympismu v souvislostech: založení ČOV před 120 lety, sportovní vývoj za první
republiky i olympijské příběhy za dob protektorátu, komunismu i po Sametové revoluci
a po osamostatnění ČR. Odborná spolupráce: M. Burian, J. Dovalil, A. Kliment, Z. Škoda.
• Ve spolupráci s projektem Sazka Olympijského víceboje a T-Mobile Olympijského běhu
byl vytvořen krátký kvíz o olympijském hnutí pro základní a střední školy.
• Mezinárodní olympijská akademie v řecké Olympii:
15. setkání představitelů NOA (květen 2019, delegáti za ČOA: A. Kliment, Z. Škoda).
Na setkání „Mladých účastníků do 35 let“ vyslány Eva Rybáková a olympionička Nikol
Kučerová (červen 2019).
• 22. ročník mezinárodního sportovního festivalu Sportﬁlm Liberec (září–říjen, člen odborné poroty Z. Škoda).
V
• průběhu listopadu byla v Písecké bráně v Praze 6 k vidění výstava nazvaná Nestáli
stranou: československé devítky a sport, jejímž prostřednictvím Český olympijský výbor
návštěvníkům připomenul příběhy slavných i dnes již neprávem opomíjených sportovců, kteří v osudových okamžicích naší novodobé historie neváhali a zapojili se do boje
za svobodu a demokracii. Autorem výstavy byl M. Burian a výstava vznikla za podpory
Vojenského historického ústavu a Prahy 6.
• Spolupráce na projektu olympijského vzdělávání („vzdělávacím kontejneru“) na Olympijských festivalech v roce 2020.
• Spolupráce na manuálu MOV (Olympic Values Education Programme) – úprava pro české vydání Základy výchovy k olympijským hodnotám v roce 2020.
• Příprava knihy Memorabilie Českého olympijského výboru (J. Kynos).
• 14.–15. listopadu proběhla na Kypru 2. konference a výroční zasedání pléna Evropských
olympijských akademií (delegát za ČOA: A. Kliment).
• 4. prosince proběhlo v Českém rozhlase ﬁnále projektu Příběhy našich olympioniků,
upravené verze projektu Příběhy našich sousedů. Na projektu spolupracovala ČOA
s organizací Post Bellum (za ČOA M. Kroupa) a pět bývalých olympioniků: I. Bugár,
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Š. Kašpárková, K. Pecková, J. Kůrka a L. Bauer. Studenti základních a středních škol
vytvořili malé týmy, natočili životní příběh daného sportovce, digitalizovali fotograﬁe,
pátrali v archivech a všechny materiály zpracovali do ﬁlmového medailonu a závěrečné
prezentace.
• Podpora institucím: Národní muzeum – Oddělení tělesné výchovy a sportu, Gymnázium Pierra de Coubertina v Táboře, ZŠ a Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského v Praze,
Olympsport, Klub olympijských sběratelů.
• Mezinárodní spolupráce (především IOA, EOA a její komise, OSC v Lausanne, olympijská
a sportovní muzea).
Činnost odborné komise ČOA – Český výbor Pierre de Coubertin (ČVPdC):
• V recenzovaném polském časopise Sport i Turystyka vyšly v anglickém jazyce tři statě:
F. Kolář: Jiří Stanislav Guth-Jarkovský v olympijském hnutí mezi válkami; M. Strachová:
Sokol Brno I – mateřská jednota elitních československých gymnastů, Z. Škoda: Hry X.
olympiády Los Angeles 1932: Příběh československé olympijské výpravy.
• V impaktovaném časopise The International Journal of the History of Sport vyšel článek
o Josefu Sukovi: M. Waic & Z. Škoda: The Story of a Composition: Josef Suk—Olympic
Medallist and Sokol Composer.
• Workshop ZŠ a Gymnázia Jiřího Gutha-Jarkovského s partnerskou školou v Baku v rámci EYOF v Baku (duben–červen 2019).
• Účast Gymnázia Pierra de Coubertina Tábor ve Francii na Coubertin Youth Forum (srpen
2019).
• 26.–29. září proběhla v Brně unikátní sportovně vzdělávací akce Antické dny, největší
akce zaměřená na popularizaci a přiblížení tématu antiky a antického sportu dnešní generaci. Celou událost organizoval člen ČVPdC J. Kouřil z Masarykovy univerzity v Brně.
Antické dny zahájila mezinárodní vědecká konference zaměřená na starověk a olympismus. Za Českou republiku v sekci olympismus přednesl příspěvek Zdeněk Škoda, který
se ve své přednášce věnoval olympijským soutěžím, jež byly součástí olympijských her
mezi lety 1912–1948.
• ČVPdC uspořádal na začátku října dvoudenní historický seminář, který se zabýval založením Mezinárodního olympijského výboru a historicky prvními novodobými olympijskými hrami v Aténách 1896. Ze semináře vyjde v průběhu roku 2020 sborník pod
názvem „Znovuzrození olympijských her“.
• Propagace výstupu mezinárodního výzkumu programu Erasmus+ na téma „etika a sport“
ve spolupráci s Palackého univerzitou v Olomouci.
Činnost OSIC (Olympijské studijní a informační centrum) a projekt OMK (Olympijská
multimediální knihovna):
• Rešeršní a informační služby (především spolupráce s vysokými školami a médii na konkrétně poptávaných tématech).
• Správa knihovny (katalogizace, akvizice).
• Správa digitálního obrazového archivu, průběžné zpracování a zveřejňování fotograﬁí
z fondů ČOV.
• Digitalizace fondu F. Widimského: Los Angeles 1932.
• Rešerše a poskytování fotograﬁí pro účely úseku komunikace a pro externí publikační
účely, v minulém roce také v souvislosti se 120. výročím ČOV.
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Termíny jednání předsednictva složky v roce 2019:
• 29. května, 19. září, 12. prosince
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Zpracované a předložené dokumenty složky:
• Zpráva o činnosti za rok 2019
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Cíle a úkoly pro rok 2020:
• 9.–11. března 2. zasedání Výkonného výboru Evropských olympijských akademií v Praze.
• Na konci května 2020 je plánován přednáškový blok na FTVS UK, který studentům
představí roli a funkce ČOV a jeho projekty.
• V květnu premiéra „vzdělávacího kontejneru“, který bude fungovat na Olympijských festivalech.
• Hlavní akcí ČOA pro rok 2020 bude výstava Od Tokia k Tokiu. Doba trvání: Červen–
září 2020, která se uskuteční v historické budově Národního muzea. Výstava vznikne
ve spolupráci s Národním muzeem, Vojenským historickým ústavem a japonskými kolegy. Po OH v Tokiu 2020 se expozice rozšíří o aktuální olympijské medailisty, plánované
jsou autogramiády či jiný kulturní program.
• Ve spolupráci s VHÚ a Sokolem kniha „Sokolové na olympijských hrách“. Autoři Z. Škoda
a M. Burian.
• Vydání publikace „Znovuzrození olympijských her“ (Z. Škoda).
• Vydání publikace „Memorabilie Českého olympijského výboru“ (J. Kynos).
• ČVPdC u příležitosti 100 let od první účasti samostatného státu na OH v Antverpách
1920 má v plánu podrobně a prvně zevrubně zpracovat tyto olympijské hry.
• V listopadu vydání Encyklopedie československých olympioniků (Fr. Kolář a kol.) aktualizovaná o údaje z Tokia 2020.
• Pokračování projektu Příběhy našich olympioniků.
Cíle a úkoly OSIC a OMK pro rok 2020:
• Dokončení katalogizace pozůstalosti K. Wendla.
• Zpracování archivu a fotoarchivu J. Kössla.
• Digitalizace fondu F. Widimského: Svatý Mořic 1948 a Londýn 1948.

Nemůžeš? Přidej!

7
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1 8 9 9 – 2 01 9
ČESKÝ OLYMPIJSKÝ VÝBOR
1 20 LET

11
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4.4. Česká trenérská akademie (ČTA)
ZDENĚK HANÍK, MICHAL JEŽDÍK
Složení předsednictva České trenérské akademie:
Předseda: ZDENĚK HANÍK
Rada ČTA: ZDENĚK HANÍK, MARTIN DOKTOR, MICHAL JEŽDÍK,
SLAVOMÍR LENER, ANTONÍN PLACHÝ, MICHAL BARDA, DAVID TOMÁNEK,
MARTIN KAFKA, MAREK CHLUMSKÝ, ONDŘEJ FOLTÝN, FILIP ŠUMAN,
JIŘÍ NIKODÝM, EMIL BOLEK, MICHAL PROKEŠ.
Cíle a priority složky:
• Česká trenérská akademie navázala na předcházející činnost Trenérsko-metodické sekce ČOA a Unie profesionálních trenérů ČOV.
• Hlavním posláním a účelem ČTA je podpora odbornosti, kterou poskytuje trenérům zejména v následujících oblastech:
• Spolupráce se svazy na vzdělávání trenérů – metodický program, především odborné semináře, workshopy, mezinárodní konference a sympozia, možnost účasti
na domácích i zahraničních stážích, přístup k odborným a strategickým informacím,
zapojení do mezinárodních projektů pod patronací EK ve spolupráci se zahraničními
partnery apod.
• Odborná publikační činnost.
• Společenské uznání a ocenění, zejména kampaň ČOV pro zlepšení obrazu trenérské
činnosti.
• Jednou ročně účast na slavnostním večeru ČTA.
Orgány
České trenérské akademie jsou Plénum ČTA a Rada ČTA.
•
• Základním smyslem činnosti je podpora mezinárodní konkurenceschopnosti českých
sportovců a družstev prostřednictvím 3 pilířů:
• Podpora a budování trenérské odbornosti.
• Mezinárodní odborné spolupráce s těmi nejlepšími v oboru.
• Respektování názoru odbornosti v řízení českého sportu.
Základními
úkoly ČTA jsou odpovědnost za rozvoj koučování (trénování) jako profese
•
a nezbytné kroky nutné k naplnění této vize a poslání, včetně otevřené a transparentní
výměny a sdílení informací s cílem zvýšit kvalitu koučování a trénování v ČR.
• ČTA se podílí na vytvoření komunitního prostředí pro naše profesionální trenéry, pořádání slavnostního večera Trenér roku, včetně oceňování nejlepších trenérů za uplynulé
období, uvedení trenérů do Síně slávy a oceněni trenérů objevitelů. Opírá se o 3 pilíře:
• Podpora odbornosti.
• Literatura.
• Spolupráce.
• Klíčová je spolupráce se svazy.
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Činnost složky:

• Mosty (11. a 12. setkání) – 2x ročně:
• 13. května – 320 účastníků.
• 2. října – 320 účastníků.

13. května
13
května, 2019
2019, Pr
Praha
raha

P

R

O

G

Centrum pohybové medicíny
Pyšelská 4, 149 00 Praha 4 – Chodov

R

A

M

P

MAURIZIO GHERARDINI

11:30 – 11:50

Coffee break

09:30 – 10:45
10:45 – 10:55

10:55 – 12:25

BARBORA ŠPOTÁKOVÁ, HELENA MÁSLOVÁ,
KRISTÝNA HOIDAROVÁ KOLOCOVÁ, LIBĚNA ROCHOVÁ

12:25 – 12:45

Moderuje Zdeněk Haník

15:50 – 16:10

A

M

FRANCESCO CUZZOLIN
Coffee break

PAVEL KOLÁŘ, ZDENĚK HANÍK, MICHAL ŠAFÁŘ,
MICHAL BARDA
Coffee break

12:45 – 14:00

DAVID BRUCE WOHL

14:00 – 15:15

Oběd a coffee break

KRIS VAN DER HAEGEN

Hra bez kotouče: Obrana v obranném pásmu

Coffee break

15:15 – 16:25
16:25 – 16:35

Taktická kreativita ve sportu

16:10 – 17:40

DANIEL MEMMERT

17:40

Zakončení konference

ROB COOKSON
Coffee break

Zdokonalovaní hry v útočném pásmu a zakončení

VŠE SIMULTÁNNĚ TLUMOČENO.

16:35 – 17:45

DON NACHBAUR

17:45

Zakončení konference

VŠE SIMULTÁNNĚ TLUMOČENO.

Pro přihlášení klikněte na plakát nebo přejděte
na stránky: treneri.olympic.cz
Další informace získáte: David Tománek
mobil: +420 777 882 773, e-mail: treneri@olympic.cz

3

R

Cesta k vítězství

Oběd a coffee break

Belgická fotbalová cesta

14:20 – 15:50

G

4 tváře trenéra-psychologa

Květy a trny (ženského vrcholového sportu)

13:20 – 14:20

O
Prezence účastníků
Zahájení

Z Evropy do NBA: rozdíly a společné body v tréninku

10:00 – 11:30

11:50 – 13:20

R

08:30 – 09:15
09:15 – 09:30

Prezence účastníků
Zahájení

Jak řídit týmy – od Euroligy po NBA

• UPT – Trenér roku 2017, 2018, 2019
• 2017 Ondřej Rybář + Jiří Zach.
• 2018 Tomáš Bank
+ Ronen Ginzburg.
• 2019 Petr Lacina
+ Ronen Ginzburg.

Pro přihlášení klikněte na plakát nebo přejděte
na stránky: treneri.olympic.cz
Další informace získáte: David Tománek
mobil: +420 777 882 773, e-mail: treneri@olympic.cz

• Síň slávy 2018: Emil Brzoska,
Stanislav Frühauf, Milan
Janoušek, Jan Karger, Josef Pešice,
Luboš Hilgert, Václav Drbohlav,
Petr Přikryl, Ludvík Vyhnanovský,
Jindřich Kozubek,
Miroslav Nekola, Jaroslav Holík,
Miroslav Pospíšil

4

5

• COACH – ČTA ve spolupráci s deseti
sportovními svazy pokračuje v navázané spolupráci s Deníkem Sport.
Společně s nimi vydává magazín
COACH, který vychází každé první
úterý v měsíci jako vložená příloha
Deníku Sport. COACH je tištěné médium nejen pro licencované, ale také
pro tzv. situační trenéry. Celkový
měsíční náklad osciluje od 40 do 60
tisíc výtisků. ČTA odebírá také 5 tisíc
kusů remitendy, která je distribuovaná spolupracujícím sportovním svazům. Třetím dopadovým pilířem je
listovací e-verze magazínu, která je
umístěna na web treneri.olympic.cz
vždy s časovou latencí.

7

8

V Z D Ě L ÁVAT
V Z D Ě L ÁVAT

magazín vydávaný
ve spolupráci s Českým
olympijským výborem

|

I N S P I R O VA T

|

S P O J O VA T

1 / 2020

„Dobře plánujte
a rozvíjejte
potenciál“

V Z D Ě L ÁV A T

|

I N S P I R O VAT

|

S P O J O VAT

magazín vydávaný
ve spolupráci s Českým
olympijským výborem

Dave Wohl

Tento výtisk je samostatně neprodejný

10
baseball
basketbal
florbal
hokej
hokejbal
plavecké sporty
squash
softball
stolní tenis
volejbal

baseball
basketbal
florbal
fotbal
hokej
hokejbal
plavecké sporty
squash
softball
stolní tenis
volejbal

Tento výtisk je samostatně neprodejný

Osobnost NBA,
poradce u týmu
Los Angeles Clippers

11
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7 / 2019

„Basketbalová
čarodějka
do světové
síně slávy“
Natálie Hejková

V Z D Ě L ÁV A T

|

I N S P I R O VAT

„Češi neradi
zapínají
nadoraz“

|

S P O J O VAT

magazín vydávaný
ve spolupráci s Českým
olympijským výborem

David Mareček

I N S P I R O VAT

|

S P O J O VAT

12 / 2019

„Trenéři,
nechte nás
do toho taky
trochu mluvit!“

magazín vydávaný
ve spolupráci s Českým
olympijským výborem

Barbora Strýcová

Generální ředitel
České filharmonie

Světová tenisová jednička
ve čtyřhře

Úspěšná trenérka
USK ZVVZ Praha

baseball
basketbal
florbal
hokej
hokejbal
plavecké sporty
squash
softball
stolní tenis
volejbal

|

9 / 2019

baseball
basketbal
florbal
hokej
hokejbal
plavecké sporty
squash
softball
stolní tenis
volejbal

Tento výtisk je samostatně neprodejný

6

9

2. října 2019
2
2019, Praha
a

Centrum pohybové medicíny
Pyšelská 4, 149 00 Praha 4 – Chodov

09:00 – 09:45
09:45 – 10:00

2

Česká trenérská akademie Č0V pořádá
MEZINÁRODNÍ KONFERENCI PRO TRENÉRY

Tento výtisk je samostatně neprodejný

1

Česká trenérská akademie Č0V pořádá
MEZINÁRODNÍ KONFERENCI PRO TRENÉRY

• KNIHY – EDIČNÍ ŘADA – Česká trenérská akademie ČOV se zaměřuje také na popularizaci a rozšiřování dostupnosti odborné literatury a podporuje publikační činnosti.
V rámci této činnosti vydává následující ediční řady: Zlatá edice – výroční knihy, Modrá
edice – nadoborová naučná edice, Žlutá edice – svazová literatura, Červená edice – oborové i nadoborové metodické listy, Zelená edice – olympijská knihovnička. V roce 2019
vydala ČTA ve spolupráce s nakladatelstvím MF 8 knižních titulů o celkovém nákladu
více než 11 tisíc kusů.

1

• DIALOGY – Interaktivní tematické semináře pro trenéry, rodiče a učitele, vedené špič-

2

kovými odborníky z oboru. V roce 2019 se Dialogů zúčastnilo více než 1800 trenérů, instruktorů, učitelů a rodičů, ve 13 městech na 22 akcích, které vedlo 18 odborníků na různé problematiky sportovní přípravy.

3
POSTURÁLNÍ
FUNKCE

VÝŽIVA VE
VRCHOLOVÉM
SPORTU

Česká trenérská akademie,
ČSPS a město Jihlava
pořádají

Česká trenérská akademie,
ČSPS a město Jihlava
pořádají

DIALOGY

DIALOGY

Leaders of tomorrow

Leaders of Tomorrow
Datum:

Místo:

27. března 2019 v 17:00 hodin

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 1556/16, 586 01 Jihlava

Místo:

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 1556/16, 586 01 Jihlava

Program:
16:30
17:00 - 18:30

Program:
16:30
17:00 - 18:30
18:30 - 20:00

prezence
zahájení + přednáška I.
přednáška II. + otázky a odpovědi

prezence
1. část - Současné pohledy
na úlohu sacharidů, tuků a bílkovin
ve sportu
2. část - Sportovní výživa
v reálné praxi

18:45 - 20:30

Téma:

Témata:

TAJEMSTVÍ TECHNIKY PODLE PAVLA KOLÁŘE - POSTURÁLNÍ FUNKCE

VÝŽIVOVÉ DOPLŇKY, VÝŽIVA PŘI SOUTĚŽÍCH, ZDRAVOTNÍCH HENDIKEPECH,
TÝMOVÝCH SPORTECH; VÝZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ VE VRCHOLOVÉM SPORTU A DALŠÍ.

V současnosti je proděkanem 2. LF UK. Pedagogicky působí na českých i zahraničních univerzitách.
Na jaře 2012 bylo otevřeno v Praze Centrum
pohybové medicíny Pavla Koláře.
Mezi laickou veřejností je znám také díky své
fyzioterapeutické péči o vrcholové sportovce
a významné osobnosti veřejného života.

5

Lektor:

Lektor:
Prof. Pavel KOLÁŘ – Od roku 2000 je přednostou Kliniky rehabilitace a tělovýchovného
lékařství Univerzity Karlovy 2. lékařské fakulty
a FN Motol.

4

Datum:

4. června 2019 v 17:00 hodin

Vstup

ZDARMA!

Prof. MUDr. Libor Vítek, Ph. D., MBA
Profesor lékařské chemie a biochemie na 1. Lékařské
fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
Pro TOP TEAM ČOV zajišťuje výživové poradenství,
analýzy jídelníčků i dietních suplementů.

Vstup

ZDARMA!

Dlouhodobě spolupracuje v oblasti výživy
a regenerace s řadou vrcholových sportovců,
z nichž je několik desítek českých olympioniků.
Bývalý juniorský reprezentant v rychlostní
kanoistice.

6

Autor mnoha odborných publikací a článků.

• PODPORA ODBORNOSTI VE SPOLUPRÁCI SE SPORTOVNÍMI SVAZY SPORTOVNÍCH
HER – ČTA spolupracuje se svazy sportovních her a několika svazy individuálních sportů na organizaci, lektorském zajištění a propojení jejich vzdělávacích aktivit pro trenéry
a rodiče.

7

• WEB

TRENERI.OLYMPIC.CZ – Samostatný web na portálu olympic.cz – komunikace
směrem dovnitř komunity i ven. Součástí webu jsou metodické videorozhovory, které
se postupně zveřejňují a korelují s tématy prezentovanými v magazínu COACH nebo
reﬂektujícími na aktuální problematiky sportovního průmyslu diskutovanými na seminářích a konferencích. Protagonisty rozhovorů jsou domácí i zahraniční experti.

Termíny jednání předsednictva složky v roce 2019:
Složka pracuje systémem pravidelných týdenních schůzek a prací ve skupinách podle zadaných témat.
Zpracované a předložené dokumenty složky:
• Zpráva o činnosti za rok 2019

8

9

10

Cíle a úkoly pro rok 2020:
• Podpora odbornosti.
• Odborná publikační činnost – magazín COACH a ediční řada.
• Společenské uznání trenérské činnosti – Slavnostní večer Trenér roku.
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4.5. Český klub paralympioniků (ČKP)
ALENA ERLEBACHOVÁ

1

2
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Složení předsednictva Českého klubu paralympioniků:
Předseda: ALENA ERLEBACHOVÁ
Členové: ONDŘEJ SEJPKA, ZDENĚK BARLOK
Cíle a priority složky:
• Posláním Českého klubu paralympioniků je reprezentovat a hájit zájmy sportovců se
zdravotním postižením zejména v následujících směrech:
• Rozvíjení, ochrana a dodržování demokratických zásad paralympijského a deaﬂympijského hnutí včetně Global Games.
• Dodržování rovnoprávného postavení všech druhů trvalých zdravotních postižení.
• Spolupůsobení při výchově všech účastníků aktivit paralympijského a deaﬂympijského hnutí v duchu paralympijské a deaﬂympijské myšlenky včetně Global Games.
• Podílení se na rozvoji mezinárodního paralympijského a deaﬂympijského hnutí včetně Global Games.
• Podpora rozvoje sportu zdravotně postižených na nejvyšší úrovni.
• Rozvíjení kultury a umění v oblasti paralympijského a deaﬂympijského sportu, zajišťování, organizace či podpora sportovních, tělovýchovných, kulturních a ostatních
společenských aktivit, zapojení dětí a mládeže do sportovních aktivit.
Činnost složky:
• Aktivně se podílet na práci v ČOV.
• Medializace:
• Ve spolupráci s ČOV a IPC zkvalitňování webových stránek ČPV a medializování
sportu handicapovaných ze všech svazů sdružených v ČPV.
• Propagace sportu handicapovaných mezi širokou veřejností.
• Spolupráce s institucemi, které se věnují sportu handicapovaných, spolupráce s NPC
zejména Slovenska a Polska.
• Podpora a šíření myšlenek paralympismu.
• Podpora:
• Spolupráce mezi sportem handicapované a zdravé populace.
• Osvětová činnost v oblasti sportu handicapovaných.
• Hájení zájmů handicapovaných sportovců na půdě ČOV.
• Podporování sportu handicapovaných jako faktoru přispívajícímu k aktivnímu začleňování osob s handicapem.
• Spolupráce:
• V oblasti nejvyšších soutěží: olympijské hry a paralympijské hry, deﬂympijské hry,
Global Games.
• Provázanost logistiky pro olympijské a parlamypijské hry, praktické záležitosti – převoz materiálu dle potřeb výpravy jako celku a následně jednotlivých sportů.
• Spolupráce a poskytnutí informací z přípravných misí.
• Legislativa:
• Zaujímání stanovisek k zákonům týkajících se sportu handicapovaných a spolupráce
v této oblasti s ČOV.
Financování
sportu handicapovaných, problematika byla předložena na MŠMT.
•
• Profesionalizace sportu.
• Změna Stanov se zaměřením na Statut sportovních komisí a Statut Rady sportovců.
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Na řádném jednání Výkonného grémia ČPV Alena Erlebachová informovala
o neformální schůzce sportovních svazů ČUS se zástupci svazů handicapovaných:
• Opakovaně ve stručnosti představila Český klub paralympioniků (dále ČKP), který je
ustaven podle stanov Českého olympijského výboru (ČOV). ČKP reprezentuje a hájí
v rámci ČOV zájmy zdravotně postižených sportovců.
• Mezinárodní paralympijský výbor (IPC) má v přímém řízení sporty: atletika, plavání,
střelba, vzpírání, tanec na vozíku, alpské lyžování (včetně snowboardingu), severské
lyžování (včetně biatlonu) a sledge hokej – uvažuje se o restrukturalizaci IPC, o které má
rozhodnout VH IPC v roce 2020. Pro uvedené sporty potvrzuje IPC licence sportovcům,
kteří se chtějí účastnit akcí pod hlavičkou IPC.
• O sportovní licenci žádají svazy prostřednictvím ČPV na základě daných pravidel.
• Národní federací uvedených sportů je národní paralympijský výbor, tedy ČPV.
• Další sporty, výše neuvedené, řídí národní federace sportů, např. Český svaz cyklistiky,
Česká asociace stolního tenisu, Český lukostřelecký svaz. Tyto národní federace mohou
využít služeb ČPV k administraci sportovců na soutěže.
• V souladu se stanovami ČPV připomněla úzkou spolupráci MOV s výborem ICSD pro
sportovce se sluchovým postižením, kteří se neúčastní paralympijských her, ale mají své
zimní i letní deaﬂympijské hry. Mentálně postižení sportovci se zúčastňují Global Games.
• ČPV se zavázalo přihlašovat sportovce i na základě požadavky svazů tzv. zdravých, pokud to pravidla soutěže povolují. Tato spolupráce již v některých sportech funguje bez
větších problémů.
• Zástupci svazů i předsedkyně klubu paralympioniků Alena Erlebachová vyjádřili i do budoucna snahu o větší spolupráci ve všech oblastech sportovního dění.
• Předsedkyně ČKP požádala o zaslání konkrétních návrhů na spolupráci, které je možné
zasílat na adresy a.erlebachova@gmail.com a office@paralympic.cz.
ČKP rovněž zaujímal stanoviska k zákonům týkajícím se sportu, včetně sportu handicapovaných, spolupracoval v této oblasti s ČOV. Zabýval se též rozvojem, ochranou a dodržováním demokratických zásad paralympijského a deaﬂympijského hnutí včetně Global
Games, dodržováním rovnoprávného postavení všech druhů trvalých zdravotních postižení, podporou rozvoje sportu zdravotně postižených na nejvyšší úrovni, rozvíjením kultury
a umění v oblasti paralympijského a deaﬂympijského a GG sportu.
Jednání s předsedou ČOV
• Předsedkyně ČKP se v roce 2019 několikrát sešla s předsedou ČOV Jiřím Kejvalem, kterému objasnila situaci v ČPV. Nešťastný pohled nezasvěcených a kritika ČPV vyplývá zejména z jednání předsedkyně Českého svazu tělesně postižených. Musíme konstatovat,
že naprostá většina zástupců v ČPV se vždy shodla na řešení či kompromisech. Tím, kdo
autoritu ČPV podkopává, je bohužel jediný ze šesti sdružených svazů. S lítostí musíme
také konstatovat, že i nadále přetrvává nejednotnost ve svazech sportovců s tělesným
postižením, což poškozuje nejenom sportovce s dalším, tj. sluchovým, zrakovým, mentálním a spastickým postižením, ale i pohled na celý ČPV. Paralympijský výbor nemá
jiný nástroj, než na oba svazy působit jen jako poradce vzhledem ke skutečnosti, že jsou
dotčené svazy samostatnými právními subjekty.
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Spolupráce Českého paralympijského výboru
s Českým olympijským výborem 2019/2020:
Olympijský festival 2020:
• Propagace českého paralympijského hnutí na akci.
• „Paralympijské dny“ v rámci festivalu – Brno 29. července, Praha 2. srpna a Ostrava
5. srpna
• V každém městě prezentace několika sportů pro handicapované, celodenní stanoviště pro návštěvníky akce, možnost vyzkoušet si různé sportovní disciplíny, exhibice
a autogramiády vybraných para sportovců.
• Komunikace s týmem OF – Tereza Doušová, manažerka sportovního programu.
• Pravidelné schůzky a komunikace na týdenní úrovni.
Olympijská nadace:
• Znovuobnovení propojení nadace s Českým paralympijským výborem (ČPV).
• Příprava propagačních materiálů a plán následné distribuce informací spojených
s nadací na jednotlivé sportovní svazy handicapovaných sportovců pod ČPV.
• Příslib vzájemné prezentace propojení na komunikačních kanálech Nadace a ČPV – bannery na web, informační brožury na akcích ČPV.
• Informace o dětech s handicapem podporovaných nadací na ČPV.
• Příležitostné schůzky a domluva se zástupci nadace – Martina Voříšková a Radka Richterová.
Olympijský běh:
• Zapojení českých para sportovců na akcích v rámci Olympijského běhu 2019.
• Po domluvě a pravidelných setkáních s týmem – Lucie Trsková a Radka Richterová –
„dodání“ handicapovaných sportovců na jednotlivé závody po celé ČR.
• Souhrn zapojení para sportovců v roce 2019 – http://paralympic.cz/2019/06/kmochova-a-spol-na-olympijskem-behu/.
• Podobný model plánován i pro rok 2020.
Sazka Olympijský víceboj – Paralympijská výzva:
• Pravidelná týdenní a denní setkání, koordinace a fungování projektu Paralympijské výzvy (PV) s týmem Sazka Olympijského víceboje (Richard Adamec a jeho kolegové).
• Větší propojení šesti sportovních svazů pod ČPV s vývojem PV – společná schůzka se
všemi předsedy jednotlivých svazů v lednu 2019.
• Za spolupráce se svazy rovněž snaha o rozšíření databáze sportovních klubů pro
handicapované na webovém portálu sportvokoli.cz.
• Propojení při oﬁciálním losování Olympijských tréninků – účast vybraných para sportovců „ambasadorů“ PV – Jan Tománek, Lenka Matoušková, Martin Dvořák.
• Reportáž z posledního losování na ČOV v Benešovské ul. – https://is.gd/rB6kCa.
• Přímá spolupráce také na produkci Sportovních dnů PV – personální výpomoc z řad
stážistů FTVS na ČOV, sdílení moderátora, ambasadorů.
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Republikové ﬁnále Brno:
• V září 2019 prezentace českého paralympijského hnutí na dvoudenním Republikovém
ﬁnále.
• Několik stanovišť se sportovními para disciplínami k vyzkoušení v rámci BeActive vesničky.
• Zapojení vybraných para sportovců do hlavního programu akce, autogramiády, rozhovory pro veřejnost. Reportáž z RF Brno 2019 – https://is.gd/WqGrRC
• Podobný model spolupráce plánován i pro Republikové ﬁnále 202

1

2
Termíny jednání předsednictva složky v roce 2019:
Leden 2019, únor 2019, duben 2019, červen 2019, listopad 2019, prosinec 2019.
Zpracované a předložené dokumenty složky:

3

• Zpráva o činnosti za rok 2019
Cíle a úkoly pro rok 2020:
• Úkoly nastíněné v roce 2019 se zaměřením na LPH 2020 (2021).
• Další spolupráce s IPC a dokončení změn ve Stanovách ČPV.
• Restrukturalizace ČPV.
• Propagace a informovanost veřejnosti o sportu handicapovaných (nejenom o paralympijském sportu, ale i sportu osob se sluchovým, mentálním a zrakovým postižením).
• Financování sportu handicapovaných, jasná pravidla a systém.
• Podpora ﬁnancování sportu dětí a mládeže.
• Dokončení oblasti nejednotnosti ve sportu TP ve spolupráci s ČOV a NSA, spolupráce
s JUDr. Károlyim.
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4.6. Český klub sportovních svazů, organizací
a institucí (ČKSOI)
FILIP ŠUMAN
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Složení předsednictva Českého klubu sportovních svazů, organizací a institucí:
Předseda: FILIP ŠUMAN
Členové předsednictva: IVAN MATĚJŮ, HANA MOUČKOVÁ, VIKTOR NOVOTNÝ,
FRANTIŠEK NEJEDLO
Cíle a priority složky:
• Zajištění zastoupení členů složky na Plénu ČOV.
• Zapojení členů složky do komisí ČOV a dalších orgánů ČOV, zejména komise neolympijských sportů, sportu pro všechny, mezinárodní komise, ekonomické komise, trenérské
akademie a dalších.
• Propagace skutečnosti, že ČOV zastřešuje kromě svazů, jejichž sporty jsou na programu
OH, i další uznané svazy, organizace a instituce.
• Zprůhlednění sportovního prostředí na svazové úrovni prostřednictvím procesu uznávání sportovních svazů a přijímání členů ČOV.
• Dosažení systémového řešení v přístupu ke svazům v rámci ČOV v souladu s mezinárodní politikou zařazování sportů na program OH.
Činnost složky:
• V roce 2019 neproběhly v rámci složky žádné volby a složení členů zůstalo beze změny.
• Valná hromada proběhla 13. 6. 2019 – předseda ČOV J. Kejval informoval o projektech ČOV
a zrekapituloval, jakým způsobem jsou členové složky zapojeni do činnosti ČOV. Dále informoval o změnách v souvislosti se vznikající Národní sportovní agenturou. Předseda ČKSOI
F. Šuman informoval o aktuálním stavu podaných žádostí o uznání/členství v ČOV a prezentoval informace o nadcházejících Světových hrách 2021 a 2025 a Olympijských festivalech 2020. H. Moučková členy složky informovala o činnosti Komise sportu pro všechny.
Termíny jednání předsednictva složky v roce 2019:
• Cca 3x ročně + konzultace v případě naléhavých situací.
Zpracované a předložené dokumenty složky:
• Prezentace pro Valnou hromadu – informace o aktuální situaci a projektech ČOV.

8
Cíle a úkoly pro rok 2020:
• Kvalitní zapojení členů složky do práce jednotlivých komisí a celkové činnosti ČOV.
• Aktivní podíl členů složky na projektech ČOV – např. Olympijských festivalech.
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5.1. Rozhodčí komise ČOV
LUKÁŠ TROJAN

1

Složení Rozhodčí komise ČOV:
Předseda: LUKÁŠ TROJAN
Členové: MARTIN MAISNER, MARTIN BĚLINA, JAROMÍR BLÁHA,
MARTIN PROCHÁZKA, PETR SLEPIČKA, PAVEL ŠA FÁŘ,
JAN EXNER (tajemník).
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Cíle a priority komise:
• Rozhodování o odvoláních proti rozhodnutím spolků, jejichž předmětem je sportovní
činnost, o porušení antidopingových pravidel ve smyslu Směrnice pro kontrolu a postih
dopingu ve sportu v České republice a Světového antidopingového kodexu.
• Rozhodování o odvoláních v případech, kdy tuto pravomoc zakládají stanovy nebo jiné
předpisy spolku, který je členem ČOV.
• Rozhodování o opravných prostředcích proti rozhodnutím spolků, jejichž předmětem
je sportovní činnost – členů ČOV nebo rozhodnutím ČOV ve sporu, jehož předmět se
vztahuje k olympijským hrám.
Činnost komise:
Viz Cíle a priority komise. V roce 2019 komise rozhodla nebo začala rozhodovat tyto
případy:
Č. j. 2-2018 (Dušek)
Č. j. 3-2018 (Kašková)
Č. j. 1-2019 (Black Angels)
Terminy jednáni komise v roce 2019:
7. května, 8. října.
Zpracované a předložené dokumenty komise:
• Č. j. 2-2018 (Dušek) – usnesení o zastavení řízení.
• Č. j. 3-2018 (Kašková) – usnesení o zastavení řízení.
• Č. j. 1-2019 (Black Angels) – usnesení o zastavení řízení.
Cíle a úkoly pro rok 2019:
Viz Cíle a priority komise.
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5.2. Revizní komise ČOV
PETR DITRICH
Složení Revizní komise ČOV:
Předseda: PETR DITRICH
Členové: DRAHOSLAV HUŠEK, JIŘÍ ADAM

1

Cíle a priority komise:
• Hlavním cílem komise je revize hospodaření ČOV jako celku.
• Zaměření na přehledné vedení účetnictví podle jednotlivých kapitol rozpočtu ČOV. Č. j.
2-2018 (Dušek) – usnesení o zastavení řízení.
Činnost komise:
• Provádí kontrolní činnost na základě plánu, respektive dle aktuálních požadavků.
• Členové kontrolují vybrané kapitoly rozpočtu samostatně, výsledky pak projednávají
v celé komisi.
• Zabývá se podněty členů.
• Sleduje činnost odborných komisí, především pak Komise pro ekonomiku a marketing.
• Monitoruje činnosti ČOV jako celku, včetně činností za jednotlivé akce či projekty.
• Připravuje podklady a spolupracuje s ní ekonomický ředitel ČOV Jan Létal.
• Předseda komise se účastní jednání VV ČOV a dalších akcí ČOV.
Termíny jednání komise v roce 2019:
22. února, 15. srpna, komise jedná podle aktuálních potřeb, většinou elektronicky. Aktuální
ﬁnanční situace ČOV je průběžně konzultována s ekonomickým ředitelem ČOV.
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Zpracované a předložené dokumenty komise:
Zpráva revizní komise pro plénum ČOV.
Cíle a úkoly pro rok 2020:
• Revize hospodaření ČOV jako celku.
• Kontrola sekretariátu ČOV.
• Kontrola složek a komisí ČOV.
• Kontrola vybraných akcí či projektů.
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5.3. Komise pro ekonomiku a marketing ČOV
LIBOR VARHANÍK

1

Složení Komise pro ekonomiku a marketing ČOV:
Předseda: LIBOR VARHANÍK
Členové: BOH USLAV HYBRANT, ROBERT KOLÁŘ, VIKTOR NOVOTNÝ,
SLAVOMÍR SVOBODA, ZBYNĚK ŠPAČEK, JIŘÍ TOPINKA,
JAN LÉTAL (agenda)

2

3

Cíle a priority komise:
• Konzultovat ekonomické otázky a problematiku rozpočtu ČOV s ekonomickými odborníky.
• Konzultovat problematiku státních dotací, metodiku vyhlášených programů, čerpání
a vyúčtování dotačních prostředků.
• Informovat členy komise o hospodaření ČOV.
• Konzultovat s členy komise významné projekty ČOV z hlediska dopadu na rozpočet
ČOV.
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Činnost komise:
• Vyhodnocení rozpočtu ČOV za rok 2018.
• Problematika rozpočtu ČOV pro rok 2019, sledování plnění rozpočtu.
• Problematika rozdělování státních dotací v roce 2019, vč. metodiky čerpání a vyúčtování státních dotací.
• Projednání 3. varianty rozpočtu ČOV pro rok 2019.
• Projednání 1. varianty rozpočtu ČOV pro rok 2020.
• Projednání připomínek ke Zprávě o hospodaření a rozpočtu, zaslaných panem Karlem
Bauerem členům VV ČOV e-mailem dne 6. června 2019, vypracování analýzy k těmto
připomínkám a návrh opatření reagujících na tyto připomínky.

7

Termíny jednání předsednictva komise v roce 2019:
15. dubna, 15. srpna, 15. října, dále se členové komise scházeli na pracovních schůzkách
a vedli individuální jednání.

8

Zpracované a předložené dokumenty komise:
Na VV ČOV byly po projednání v komisi předloženy 3. varianta rozpočtu ČOV pro rok
2019, resp. 1. varianta rozpočtu ČOV pro rok 2020.
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Cíle a úkoly pro rok 2020:
• Konzultovat ekonomické otázky a problematiku rozpočtu ČOV s ekonomickými odborníky.
• Konzultovat problematiku státních dotací, metodiku vyhlášených programů, čerpání
a vyúčtování dotačních prostředků.
• Informovat členy komise o hospodaření ČOV.
• Konzultovat s členy komise významné projekty ČOV z hlediska dopadu na rozpočet
ČOV.
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5.4. Komise zahraničních vztahů ČOV
ROMAN KUMPOŠT
Složení Komise zahraničních vztahů ČOV:
Předseda: ROMAN KUMPOŠT
Místopředseda: PETR GRACLÍK
Členové: TOMÁŠ JANKŮ, RUDOLF ŘEPKA, MARTIN URBAN, PETR SPILKA,
GABRIEL WAAGE, MILAN SCHWARZ, VERONIKA ZEMANOVÁ (tajemnice)

1

2
Cíle a priority komise:
• Strategie a koordinace mezinárodní činnosti ČOV a strategie českého sportu v zahraniční sportovní politice a sportovní diplomacii.
• Podpora kandidatur zástupců ČOV a sportovních svazů do rozhodovacích a poradních
orgánů mezinárodních sportovních organizací.
• Posílení pozice českého sportu v mezinárodních organizacích.
• Podpora zahraničních cest zaměstnanců a členů složek a komisí ČOV.
• Vzdělávání a školení zaměstnanců, sportovců a volených představitelů sportovních
svazů ve sportovní diplomacii.
• Spolupráce a komunikace v oblasti sportovní politiky EU a projektů podpory sportu
(zastoupení ČOV v EOC EU Office).
• Využití dotačních programů EU pro aktivity ČOV.
• Podpora sportovním svazům při zpracování žádostí o ﬁnanční podporu z programů
Evropské unie.
• Podpora vládních subjektů v oblasti jednotné prezentace a v propagaci dobrého jména ČR v zahraničí.
Činnost komise:
• Podpora aktivit předsedy ČOV Jiřího Kejvala v MOV a WADA.
• Podpora aktivit předsedy ČOV Jiřího Kejvala v Marketingové komisi MOV a Lékařské
komisi ANOV.
• Podpora aktivit Romana Kumpošta v Komisi pro komunikaci MOV a Komisi zahraničních vztahů ANOV.
• Příprava a jednaní předsedy ČOV se zástupci MOV, zástupci ANOV a jiných bilaterálních jednáních na mezinárodní úrovni.
• Organizace druhého a třetího ročníku studijního programu Sportovní diplomacie
ve spolupráci s MŠMT, Vysokou školou ekonomickou v Praze a Slovenským olympijským a sportovním výborem.
• Prohloubení spolupráce s VŠE a dalšími vzdělávacími institucemi; (projektový záměr
TAČR).
• Spolupráce s Ministerstvem zahraničních věcí ČR a zastupitelskými úřady, zejména
v oblasti vízové povinnosti, ale také prezentace dobrého jména ČR v zahraničí.
• Organizace konference s Ministerstvem zahraničních věcí ČR na téma „Sportovní diplomacie ČR a ﬁnancování sportu z EU a dalších zahraničních zdrojů“.
• Podpora činnosti pracovní skupiny EU a sport a navázání spolupráce s Národní sportovní agenturou v této oblasti.
• Příprava projektové žádosti na téma udržitelnosti sportovních organizací do programu
Erasmus + Sport a zahájení příprav organizace projektu.
• Koordinace Evropského týdne sportu (EWOS 2019) a BeActive Night za ﬁnanční podpory Evropské komise a příprava projektu EWoS 2020 a související žádosti o EU grant.
• Účast na projektu Erasmus + Sport zaměřeného na integritu sportovních organizací –
POINTS – koordinovaného EU kanceláří EOV v Bruselu.
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• Podpora sportovních svazů a klubů při přípravě žádostí o ﬁnanční prostředky z dotač1
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ních programů EU a organizace praktických seminářů za tímto účelem.
• Realizace dotačních programů Olympijské solidarity.
• Podpora úzké spolupráce s Olympic Channel.
• Koordinace společné kandidatury města Brna a ČOV na Evropský olympijský festival
mládeže 2025.
• Koordinace zahraničních sportovních aktivit s Národní sportovní agenturou.
Termíny jednání předsednictva komise v roce 2019:
12. prosince.
Zpracované a předložené dokumenty komise:
Zpráva o činnosti za rok 2019
Cíle a úkoly pro rok 2020:
• Pokračovaní v úsilí o získání dalších zastoupení v mezinárodních sportovních organizacích pro ČOV.
• Podpora kandidatur zástupců sportovních svazů do mezinárodních sportovních organizací.
• Podpora aktivit Jiřího Kejvala v MOV a komisích MOV a ANOV.
• Podpora aktivit Romana Kumpošta v komisi MOV a ANOV.
• Rozšíření spolupráce s MOV (v rámci projektu Olympijských festivalů atd.) a Olympic
Channel.
• Maximální využití spolupráce s EU kanceláři EOV v Bruselu.
• Zahájení a implementace první části projektu ASAP spoluﬁnancovaného z programu
Erasmus + Sport, který se zabývá vytvořením strategie udržitelnosti Národních olympijských výborů za podpory MOV.
• Příprava nového projektového záměru do programu Erasmus+ Sport na téma Olympijské vzdělávání.
• Podpora partnerství ČOV, jeho složek a dalších sportovních organizací v rámci projektů programu Erasmus+.
• Aktivní účast na evropském projektu POINTS koordinovaném EOV EU Office.
• Aktivní účast na projektu PLAY‘IN TOGETHER.
• Koordinace Evropského týdne sportu (EWOS) 2020 v České republice a podání žádosti o grant pro ročník 2021.
• Podpora účasti České trenérské akademie v projektu CoachForce21.
• Koordinace společné kandidatury města Brna a ČOV na Evropský olympijský festival
mládeže 2025.
• Organizace dalšího ročníku vzdělávacího programu Sportovní diplomacie.
• Pokračovaní v jednáních o bilaterální spolupráci s dalšími NOV.
• Deﬁnování a prohloubení spolupráce s MZV a našimi zastupitelskými úřady ve světě.
• Proaktivní účast v Komisi MZV pro společnou prezentaci ČR v zahraničí a její expertní
skupině Country for the visit.
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5.5. Legislativní rada ČOV
PETR MLSNA
Složení Legislativní rady ČOV:
Předseda: PETR MLSNA
Místopředseda: MARCEL PETRÁSEK
Členové: TOMAŠ GŘIVNA, DANIEL VIDUNA, MIROSLAV ANTL, PETR VOKÁČ,
MARTIN KAVĚNA, JAN EXNER (tajemník)

1

2
Cíle a priority komise:
• Viz činnost komise.
Činnost komise:
• Legislativní činnost v souvislosti s právními předpisy, které se týkají oblasti sportu.
• Sledování, vyjadřování se a zaujímání stanovisek k veškeré legislativní činnosti ČOV.
• Sledování a vyhodnocování vydávání právních předpisů v ČR a EU a jejich vliv na činnost
ČOV a jeho členů.
• Příprava podkladů pro jednání s orgány státní správy v rámci legislativní činnosti ve sportu.
• Konzultace v otázkách uplatnění právních předpisů týkajících se sportu a činnosti ČOV
v individuálních případech.
• Projednávání a zpracovávání vlastních nebo předložených návrhů na změnu Stanov či
dalších předpisů ČOV, posuzování jejich souladu s obecně závaznými právními předpisy,
vyjadřování připomínek k nim.
• Projednávání a vyjadřování se k návrhům smluv, které mají být uzavřeny ČOV.
• Pravidelné sledování a vyhodnocování změn v mezinárodní úpravě sportu, zejména
Olympijské charty a dalších předpisů vydávaných MOV.
• Spolupráce s MOV, Ombudsmanem ČOV, Legislativní radou ČUS, Legislativním odborem
kanceláře Senátu ČR, Legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Odborem vládní legislativy Úřadu vlády ČR, Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy ČR a dalšími institucemi.
• Vyjadřování stanovisek k právní stránce sporů uvnitř ČOV, případně k aplikaci Stanov, řádů
a předpisů ČOV v jednotlivých případech.
• Podílení se na osvětové činnosti v oblasti legislativy a právní úpravy týkající se sportu.

3

Termíny jednání předsednictva komise v roce 2019:
Průběžná činnost a jednání v průběhu celého roku 2019.
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Zpracované a předložené dokumenty komise:
Konzultace a vyjádření zejména k následujícím dokumentům:
• Stanovy ČOV.
• Jednací a volební řád Pléna ČOV.
• Organizační řád ČOV.
• Statuty všech složek ČOV a Komise sportovců ČOV.
• Obecná směrnice o ochraně osobních údajů v rámci ČOV.

10

Cíle a úkoly pro rok 2020:
• Pokračování v pravidelné činnosti (viz výše).
• Vyhodnocení dopadů a konzultace k praktické implementaci Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) v rámci sportu.

11

9

KOMISE ČOV

55

5.6. Komise rovných příležitostí ve sportu
NADĚŽDA K NORRE

1

Složení Komise rovných příležitostí ve sportu:
Předsedkyně: NADĚŽDA KNORRE
Členové: ANNA HOGENOVÁ, ALENA KINDOVÁ, ŠTĚPÁNKA HILGERTOVÁ,
LENKA KOCMICHOVÁ, EVA HLOŽKOVÁ, ŠÁRKA PANSKÁ,
ILONA BURGROVÁ, JAN BOHÁČ

2

3

Cíle a priority komise:
• Prevence negativních jevů ve sportu v ČR – šikany, zneužívání. Spolupráce s ombudsmanem ČOV.
• Zvýšení počtu žen v řídících pozicích sportu v ČR.
• Mezinárodní aktivity ve sportu žen – projekt Rady Evropy ALL IN, 18 evropských zemí
včetně ČR.
• Women Sport International – stálý poradce Ekonomické rady OSN, N. Knorre viceprezidentka WSI.

4
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Činnost komise:
• Dámská jízda na běžkách, Boží Dar, 31. března, 150 účastnic, šestnáctý ročník.
• Trenérka/cvičitelka roku, ČNB, 1. dubna, 35 oceněných žen.
• Dámská jízda pod plachtami, Brno, 15. června, 40 účastnic. Workshop KRP společně
se Slovenským olympijským a sportovním výborem.
• Jednání Women Sport International, 18.–20. června, N. Knorre zvolena viceprezidentkou na období 2019–2022.
• Jednání s předsedou NSA Milanem Hniličkou, prezentace činnosti komise, Rovnost žen
a mužů ve sportu v ČR, 27. srpna, Poslanecká sněmovna.
• Tělo Olomouc, workshop ČOV Prevence vybraných negativních jevů v TV a organizovaném sportu v ČR, 29. srpna.
• Účast na konferenci EU Safeguarding Children in Sport, Helsinky, 24. září.
• Účast na mezinárodním projektu Rady Evropy a Evropské komise ALL IN, 2017–2019,
společně 18 evropských zemí.
Termíny jednání předsednictva komise v roce 2019:
28. února, 23. května, 3. října, 4. prosince.

8
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Zpracované a předložené dokumenty komise:
• Prezentace pro NSA Rovnost žen a mužů ve sportu v ČR.
• Prezentace pro workshop s lektorkou MOV Gabrielou Müllerovou.
• Výsledky a manuál projektu Rady Evropy a Evropské komise ALL IN.
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Cíle a úkoly pro rok 2020:
• Vytváření podmínek pro zapojení většího počtu žen do řídících funkcí ve sportu na domácí i mezinárodní scéně, implementace mezinárodních kampaní do sportovních organizací ČR (projekt Rady Evropy a Evropské komise ALL IN).
• Uspořádání workshopu s lektorkou MOV Gabrielou Müllerovou Leadership for Women,
společně se Slovenským olympijským a sportovním výborem.
• Prevence obtěžování a zneužívání ve sportu – implementace mezinárodních dokumentů do činnosti sportovních organizací ČR.
• Cena Věry Čáslavské za mimořádné zásluhy žen ve sportu.
• Networking a vzdělávání prostřednictvím sportu (Dámská jízda na běžkách, Dámská
jízda pod plachtami).
• Ocenění úspěšných trenérek a cvičitelek roku 2020.
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5.7. Komise sportu pro všechny
HANA MOUČKOVÁ

1

Složení Komise sportu pro všechny:
Předsedkyně: HANA MOUČKOVÁ
Členové: PETR SVOBODA, MARTIN CHLUMSKÝ, MIROSLAV ZÍTKO,
SVATAVA SÁGNEROVÁ, VRATISLAV CHVÁTAL, DANIEL JIRÁNEK,
JINDŘICH STÁDNÍK
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Cíle a priority komise:
• Šíření sportu pro všechny s víceodvětvovým tělovýchovným a sportovním programem
činnosti bez jakýchkoliv omezení, pro cvičence od útlého mládí až po pozdní stáří, preferující pravidelnou, organizovanou celoroční činnost s působností na celém území ČR.
• Zastupuje právní subjekty (spolky) s vlastními autonomními programy činnosti.
• Spolupráce s ostatními subjekty působícími v oblasti sportu pro všechny, výměna informací, koordinace v oblasti projektů a možnosti spolupráce organizací na jednotlivých
projektech.
• Prevence negativních jevů ve sportu v ČR – šikany, zneužívání. Spolupráce s ombudsmanem ČOV.
Činnost komise:
• Hlavní úkoly a harmonogram práce v roce 2019 byly stanoveny „Operativním plánem
realizace strategie na rok 2019“.
• Realizace projektu MOVE WEEK 2019 v ČR (koordinace dílčích akcí v ČR, snaha o zvýšení počtu pořádaných akcí).
• Zmapování systému ﬁnanční a legislativní podpory oblasti SPV – KSPV bude usilovat
o vypsání samostatného speciálního programu v rámci MŠMT výhradně pro organizace
a spolky působící v oblasti sportu pro všechny.
• Zajištění vybraných mezinárodních projektů v oblasti SPV (aktivní zapojení + informování členů KSPV).
• Ve spolupráci s VV ČOV zapojení do systému podpory SPV (programy MŠMT, podpora
organizací a akcí SPV).
• Spolupráce s MŠMT v rámci Národní soustavy kvaliﬁkací, v oblasti sportu pro všechny.
• Vzájemné informování o pořádaných akcích v oblasti SPV, změnách a vývoji v oblasti
ﬁnancování a sportovní legislativy (novela Zákona o podpoře sportu), vzájemná informovanost členských subjektů o vývoji příprav Národní agentury pro sport, informace
o změnách ve ﬁnancování sportu v ČR (programy – výzvy MŠMT + administrace), informace o postupu ve vytváření kvaliﬁkačních standardů v oblasti sportu pro všechny
v rámci NSK a další.
• Podpora a vzájemná koordinace kampaně MOVE Week (Týden pohybu). Cílem celoevropské kampaně je více zapojit veřejnost do pohybových aktivit a sportů. V ČR v r. 2019
se Move Week konal v termínu 26. 5. – 2. 6. 2019. Hlavními organizátory v České republice jsou Česká obec sokolská a Česká asociace sportu pro všechny.
Termíny jednání předsednictva komise v roce 2019:
28. ledna, 8. dubna, 30. září.
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Zpracované a předložené dokumenty komise:
• Operativní plán činnosti 2019.
• Návrh Operativního plánu činnosti 2020.
• Termínová listina významných akcí sportu pro všechny pořádaných zapojenými organizacemi (průběžně aktualizováno v průběhu roku).

1

Cíle a úkoly pro rok 2020:

• Realizace projektu MOVE Week 2020 v ČR.
• Ve spolupráci s VV ČOV se podílet na systému podpory SPV (programy MŠMT, podpora
•
•
•
•

organizací a akcí SPV).
Připravit a realizovat Kulatý stůl zaměřený na oblast sportu pro všechny s účastí čelních
představitelů NSA, politiků a sportu pro všechny.
Navázat spolupráci s MŠMT při vytváření kvaliﬁkací v oblasti sportu pro všechny v rámci
Národní soustavy kvaliﬁkací.
Zapojit členy KSPV ČOV do vytváření strategie ČOV a tvorby projektů pořádaných ČOV
pro oblast sportu pro všechny.
Monitorovat a informovat o postupu Národního akčního plánu podpory pohybové aktivity v rámci Zdraví 2020.

Poznámky:
• Významnou část agendy KSPV tvořilo vzájemné informování o významných akcích
v oblasti SPV, které jsou otevřeny pro veřejnost. Na tomto základě byla zpracována termínová listina významných akcí SPV.
• Nutnost více provázat projekty ČOV zaměřené na oblast sportu pro všechny s činností
KSPV ČOV.
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5.8. Komise neolympijských sportů
FILIP ŠUMAN

1

2

3

Složení Komise neolympijských sportů:
Předseda komise: FILIP ŠUMAN
Členové: EVA BARTUŇKOVÁ, JAN BLOUDEK, TOMAŠ BŘEZINA,
PETR DITRICH, JOSEF KOZEL, IVAN MATĚJŮ, FRANTIŠEK NEJEDLO,
VIKTOR NOVOTNÝ, MILAN SCHWARZ, GABRIEL WAAGE,
NAĎA ČERNÁ (agenda)
Cíle a priority komise:
• Zprůhlednění struktury ČOV a sportovního prostředí na svazové úrovni prostřednictvím
procesu uznávání sportovních svazů a přijímání členů ČOV.
• Konzultace a jednání s žadateli (novými svazy) o uznání ČOV.
• Semináře a zvyšování informovanosti směrem ke svazům.
• Dosažení koordinovaného postupu neolympijských sportů na klíčových fórech v rámci
sportovního prostředí a nově vznikající Národní sportovní agentury.
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Činnost komise:
• Sdílení aktuálních informací, diskuze o společném postupu.
• Komunikace s žadateli o uznání a členství ve struktuře ČOV.
• V roce 2019 byly přijaty 3 nové žádosti o uznání a zapojení do struktury ČOV, které byly
komisí zrevidovány a posouzeny. Celkově komise vede žádosti 34 sportovních svazů,
které jsou v různé fázi postupu začlenění do ČOV.
• Podpora zapojení neolympijských svazů v rámci projektů ČOV.
• Příprava obsahu semináře pro neolympijské svazy.
• Aktualizace strategie rozvoje neolympijských sportů v kontextu vznikající Národní sportovní agentury.
• Na výjezdním zasedání 8. 11. 2019 členové komise diskutovali o strategii a jednotném
postupu při nastavení podmínek programů podpory sportu.
Termíny jednání předsednictva komise v roce 2019:
22. ledna, 5. března, 17. dubna, 16. května, 4. září, 22. října, 8. listopadu, 4. prosince.
Zpracované a předložené dokumenty komise:
Stanoviska jednotlivým žadatelům o začlenění do ČOV.
Cíle a úkoly pro rok 2020:
• Průběžné jednání s jednotlivými svazy žadately o uznání/členství.
• Kvalitní spolupráce s ostatními komisemi ČOV.
• Uspořádání semináře pro neolympijské svazy.
• Maximální zapojení neolympijských svazů v rámci připravovaných projektů ČOV.
• Dále viz cíle a priority komise.
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5.9. Komise Olympiády dětí a mládeže
FILIP ŠUMAN
Složení Komise Olympiády dětí a mládeže:
Předseda komise: FILIP ŠUMAN
Členové: RADANA KUBEŠOVÁ, JAN STLU KA, DANIELA MARKOVÁ,
MICHAELA KOTROUŠOVÁ, ZUZANA HERANOVÁ –
OD 1. ZÁŘÍ MAREK POSPÍŠEK
Zástupci krajů: JAN STEINBAUER, KATEŘINA KONEČNÁ, TOMÁŠ POKORNÝ,
FRANTIŠEK POKLUDA, PAVEL KUBEČEK, TOMÁŠ ZÁVISKÝ, JAN ŠVEC,
LUCIE LEBEDOVÁ, TOMÁŠ DUDA, ROMANA BEKOVÁ, PETR MAŠINDA,
LENKA ŠKOPOVÁ, LUCIE DRNCOVÁ, MILAN KASTNER

1

2

Cíle a priority komise:
• Řídit, koordinovat a rozvíjet projekt ČOV Olympiáda dětí a mládeže. Pracovat na jeho
kontinuálním formování, zkvalitňování a mediální propagaci.
• Ve spolupráci s pořadatelskými kraji příprava republikových her ODM, podpora olympiád na školní, městské či regionální úrovni.
Činnost komise:
• Ve spolupráci s Libereckým krajem ﬁnalizace příprav a realizace Her IX. letní olympiády dětí a mládeže v Libereckém kraji 2019.
Ve
• spolupráci s Karlovarským krajem ﬁnalizace příprav Her IX. zimní olympiády dětí
a mládeže 2020 v Karlovarském kraji.
Příprava
podkladů pro podání kandidatury na pořadatele Her X. letní olympiády dětí
•
a mládeže 2021, vyhodnocení kandidatury, příprava smlouvy s pořadatelem.
• Průběžná intenzivní spolupráce s vedením národních sportovních svazů účastnících se
projektu.
• Průběžná podpora a spolupráce s pořadatelskými kraji.
• Aktivní kooperace s účastnickými kraji, organizace zasedání Komise ODM.
• Aktivní podpora mediální propagace her, rozšířená o vlastní komunikaci her včetně
úzké spolupráce s ČT.
• Zajištění aktivací partnerů akce (6) a partnerů ČOT (3) a MOV (1).
• Realizace 1. ročníku Konference na podporu sportování mládeže v regionech pro odbornou veřejnost.
• Průběžné zkvalitňování Centrálního informačního, akreditačního a výsledkového systému (CIS).
• Propojení CIS s mobilní aplikací pořadatele „ODM2019“.
Termíny jednání předsednictva komise v roce 2019:
Pracovní jednání členů Komise 1x za 3 týdny, Jednání Komise se všemi zástupci krajů 2x
ročně, setkání Organizačního výborů her 1x za měsíc, řídícího výboru her 2x ročně.
Zpracované a předložené dokumenty komise:
• Webové stránky projektu odm.olympic.cz.
• Centrální informační systém odm.olympic.cz/admin.
• Mobilní aplikace ODM2019.
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Cíle a úkoly pro rok 2020:
• Úspěšně zrealizovat společně s Karlovarským krajem ODM 2020 (19.–24. 1.).
• Intenzivně spolupracovat s Olomouckým krajem na přípravě ODM 2021.
• Ve spolupráci s účastnickými kraji, sportovními svazy, pořadatelským krajem a dalšími
subjekty vyhodnotit organizaci Her IX. letní olympiády dětí a mládeže 2019.
• Spolupracovat s kraji ČR, národními sportovními svazy, Českou televizí i dalšími subjekty a společně zlepšovat projekt ODM.
• Aktualizovat manuál projektu a rozšířit o další know-how pro pořadatele.
• Navázat na spolupráci s partnery a připravit oboustranně výhodné aktivace pro ODM
2020 a 2021.
• Pokračovat ve zkvalitňování spolupráce s Českou televizí.
• Stabilizovat a upevnit tým ODM ČOV.
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5.10. Komise sportovců
DAVI D SVOBODA
Složení Komise sportovců:
Předseda: DAVID SVOBODA
Složeni Komise sportovců: ILONA BURGROVÁ, JOSEF DOSTÁL,
ADAM SEBASTIAN HELCELET, VAVŘINEC HRADILEK, JAKUB JAROLÍM,
MIROSLAVA TOPINKOVÁ KNAPKOVÁ, TOMÁŠ KRAUS, LUKÁŠ KRPÁLEK,
JAROSLAV KULHAVÝ, JAN PROCHÁZKA, ONDŘEJ SYNEK, TOMÁŠ VERNER
Cíle a priority komise:
• Aktivní podíl na chodu ČOV prostřednictvím pléna ČOV a VV ČOV.
• Podílí se na organizačním, materiálním a zdravotním zabezpečení sportovců na OH,
SH, EH.
• Poradní role v otázkách potřeb sportovců během konání OH, SH a EH.
• Reprezentace a podpora sportovců, ochrana jejich práv a oprávněných zájmů v rámci
ČOV.
• Sdílení informací a obousměrná komunikace mezi sportovci a vedením ČOV. Prevence negativních jevů ve sportu v ČR – šikany, zneužívání. Spolupráce s ombudsmanem
ČOV.
Činnost komise:
• Účast na jednáních pléna ČOV a VV ČOV.
• Spolupráce s projekty Top Teamu (TOP CAMP), Duální kariéra, spolupráce s KS ADV
ČR, spolupráce s ombudsmanem ČOV.
• Spolupráce na projektech České olympijské nadace a Sazka Olympijského víceboje,
podpora sportovců při zajišťování jejich zdravotního zabezpečení v CPM.
• Udělení ceny J. S. Gutha-Jarkovského.
• Účast na řešení otázky využívání sportovců pro mediální komunikaci ČOV, spolupráce
na mediální komunikaci a prezentaci ČOV.
• Komunikace a výměna informací s AC IOC, WADA, AC EOC.
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Termíny jednání předsednictva komise v roce 2019:
5. února, během většiny roku řešení úkolů komise per rollam, častá neformální setkání
členů KS během akcí konaných ČOV i při dalších příležitostech.

8
Zpracované a předložené dokumenty komise:
• Zápis z jednání za rok 2019.
• Zpráva předsedy o činnosti komise za rok 2019.
• Návrh rozpočtu na 2020
• Nominace top 10 sportovců pro hlasování o udělení ceny J. S. Gutha-Jarkovského.
• Žádosti o podporu konkrétních sportovců ve využívání zdravotního zabezpečení CPM.
• NOC Athletes‘ Commission Self-Reporting Survey.
• 10th European Athletes‘ Forum 2019 Summary.

9

10

11

KOMISE ČOV

63

1

2

Cíle a úkoly pro rok 2020:
• Pokračování v dosavadních aktivitách komise a přispívání k rozvoji a inovacím v rámci
existujících projektů.
• Pokračovat ve spolupráci s KS ADV ČR, realizace plánovaného výzkumu spokojenosti
českých olympioniků s fungováním antidopingových organizací.
• Pomoc a ochrana českých sportovců při řešení jejich potíží vzniklých nesprávným fungováním sportovních svazů.
• Příprava a realizace voleb členů komise a předsedy komise.
• Zlepšení účasti zástupců komise na mezinárodních schůzkách s ostatními komisemi
sportovců EOC, IOC a dalších akcích.
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5.11. Lékařská komise
DUŠAN MACHÁČEK
Složení Lékařské komise:
Předseda: PAVEL KOLÁŘ
Členové komise: BOŘIVOJ GRONYCH, PETR KREJČÍ, MARTIN MATOULEK,
MILOŠ MATOUŠ, JIŘÍ NEUMANN, JAROSLAV VĚTVIČKA, VLADIMÍR DOBEŠ,
DUŠAN MACHÁČEK (sekretář)

1

2
Cíle a priority komise:
• Zajišťovat lékařské a fyzioterapeutické zabezpečení výprav sportovní reprezentace
na LOH, ZOH, YOG, EYOF a dalších akcích organizovaných ČOV.
• Zajišťovat účinnou a profesionální zdravotnickou péči o olympioniky.
• Metodicky vést sportovní svazy na poli zdravotnického zabezpečení a prevence.

3

Činnost komise:
• Pověřený člen LK ČOV MUDr. J. Neumann zabezpečuje ve spolupráci se sportovním
ředitelem ČOV a s dalšími členy týmu všechny sportovní výpravy ČOV na mezinárodních akcích.
• Oblast sportovních preventivních prohlídek má na starosti panel odborníků ve složení
MUDr. J. Větvička, MUDr. K. Slabý, MUDr. M. Matoulek.
• Vybraní členové LK ČOV organizovali odborný seminář tělovýchovného lékařství
21.–23. března v Dříteči včetně mnoha osobních vystoupení.
• LK ČOV ve spolupráci s Centrem pohybové medicíny pokračuje v provozu asistenční
zdravotnické služby Call centrum pro olympioniky.

4

5

6

Termíny jednání předsednictva komise v roce 2019:
5. února, 28. května, 25. září.
Zpracované a předložené dokumenty komise:
• Smlouvy o zajištění zdravotnického zabezpečení sportovní reprezentace s jednotlivými
subjekty.
Cíle a úkoly pro rok 2020:
• Bezchybně zdravotnicky zabezpečit mezinárodní akce ČOV, tj. YOG, EYOF a zahájit
edukaci týmů směrem k LOH 2020.
• Pokračovat v poskytování služeb Call centra o spolupráci s CPM, případně dalšími regionálními pracovišti.
• Zabezpečit výběrové řízení na dodávky zdravotnických služeb pro ČOV na období
2019–2021.
• Podílet se na edukativních programech a akcích pod záštitou LK ČOV, spolupracovat
se sportovními svazy na problematice sportovních zdravotních prohlídek.
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5.12. Komise Duální kariéry
KATEŘINA NEUMANNOVÁ

1

Složení komise Duální kariéry:
Předsedkyně: KATEŘINA NEUMANNOVÁ
Členové: ALENA KINDOVÁ, MARTIN DOKTOR, JIŘÍ KYNOS, JIŘÍ BERAN,
VRATISLAV ODVÁRKO, JAROSLAV POLLERT, ZDENĚK TŮMA,
ONDŘEJ ŠPAČEK, TOMÁŠ VERNER, MARTINA VOŘÍŠKOVÁ (administrátor)

2
Na zasedání dne 19. 11. 2019 požádali o ukončení práce v komisi Zdeněk Tůma a Tomáš
Verner, oba z pracovních důvodů. Komise bude doplněna novými členy.

3

Cíle a priority komise:
• Tvorba, řízení a kontrola programu Duální kariéry.
• Úpravy pravidel pro čerpání ﬁnančních příspěvků.
• Schvalování návrhů příspěvků sportovcům.
• Řešení sporných případů.

4

5

Činnost komise:
• Komise v roce 2019 zpracovala žádosti 36 sportovců, kterým bylo ve 40 podpořených
případech přiděleno celkem 489 650,- Kč.
• V průběhu roku byl průběžně upravován a zjednodušován elektronický systém podávání žádostí, proběhlo několik schůzek na půdě možných partnerů projektů a ﬁrem,
které mají zájem spolupracovat s programem DC.
• Kateřina Neumannová a Martina Voříšková průběžně komunikují se sportovci a vytvářejí podporu pro podávání žádostí a informovanosti o programu.

6
Termíny jednání předsednictva komise v roce 2019:
29. dubna, 19. listopadu, průběžně emailová komunikace, 2x schvalovací proces žádostí
formou per rollam.

7

8

Zpracované a předložené dokumenty komise:
• 2x návrh podpory sportovců k ﬁnálnímu schválení předsedovi ČOV J. Kejvalovi.
Cíle a úkoly pro rok 2020:
• Udržení současné podoby činnosti, postupně rozšiřovat kontakty s případnými zájemci
o spolupráci se sportovci v oblasti zaměstnanosti.
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6. 1. Zpráva o hospodaření ČOV 2019
JAN LÉTAL

1

Složení ekonomického úseku ČOV:
Ředitel: JAN LÉTAL
Členové: VÁCLAVA PLOCICOVÁ, RADKA CHALOUPKOVÁ, MONIKA POPELOVÁ
ČERPÁNÍ ROZPOČTU ČOV K 31. 12. 2019
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Náklady
Plán
Zajištění přípravy OH Tokio 2020
16 000 000 Kč
Zajištění olympijských výprav (mimo OH)
25 000 000 Kč
- zimní EYOF Sarajevo
5 000 000 Kč
- letní EYOF Baku
6 500 000 Kč
- Evropské hry Minsk
9 000 000 Kč
- ANOC Beach Games Dauhá
1 000 000 Kč
- příprava budoucích olymp. akcí
1 500 000 Kč
(mimo OH 2020)
- soutěže OH nadějí
2 000 000 Kč
Stipendia - OH Tokio 2020
0 Kč
Zdravotní zabezpečení reprezentací
9 000 000 Kč
Olympiáda dětí a mládeže
1 000 000 Kč
Poskytnutá podpora členům
18 977 516 Kč
- pojištění (úrazové, odpovědnosti za újmu)
15 077 516 Kč
- poplatky OSA
2 972 000 Kč
- poplatky Intergram
928 000 Kč
Činnost orgánů ČOV
3 830 000 Kč
- plénum
300 000 Kč
- výkonný výbor
200 000 Kč
- ombudsman-činnost sekretariátu
260 000 Kč
- legislativní rada
300 000 Kč
- rozhodčí komise
40 000 Kč
- revizní komise
20 000 Kč
- ekonomická komise
30 000 Kč
- komise zahraničních vztahů
1 200 000 Kč
- lékařská komise
500 000 Kč
- komise sportovců
200 000 Kč
- komise sportu pro všechny
20 000 Kč
- komise rovných příležitostí ve sportu
680 000 Kč
- komise neolympijských sportů
80 000 Kč
Složky ČOV
9 510 000 Kč
- Česká olympijská akademie
600 000 Kč
- Česká olympijská akademie - OSIC, vč. OMK
2 400 000 Kč
- Česká trenérská akademie 750 000 Kč
Unie trenérů, Trenér roku
- Česká trenérská akademie 4 000 000 Kč
rozvoj odbornosti
- Český klub olympioniků
1 050 000 Kč
- Český klub fair play
650 000 Kč
- Český klub sportovních svazů,
60 000 Kč
organ. a institucí
Sociální program olympioniků
8 000 000 Kč
Projekt Duální kariéra,
1 900 000 Kč
vč. sportovní diplomacie
Česko sportuje (SAZKA olympijský víceboj,
4 000 000 Kč
Sport v okolí)
- SAZKA olympijský víceboj, Sport v okolí
4 000 000 Kč
- projekt Play in together
0 Kč
Projekt Česká olympijská nadace
800 000 Kč
- provozní náklady
800 000 Kč
- dar na činnost od SAZKA a.s.
0 Kč
Sekretariát ČOV
26 100 000 Kč
- provozní náklady sekretariátu
6 000 000 Kč
- materiálové náklady sekretariátu
1 000 000 Kč
- osobní náklady sekretariátu
17 000 000 Kč
- náklady na zastoupení v EU Ofﬁce
1 600 000 Kč
- ostatní náklady
500 000 Kč
Olympijské festivaly 2020
80 000 Kč
- příprava OF 2020
80 000 Kč
- vzdělávací program pro Olympijské festivaly
0 Kč
Galavečer k oslavám 120-ti let ČOV
720 000 Kč
T-mobile olympijský běh
0 Kč
Klasický areál Harrachov o.p.s.
0 Kč
Lékařské sympozium
0 Kč
Celkové náklady
124 917 516 Kč
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Čerpání k 31.12.
22 492 984 Kč
21 842 932 Kč
5 001 907 Kč
7 129 602 Kč
5 855 444 Kč
937 544 Kč
1 205 634 Kč
1 712 801 Kč
1 952 049 Kč
6 446 941 Kč
1 153 538 Kč
18 980 214 Kč
15 077 517 Kč
2 974 042 Kč
928 655 Kč
3 178 593 Kč
175 672 Kč
183 479 Kč
250 711 Kč
286 996 Kč
0 Kč
5 430 Kč
5 008 Kč
1 021 238 Kč
487 971 Kč
121 068 Kč
13 839 Kč
554 702 Kč
72 479 Kč
9 286 167 Kč
543 232 Kč
2 259 160 Kč
722 620 Kč
3 989 914 Kč
1 165 001 Kč
570 827 Kč
35 413 Kč
8 000 000 Kč
1 427 466 Kč
4 241 129 Kč
3 929 316 Kč
311 813 Kč
1 408 614 Kč
408 614 Kč
1 000 000 Kč
26 148 472 Kč
7 214 487 Kč
780 388 Kč
15 742 684 Kč
1 703 474 Kč
707 439 Kč
274 266 Kč
55 251 Kč
219 015 Kč
1 124 560 Kč
94 895 Kč
380 000 Kč
312 972 Kč
128 745 792 Kč

Výnosy
Státní dotace - sportovní reprezentace
- zabezpečení přípravy OH Tokio 2020
- zajištění výprav zabezpečovaných
ČOV (mimo OH)
- zdravotní zabezpečení reprezentací
Státní dotace - všeobecná činnost
- projekt Duální kariéra, vč. sportovní diplomacie
- pojištění (úrazové, odpovědnosti za újmu)
- poplatky OSA
- poplatky Intergram
- činnost ČOV, složek a komisí
- sociální program olympioniků
- projekt OSIC - olymp. multimediální knihovna
- projekt rozvoj odbornosti
- Česko sportuje
(Sazka olympijský víceboj,OVOV)
Dotace mimo MŠMT
Příspěvky od MOV a EOV
Příspěvky od MOV a EOV - činnost ČOV
Příspěvek MOV - stipendia OH Tokio 2020
Příspěvek MOV - vzdělávací program OF
Příspěvek MOV - 120 let ČOV
Příspěvek MOV - lékařské sympozium
Partneři mimo ČO a.s. - ČEPS, dary
- ﬁnanční podpora - činnost ČON
- ﬁnanční podpora - projekty
Finanční výnosy
Ostatní výnosy
- prodej dlouhodobého majetku
- ostatní výnosy
Celkové výnosy
Výsledek

Plán Čerpání k 31.12.
50 000 000 Kč
50 000 000 Kč
16 000 000 Kč
22 065 612 Kč
25 000 000 Kč
21 487 447 Kč
9 000 000 Kč
55 000 000 Kč
1 300 000 Kč
15 077 516 Kč
2 972 000 Kč
928 000 Kč
17 722 484 Kč
8 000 000 Kč
2 000 000 Kč
3 000 000 Kč
4 000 000 Kč

6 446 941 Kč
55 000 000 Kč
1 369 564 Kč
15 077 517 Kč
2 974 042 Kč
928 655 Kč
18 318 338 Kč
8 000 000 Kč
1 918 991 Kč
3 231 973 Kč
3 180 920 Kč

0 Kč
17 400 000 Kč
17 400 000 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
2 000 000 Kč
300 000 Kč
1 700 000 Kč
200 000 Kč
400 000 Kč
20 000 Kč
380 000 Kč
125 000 000 Kč

135 000 Kč
23 089 252 Kč
20 082 622 Kč
1 952 049 Kč
216 299 Kč
525 310 Kč
312 972 Kč
2 276 994 Kč
1 015 050 Kč
1 261 944 Kč
429 074 Kč
655 935 Kč
60 000 Kč
595 934 Kč
131 586 255 Kč

82 484 Kč

2 840 463 Kč

KOMENTÁŘ K HOSPODAŘENÍ ČOV A K JEHO STŘEDISKŮM ZA ROK 2019
Rozpočet ČOV pro rok 2019 byl schválen jako ziskový, a to ve výši 82.484,- Kč. Konečný
výsledek hospodaření je kladný, a to ve výši 2.840.463,- Kč. Tento příznivý výsledek
byl dosažen především díky důslednému dodržování schváleného rozpočtu v jednotlivých
kapitolách, překročení jednotlivých rozpočtů bylo téměř vždy doprovázeno i mimořádnými příjmy. Na druhou stranu tomuto výsledku výrazně napomohly vyšší výnosy od MOV
a EOV.
Od roku 2017 po změně loterijního zákona již třetím rokem ČOV neobdržel žádné loterijní
prostředky, v současné době již jen ČOV provádí evidenci, resp. kontrolu jejich čerpání
u příjemců těchto prostředků, a to v souladu s Pravidly pro čerpání ﬁnančních příspěvků
z prostředků darovaných Českému olympijskému výboru ze strany loterijních společností.
NÁKLADY (KOMENTÁŘ K VYBRANÝM POLOŽKÁM ROZPOČTU)

2

3

1. zajištění přípravy OH Tokio 2020
22 492 984 Kč
Tyto prostředky byly čerpány v souladu s Rozhodnutím MŠMT na přípravu na OH a také
na samotnou výpravu. Na přípravu bylo ve prospěch sportovních svazů a jejich reprezentantů vyčerpáno celkem 12.719.854,- Kč, z toho na aklimatizační kempy 5.140.024,- Kč,
na speciﬁcké projekty 4.523.782,- Kč a na centrální servisní projekty 3.056.048,- Kč – viz
příloha č. 1. Na zajištění výpravy na OH 2020 bylo vynaloženo 9.773.130,- Kč, z toho největší část nákladů byla použita především za úhradu nákladů spojených s ubytováním
a pořízením materiálu.
2. zajištění olympijských výprav (mimo OH 2020)
21 939 506 Kč
Prostředky v rámci této kapitoly byly v souladu s Rozhodnutím MŠMT použity na:
a) zimní EYOF Sarajevo
5.001.997,- Kč, viz příloha č. 2
b) letní EYOF Baku
7.129.602,- Kč, viz příloha č. 3
c) Evropské hry Minsk
5.855.444,- Kč, viz příloha č. 4
d) Beach Games Dauhá
937.544,- Kč, viz příloha č. 5
e) příprava budoucích olympijských akc
1.205.634,- Kč
z toho: YOG 2020 Lausanne
1.140.197,- Kč
OH 2022 Peking
65.437,- Kč
f) soutěže OH nadějí
1.712.801,- Kč,
z této částky byly sportovním svazům uhrazeny náklady na soutěže v celkové výši
1.693.412,- Kč – viz příloha č. 1, zbývající náklady ve výši 19.389,- Kč byly vynaloženy na pořádání organizačního výboru zúčastněných zemí.
3. zdravotní zabezpečení sportovní reprezentace
6 446 941 Kč
Dle pokynů MŠMT bylo provedeno otevřené výběrové řízení na dodavatele zdravotních
služeb pro potřeby státní reprezentace, vč. administrativy vrcholných sportovních akcí.
Dodavatelem těchto služeb se stalo konsorcium zdravotnických zařízení Centrum pohybové medicíny Pavla Koláře a.s. a Centrum zdravotnického zabezpečení sportovní reprezentace z.s., resp. Sportklinik s.r.o. (administrativa vrcholných sportovních akcí). Tyto
prostředky byly následně čerpány přímo na úhradu konkrétních zdravotních úkonů pro
vybrané reprezentanty ve výši 5.476.130,- Kč a na administrativu vrcholných sportovních
akcí ve výši 970.811,- Kč.
4. zajištění organizace letní edice Olympiády dětí a mládeže,
Liberecký kraj
1 153 538 Kč
Oproti předcházejícím letům byla prostřednictvím ČOV hrazena jen menší část nákladů,
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především se jedná o náklady kryté příspěvkem společnosti ČEPS ve výši 1.000.000,- Kč.
Ostatní náklady na akci byly hrazeny Českou olympijskou a.s. nebo přímo pořadatelským
krajem. V rámci rozpočtu ČOV byly náklady na organizaci ODM vynaloženy takto:
Spotřeba materiálu
193 tis. Kč
Cestovné
65 tis. Kč
Občerstvení při akcích
110 tis. Kč
Koordinace projektů
271 tis. Kč
Technická podpora, hosting, správa webů
194 tis. Kč
Nájemné
22 tis. Kč
Ostatní služby
208 tis. Kč
Dohody o provedení práce
91 tis. Kč
5. poskytnutá podpora členům
18 980 214 Kč
Jedná se o činnosti, které ČOV hradí souhrnně za celé sportovní prostředí. ČOV obdržel
účelovou státní dotaci na úhradu nákladů spojených s úrazovým pojištěním sportovců,
pojištěním obecné odpovědnosti za újmu způsobenou činností trenéra či cvičitele, poplatků společnosti OSA a společnosti Intergram.
Úrazové pojištění sportovců
14 340 017 Kč
Pojištění obecné odpovědnosti za újmu způsobenou činností trenéra či cvičitele 737 500 Kč
Poplatky společnosti OSA
2 974 042 Kč
Poplatky společnosti Intergram
928 855 Kč
6. Česká olympijská akademie
Spotřeba materiálu
Cestovné
Občerstvení při akcích
Ostatní služby
Dohody o provedení práce
Členské a kongresové poplatky
Poskytnuté příspěvky

543 232 Kč
18 tis. Kč
118 tis. Kč
17 tis. Kč
198 tis. Kč
58 tis. Kč
26 tis. Kč
108 tis. Kč

7. Česká olympijská akademie – Unie profesionálních trenérů
Spotřeba materiálu
Cestovné
Nájemné
Činnost tajemníka
Občerstvení při akcích
Odměny trenérům
Ostatní služby

722 620 Kč
67 tis. Kč
14 tis. Kč
104 tis. Kč
30 tis. Kč
204 tis. Kč
120 tis. Kč
184 tis. Kč

8. Česká olympijská akademie – rozvoj odbornosti
Cestovné
Nájemné
Činnost tajemníka
Občerstvení při akcích
Školení a přednášky
Ostatní služby
Členské a kongresové poplatky
Dohody o provedení práce
Ostatní náklady
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3 989 914 Kč
701 tis. Kč
341 tis. Kč
276 tis. Kč
353 tis. Kč
618 tis. Kč
1 305 tis. Kč
137 tis. Kč
258 tis. Kč
1 tis. Kč

9. Česká olympijská akademie – studijní centrum
(olympijská multimediální knihovna)
Spotřeba materiálu
Nájemné
Činnost tajemníka
Dokumentační a ostatní práce
Technická podpora, hosting, správa webů
Poštovné, telefony
Ostatní služby
Dohody o provedení práce
10. Český klub olympioniků
Spotřeba materiálu
Opravy a údržba
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Nájemné
Poštovné, telefony
Občerstvení při akcích
Doprava
Ostatní služby
Dohody o provedení práce
Poskytnuté příspěvky
11. Český klub fair-play
Spotřeba materiálu
Cestovné
Nájemné
Činnost tajemníka
Občerstvení při akcích
Ostatní služby
Dohody o provedení práce
Členské a kongresové poplatky

2 259 160 Kč
37 tis. Kč
217 tis. Kč
361 tis. Kč
642 tis. Kč
858 tis. Kč
8 tis. Kč
39 tis. Kč
97 tis. Kč
1 165 001 Kč
192 tis. Kč
1 tis. Kč
242 tis. Kč
62 tis. Kč
144 tis. Kč
12 tis. Kč
222 tis. Kč
47 tis. Kč
82 tis. Kč
25 tis. Kč
136 tis. Kč
570 826 Kč
111 tis. Kč
37 tis. Kč
47 tis. Kč
195 tis. Kč
73 tis. Kč
88 tis. Kč
7 tis. Kč
13 tis. Kč

12. Sociální program
8 000 000 Kč
ČOV obdržel v rámci dotace od MŠMT prostředky na podporu sociálního programu pro
bývalé olympioniky – medailisty, kteří jsou již v důchodovém věku, a to ve výši 8.000.000,Kč. Tyto prostředky byly rozděleny takto:
- v první splátce bylo 139 olympionikům vyplaceno 25.000 Kč na osobu
3 475 000 Kč
- v druhé splátce bylo 139 olympionikům vyplaceno 31.000 Kč na osobu
4 309 000 Kč
- dále byla 16 olympionikům uhrazena lázeňská péče v celkové výši
216 000 Kč
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13. Sazka olympijský víceboj
4 241 129 Kč
Cílem projektu Sazka Olympijský víceboj je rozhýbat české děti prostřednictvím škol
po celé ČR. Jedná se o největší školní sportovní projekt. V roce 2019 se do projektu zapojilo více než 1100 škol a přes 140 tisíc dětí. V rámci tohoto projektu mohou žáci získat tzv.
Olympijský diplom, Odznak všestrannosti nebo diplom Paralympijské výzvy. Součástí projektu je také webový portál Sport v okolí, který pomáhá rodičům s výběrem sportovních
klubů v jejich okolí a nabízí kalendář sportovních akcí. V rámci rozpočtu ČOV byly náklady
vynaloženy takto:
Spotřeba materiálu
8 tis. Kč
Cestovné
49 tis. Kč
Nájemné
169 tis. Kč
Koordinace projektů
2 781 tis. Kč
Software a IT
180 tis. Kč
Občerstvení při akcích
14 tis. Kč
Ostatní služby
358 tis. Kč
Dohody o provedení práce
682 tis. Kč
14. Česká olympijská nadace (provozní náklady)
408 614 Kč
Česká olympijská nadace je součástí České nadace sportovní reprezentace (ČNSR). Podpora dětí ze znevýhodněných rodin je tedy poskytována v rámci účetnictví ČNSR. V rámci
rozpočtu ČOV jsou hrazeny administrativní a provozní náklady na činnost ČON a ty byly
v roce 2019 vynaloženy takto:
Spotřeba materiálu
15 tis. Kč
Cestovné
40 tis. Kč
Občerstvení při akcích
10 tis. Kč
Nájemné
22 tis. Kč
Poštovné, telefony
5 tis. Kč
Koordinace projektů
210 tis. Kč
Ostatní služby
91 tis. Kč
Dohody o provedení práce
16 tis. Kč
15. Sekretariát ČOV
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Opravy a údržba
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Nájemné
Poštovné, telefony
Software a IT
Občerstvení při akcích
Školení, přednášky
Právní a daňové služby
Ostatní služby
Mzdové náklady vč. zákonných pojištění
Dohody o provedení práce
Daně a poplatky
Pojistné
Členské a kongresové poplatky
Ostatní náklady
Zastoupení v EU office
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26 148 472 Kč
650 tis. Kč
130 tis. Kč
547 tis. Kč
16 tis. Kč
312 tis. Kč
575 tis. Kč
444 tis. Kč
205 tis. Kč
551 tis. Kč
562 tis. Kč
1.948 tis. Kč
2.054 tis. Kč
15 622 tis. Kč
121 tis. Kč
87 tis. Kč
233 tis. Kč
167 tis. Kč
221 tis. Kč
1.703 tis. Kč

VÝNOSY (KOMENTÁŘ K VYBRANÝM POLOŽKÁM ROZPOČTU)
1. Státní dotace MŠMT – kapitola Sportovní reprezentace
50 000 000 Kč
Dotace na zajištění projektu zabezpečení sportovní reprezentace byla MŠMT poskytnuta
na úhradu nákladů spojených s přípravou na účast na OH 2020 v Japonsku, zajištění výprav na akce zabezpečované ČOV (mimo OH 2020) a na zdravotní zabezpečení sportovní
reprezentace.
2. Státní dotace MŠMT – kapitola Všeobecná činnost
55 000 000 Kč
Tato dotace byla ČOV přidělena na úhradu mandatorních nákladů pro celé sportovní prostředí – tedy úrazového pojištění sportovců, pojištění obecné odpovědnosti za újmu způsobenou činnosti trenéra či cvičitele, poplatků společnostem OSA a Intergram, dále pak
na ﬁnancování sociálního programu bývalých olympioniků, na zajištění činnosti sekretariátu ČOV, jeho složek a komisí a na podporu projektů ČOV.
3. Dotace mimo MŠMT
Statutární město Brno – dotace olympijský víceboj
Město Moravská Třebová – dotace olympijský víceboj
Kraj Vysočina – dotace olympijský víceboj
Pardubický kraj – dotace pro ČKO - Východní Čechy

135 000 Kč
90 000 Kč
10 000 Kč
15 000 Kč
20 000 Kč

4. Příspěvky od MOV a EOV
Příspěvek MOV na administrativu
Příspěvek MOV na program TOP IX
Příspěvek MOV na program TOP – partner Intel
Příspěvek MOV na program TOP – partner Alibaba
Příspěvek MOV za účast na YOG
Příspěvek MOV za účast na zimním EYOF
Příspěvek MOV za účast na letním EYOF
Příspěvek MOV na běh olympijského dne
Příspěvek MOV na projekt sportovní diplomacie
Příspěvek MOV na projekt olympijské multimediální knihovny
Příspěvek MOV na projekt SOV
Příspěvek EOV na činnost
Příspěvek EOV za účast na Evropských hrách
Příspěvek EOV na náklady spojené s činností EU office

20 082 622 Kč
1 041 832 Kč
8 011 832 Kč
667 653 Kč
1 001 479 Kč
3 354 444 Kč
281 086 Kč
261 909 Kč
94 895 Kč
79 079 Kč
239 200 Kč
311 813 Kč
2 250 362 Kč
2 165 163 Kč
321 875 Kč

5. Prostředky od partnerů, dary
Dar ČEPS - pro ODM
Dar SAZKA a.s. pro ČON
Příjem od SOV za účastníky programu sportovní diplomacie
Příjem od VŠE za organizaci programu sportovní diplomacie
Drobné dary pro ČON
Příjem ČKO – Ples olympioniků

2 276 994 Kč
1 000 000 Kč
1 000 000 Kč
138 097 Kč
41 200 Kč
15 050 Kč
82 647 Kč
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ČERPÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ
PRO OLYMPIJSKOU PŘÍPRAVU V ROCE 2019

1

Sportovní
svaz

Aklimatizační
kempy

atletika

2

Centrální
servisní
projekty

609

Stipendia
MOV
163

OH naděje

Celkem

77

849

basketbal

70

70

biatlon

55

55

160

77

237

163

90

1141

box
cyklistika

3

Speciﬁcké
projekty

PŘÍLOHA Č. 1

380

508

golf

55

55

gymnastika

80

80

házená

70

70

jachting

100

judo

401

kanoistika

5

3218

572

325

77

lední hokej

70

70

77

1651

1574
58

moderní
pětiboj

320

plavání

250

78

616

100

163

55

468

500

92

92

53

413

628

163

271

54

88

zápas

11
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868

4524

77

77

77
272

70

70

163

75

283

1952

1693

13309

150

300

238

45
5140

700

434

55

163

* Hrazeno z prostředků České olympijské, a. s.

10

77

77

77

vodní pólo

Celkem

77

163

triatlon

volejbal

800

55

taekwondo-WTF

veslování

100

163

stolní tenis

šerm

100

58

360

střelectví

9

456
4192

rychlobruslení

8

55
77

rugby

7

263

77

lyžování

6

163

krasobruslení

moderní
gymnastika

400

100

horolezectví
- soutěžní
lezení

4

Kvaliﬁkovaní
na OH 2020*

3056

3100

CELKOVÉ NÁKLADY NA ZIMNÍ EYOF – SARAJEVO 2019

PŘÍLOHA Č. 2
v tis. Kč

1 LÉKAŘSKÉ ZABEZPEČENÍ

68

2

DOHODY O PROVEDENÍ PRÁCE

36

3

SPOTŘEBA MATERIÁLU

76

4

LÉKAŘSKÉ POTŘEBY A MATERIÁL

66

5

JEDNOTNÉ OBLEČENÍ VÝPRAVY

2003

6

CESTOVNÉ

2607

1

2

z toho:
cestovné zahraniční

554

ubytování zahraniční

1765

kapesné a diety

288

7

NÁKLADY NA REPREZENTACI A OBČERSTVENÍ

16

8

NÁJEMNÉ

34

9 POŠTOVNÉ A TELEFONNÍ POPLATKY
10

1

POJISTNÉ

48

11

OSTATNÍ SLUŽBY

32

12

POPLATKY SPRÁVNÍ A BANKOVNÍ (vč. kurs. rozdílů)

15

NÁKLADY CELKEM

3

4

5002

5
CELKOVÉ NÁKLADY NA LETNÍ EYOF – BAKU 2019

PŘÍLOHA Č. 3
v tis. Kč

1 LÉKAŘSKÉ ZABEZPEČENÍ

98

2

DOHODY O PROVEDENÍ PRÁCE

69

3

SPOTŘEBA MATERIÁLU

83

4

LÉKAŘSKÉ POTŘEBY A MATERIÁL

20

5

SPORTOVNÍ MATERIÁL

6

JEDNOTNÉ OBLEČENÍ VÝPRAVY

7

CESTOVNÉ

6

3

7

1129
5449

z toho :
cestovné tuzemské

6

cestovné zahraniční

2269

ubytování zahraniční

2706

kapesné a diety

468

8

NÁKLADY NA REPREZENTACI A OBČERSTVENÍ

44

9

NÁJEMNÉ

53

10
11
12
13

POŠTOVNÉ A TELEFONNÍ POPLATKY

56

OSTATNÍ SLUŽBY

27

POPLATKY SPRÁVNÍ A BANKOVNÍ (vč. kurs. rozdílů)

9

9

POJISTNÉ

NÁKLADY CELKEM

8

90
7130

10

11
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CELKOVÉ NÁKLADY NA EVROPSKÉ HRY – MINSK 2019

PŘÍLOHA Č. 4
v tis Kč

1

2

1 LÉKAŘSKÉ ZABEZPEČENÍ
2

DOHODY O PROVEDENÍ PRÁCE

198
64

3

SPOTŘEBA MATERIÁLU

223

4

LÉKAŘSKÉ POTŘEBY A MATERIÁL

100

5

JEDNOTNÉ OBLEČENÍ VÝPRAVY

1647

6

CESTOVNÉ

2963

z toho :
cestovné zahraniční
cestovné zahraniční – cargo

3

ubytování zahraniční
kapesné a diety

4

7

NÁKLADY NA REPREZENTACI A OBČERSTVENÍ

8

NÁJEMNÉ

9 POŠTOVNÉ A TELEFONNÍ POPLATKY
10

2199
84
52
628
13
458
12

POJISTNÉ

133

11

OSTATNÍ SLUŽBY

43

12

POPLATKY SPRÁVNÍ A BANKOVNÍ (vč. kurs. rozdílů)
NÁKLADY CELKEM

1
5855

5
CELKOVÉ NÁKLADY NA ANOC BEACH GAMES – DOHA 2019 PŘÍLOHA Č. 5
v tis Kč

6
1 LÉKAŘSKÉ ZABEZPEČENÍ

7

43

2

DOHODY O PROVEDENÍ PRÁCE

6

3

SPOTŘEBA MATERIÁLU

5

JEDNOTNÉ OBLEČENÍ VÝPRAVY

345

6

CESTOVNÉ

448

21

z toho :

8

cestovné zahraniční

220

ubytování zahraniční

136

kapesné a diety
7

NÁKLADY NA REPREZENTACI A OBČERSTVENÍ

8

NÁJEMNÉ

9 POŠTOVNÉ A TELEFONNÍ POPLATKY

9

10

POJISTNÉ

11

OSTATNÍ SLUŽBY

12

POPLATKY SPRÁVNÍ A BANKOVNÍ (vč. kurs. rozdílů)
NÁKLADY CELKEM

10

11
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92
41
4
8
13
5
4
938

NÁKLADY A VÝNOSY ČOV MIMO ROZPOČET V ROCE 2019
v Kč

náklady

Příspěvky svazům EYOF 2019 (MOV)

911.380,- Kč

225.940,- Kč 1)

Příspěvky svazům na YOG 2020 (MOV)

833.718,- Kč

833.718,- Kč 2)

Grant pro svaz basketbalu (MOV)

668.263,- Kč

668.263,- Kč

Grant pro svaz badmintonu (MOV)

164.552,- Kč

164.552,- Kč

Grant pro svaz baseballu (MOV)

výnosy

44.714,- Kč

44.714,- Kč

499.892,- Kč

499.892,- Kč

Granty Erasmus – ASAP – udržitelnost (EU)

0,- Kč

5.955.388,- Kč

Granty Erasmus – Sport Parks (EU)

0,- Kč

2.412.023,- Kč 3)

4.777.473,- Kč

3.990.150,- Kč 4)

138.994,- Kč

138.994,- Kč

Grant pro svaz rugby (MOV)

Granty Erasmus – EWOS (EU)
Granty Erasmus – Points + Coachforce 21

1

2

3

Pozn. 1) Rozdíl ve výši 685.440,- Kč byl přijat již v roce 2018 – viz Zpráva o činnosti za r. 2018
2) Jedná se o 75 % příspěvku, v r. 2020 bude přijata o rozdělena zbývající část 25 %
3) Jedná se o doplatek za projekt Sport Parks zaslaný po vyúčtování projektu
4) Jedná se o 80 % příspěvku na projekt EWOS pro rok 2019 a doplatek za projekt EWOS za rok 2018

4
INFORMACE O STAVU VLASTNÍCH DISPONIBILNÍCH FINANČNÍCH
PROSTŘEDKŮ K 31. 12. 2019
VYBRANÁ AKTIVA k 31. 12. 2019
název položky
pokladní hotovost
hotovost celkem
bankovní účet UNC CZK
bankovní účet UNC EUR
bankovní učet ČS loterie
bankovní učet ČS loterie

(svazy a kraje)
(10% - spolky)

v tis. Kč
1370
1370
232
2574
0
4

bankovní účet ČS CZK

9 094

bankovní účet ČS USD

12 675

bankovní účet ČS EUR

9 140

Sberbank běžný účet
Sberbank spořící účet
prostředky v bankách celkem
neuhrazené pohledávky odběrateli
ostatní pohledávky vč. záloh
pohledávky celkem

5

VYBRANÁ PASIVA k 31. 12. 2019

4 131
30 214
68 064
41
9555
9 596

nesplacené poskytnuté půjčky

0

administrativní poplatek k půjčkám
pohledávky z nesplacených půjček celkem (jde
o půjčky do splatnosti)

0

název položky
v tis. Kč
závazky k dodavatelům
10 493
závazky k dodavatelům celkem
10 493
nevyplacené mzdy (uhrazeno v lednu 2019)
832
neuhrazené odvody z mezd (uhrazeno v lednu 2019)
458
jiné závazky (daň z příjmu z mezd - uhrazeno 2019)
137
závazky z plateb mezd celkem
1 427
faktury došlé v roce 2020 vztahující se účetně k roku
1 856
2019 a uhrazené v roce 2020
dohadné účty pasivní + výdaje příštích období
1 856
závazky-příjmy z roku 2019 v časovém rozlišení do roku
9 266
2020
ostatní závazky
1 933
jiné závazky
11 199
prostředky pasiv celkem

6

7

13 644

8

0

prostředky aktiv celkem

79 030

DISPONIBILNÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY CELKEM

54 055

9

10

11
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NÁKLADY ČOV 2019

1

2

; 16,98%

3

4

5
VÝNOSY ČOV 2019
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V ÝVOJ DISP ONIBILNÍCH P ROS TŘE DKŮ ČOV
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6.2. Zpráva auditora za rok 2019
Zpráva auditora bude předložena na plénu ČOV.
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PROJEKTY 8
ČESKÉHO
OLYMPIJSKÉHO 9
VÝBORU /
ČESKÉ
OLYMPIJSKÉ 10
A.S.
11

85

7.1. Olympiáda dětí a mládeže Liberec 2019
1
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V projektu Olympiády dětí a mládeže bylo provedeno několik kroků k dalšímu pozvednutí
prestiže. Společně s účastnickými kraji byl aktualizován Manuál projektu, Česká televize
odvysílala ve 4 dnech přes 38 olympijských hodin. Olympijský dům vyrostl v Home Credit
Areně v libereckém Sport Parku, na místě slavnostního zahájení a kromě aktivací partnerů
akce zde sportovci i návštěvníci měli možnost aktivně strávit čas. Významným krokem
k podpoře sportování mládeže v regionech bylo zorganizování konference na toto téma
v den zahájení ODM.
Hry IX. letní olympiády dětí a mládeže uspořádal Liberecký kraj ve dnech 23.–28. června
2019. Zúčastnilo se jich 4135 mladých sportovců a jejich doprovodu opět ze všech 14 krajů
ČR. Sportovci se utkali v 18 sportech a jedné umělecké soutěži na 25 sportovištích. Místem
konání Her se stala města Liberec, Jablonec n. Nisou a Bedřichov. Bylo rozděleno 1 163
medailí v rámci 65 disciplín.
Liberecký kraj se pořadatelství ujal již podruhé, poté, co v roce 2010 úspěšně uspořádal
Hry IV. zimní olympiády dětí a mládeže.
Partnery akce se pro edice 2019 a 2020 staly společnosti: Sazka, Toyota, Lesy ČR, Ferrero
– Kinder, Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR a ČEPS. Náklady na projekt tak byly
na straně Českého olympijského výboru poprvé v historii projektu pokryty z komerčních
zdrojů.
Na projektu spolupracovali také partneři Českého olympijského týmu – Alpine Pro, Johnny Servis a Koh-i-noor a partner Mezinárodního olympijského výboru – Coca Cola, která
zajistila kompletní pitný režim.
Pořadatelský kraj zorganizoval také program do škol 3 měsíce před akcí s cílem oživit
hodiny tělesné výchovy a pozvat žáky a studenty na olympiádu. Uspořádal také několik
odborných přednášek pro laickou veřejnost.
V den zahájení ODM (23. června se na Technické univerzitě Liberec konal první ročník
Konference na podporu sportování mládeže v regionech, jejímž cílem bylo vyvolat diskuzi
na úrovni nejvyšších představitelů krajů, sportovních subjektů, vznikající Národní sportovní agentury i ČOV. Konferenci podpořila společnost ČEPS a.s.
Slavnostní zahajovací ceremoniál se uskutečnil ve vyprodané Home Credit Areně, která je
domovem prvoligových hokejových Bílých tygrů. Oheň slavnostně zapálila olympionička
Eva Samková. Nechyběla zde spousta dalších významných osobností jak ze sportovního
světa, tak ze světa zástupců partnerů a spolupracujících subjektů. Díky tomuto zájmu byly
v regionu obsazeny téměř všechny ubytovací kapacity, což je jedním z prvků posilujících
ekonomickou regionální stabilitu.
Komunikace akce byla zajištěna na regionální i celostátní úrovni, na sociálních sítích, outdoorových nosičích, v tisku primárně formou PR článků. Již třetí ročník podpořila živým
vysíláním Česká televize, která na všech svých programech informovala o olympiádě
a na ČT Sport sledovalo přes 38 hodin přenosů více než půl milionu diváků. Byl založen
účet na Instagramu – ODMgang. Webové stránky zaznamenaly 43% nárůst návštěvnosti
před akcí oproti létu 2017. Poprvé v historii projektu byla vytvořena veřejná mobilní aplikace.
Pořadí krajů na ODM 2019: 1. místo Hlavní město Praha, 2. místo Středočeský kraj a 3. místo
Jihomoravský kraj.
V roce 2019 byla také připravena a vyhodnocena kandidatura na pořadatele Her X. letní
olympiády dětí a mládeže 2021. Ty se budou konat v Olomouckém kraji.
Webové stránky projektu odm.olympic.cz.
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7.2. T-Mobile Olympijský běh
Tradičně formou běžeckého závodu se Český olympijský výbor ve spolupráci s Českým
klubem olympioniků zapojil již po dvaatřicáté do akce Olympijský den, který je oslavou
založení Mezinárodního olympijského výboru v roce 1894.
V roce 2019 vyběhlo v rámci T-Mobile Olympijského běhu ve stejný den 74 348 závodníků,
z toho 59 938 dětí na školách. Počet běžců této sportovní akce se zasloužil již počtvrté
v řadě o získání ceny od Českého atletického svazu za největší běžecký závod roku 2019
v České republice.
Závodníci v rámci startovného přispěli na Českou olympijskou nadaci v celkové částce
384 725 Kč. Významnou sumu se pro Českou olympijskou nadaci podařilo také získat prostřednictvím výzvy v aplikaci EPP Pomáhej pohybem od Nadace ČEZ.
Společnost T-Mobile byla již popáté generálním partnerem tohoto největšího běžeckého
závodu v České republice. Mezi další partnery akce patřili ALPINE PRO, Toyota, Koh-i-noor, Johnny Servis, Prim, Coca-Cola, Sokol, Český běh, Evropský týden sportu, Magistrát
hlavního města Prahy a také společnost Corny. Akce se těšila velké mediální kampani
v hodnotě přes 7 milionů Kč za podpory mediálních partnerů: Radiožurnálu – partnera
startu, České televize a společnosti BigBoard.
Pro rok 2020 má ČOV za cíl opět rozběhat 60 000 dětí až na 350 školách a 13 500 závodníků na hlavních závodech v 90 lokalitách po celé České republice.
Webové stránky akce: www.olympijskybeh.cz.
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7.3. Sazka Olympijský víceboj
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Sazka Olympijský víceboj, největší školní sportovní projekt v České republice, má za cíl
přivádět ke sportu co nejvíce dětí a mladých lidí. Atraktivní formou a s podporou českých
vrcholových sportovců a olympijských legend sdružených v Českém klubu olympioniků
motivuje základní školy a odpovídající ročníky víceletých gymnázií k rozvoji pohybových
aktivit dětí, a to především při hodinách tělocviku.
V rámci pátého ročníku Sazka Olympijského víceboje rozpohyboval Český olympijský výbor společně se Sazkou, generálním partnerem Českého olympijského týmu,
dalšími partnery projektu a především ve spolupráci s tisícovkami učitelů po celé republice celkem 142 910 dětí a na 1 131 školách rozdal 90 715 Olympijských diplomů, 39 836 Odznaků všestrannosti a nově také 2 310 diplomů Paralympijské výzvy.
Celkem bylo do administračního rozhraní Sazka Olympijského víceboje ve školním roce
2018/2019 vloženo 1 293 717 výsledků. Na základě těchto dat a v porovnání s daty z předchozích ročníků byla ze strany FTVS a konkrétně Doc. PaedDr. Tomáše Periče, Ph.D. vypracována analýza zdatnosti dětí, která potvrdila zjištění loňského roku, že děti účastnící
se Sazka Olympijského víceboje mají dlouhodobě signiﬁkantně vyšší zdatnost než děti
stejného věku, účastnící se projektu poprvé. Z aktivních škol bylo vylosováno 28, které
získaly výhru v podobě Olympijských tréninků se známými českými sportovci. Hlavní cenu
projektu, sportovní vybavení v celkové hodnotě 1 000 000 Kč, si rozdělilo 35 škol, které
byly vylosovány pod dohledem notáře.
Navíc měly školy možnost zúčastnit se vložených soutěží. První byla pořádána ve spolupráci s dodavatelem Českého olympijského týmu, společností KOH-I-NOOR HARDMUTH,
pod názvem Špačkoš, a dlouhodobě bude součástí Sazka Olympijského víceboje. Deset škol získalo vybavení pro hodiny výtvarné výchovy v hodnotě 51 000 Kč. Druhá soutěž byla připravena ve spolupráci s dodavatelem Sazka Olympijského víceboje, trampolínovým centrem HOP Arena, a deset škol vyhrálo 400 vstupů. Třetí soutěž proběhla
v součinnosti s Klubem mladých čtenářů a hlavní cenou bylo čtení na škole s moderním
pětibojařem Davidem Svobodou, dalšími cenami byly knihy a olympijský merchandising.
Kromě výher pro třídy a školy je v projektu také motivační program pro učitele – odměny pro
garanty. V rámci tohoto programu bylo rozesláno učitelům 1 207 odměn, které jsou primárně
zajištěny ve spolupráci s partnery a dodavateli projektu a Českého olympijského týmu.
Školy mají také možnost přihlásit děti do nadstavbové soutěžní části v disciplínách Odznaku všestrannosti. Okresních kol se v roce 2019 uskutečnilo 81 a zúčastnilo se jich 10 530
dětí. Krajských kol se konalo 16 a soutěžilo v nich 3 201 žáků. Do republikového ﬁnále, které se konalo v Brně v areálu VUT, se probojovalo 620 dětí. Specialitou dvoudenního programu ﬁnálové akce je aktivní účast učitelů, kteří absolvují stejné sportovní disciplíny jako
děti. To vytváří mezi žáky a učiteli bližší vztah. Dalším speciﬁkem je vysoká účast aktivních
olympioniků a členů Českého klubu olympioniků, kteří školním týmům dělají ambasadory
a provázejí je při sportování, ať už radou nebo podporou a fanděním.
Sazka Olympijský víceboj využívá synergie s projektem Sport v okolí, jehož hlavním pilířem je databáze klubů z celé ČR obsahující téměř 15 000 sportovních klubů a sportovních
kroužků při školách - děti na základě analýzy sportovních předpokladů z Olympijského
diplomu získávají doporučení na sportovní kluby ve svém okolí, kde mohou své dovednosti dále rozvíjet. V rámci diplomu Paralympijské výzvy dostávají postižené děti informace
o všech klubech v okolí, kde se věnují handicapovaným sportovcům. Sport v okolí má také
druhý pilíř, kterým je kalendář sportovních akcí, kde může veřejnost aktivně sportovat.
V roce 2019 nabídl uživatelům 4 939 akcí. Pořadatelé měli při vkládání do kalendáře prvně možnost žádat o záštity Česko sportuje. Ta byla přidělena 98 akcím. Web zaznamenal
za rok 2019 celkem 342 748 návštěv od 267 719 uživatelů.
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7.4. Olympijské festivaly 2020 – přípravná fáze
Emoce, nadšení, vášeň – to vše přinášejí olympijské hry. Pro sportovce znamenají vyvrcholení jejich čtyřletého úsilí, pro fanoušky výjimečný zážitek. Cílem projektu Olympijský
festival je přenést jejich atmosféru do regionů, umožnit fanouškům prožít olympijské hry
tak, jakoby byli v jejich samotném dějišti. Když jsme poprvé v roce 2014 zorganizovali
Olympijský park Soči-Letná, malí i velcí návštěvníci byli nadšení a věděli jsme, že jsme
na správné cestě.
Olympijské parky se rozšířily do několika míst v České republice, v roce 2016 se konaly
čtyři – hlavní na Lipenské přehradě, v roce 2017 projekt vzal za svůj Mezinárodní olympijský výbor. V roce 2018 se již pod novým názvem konalo několik Olympijských festivalů
po celé Evropě – u nás v Brně a Ostravě. Jsme hrdí na to, že jsme byli u zrodu tohoto
projektu. Naším posláním je šířit ve společnosti olympijské hodnoty a ideály, propagovat
sport jako součást zdravého životního stylu hlavně mezi mladými a Olympijské festivaly
nám k tomu pomáhají. Olympijské parky/festivaly navštívilo od roku 2014 více než 1,2 milionu návštěvníků, kteří si mohli vyzkoušet na 80 sportů.
Ihned po skončení zimní edice Olympijských festivalů se obě hostitelská města Brno a Ostrava rozhodla v projektu pokračovat a schválila potřebnou podporu pro nadcházející letní
edici – Olympijský festival Tokio 2020.
V roce 2019 se již naplno rozběhly přípravy a zkušený tým začal pracovat na koncepci letních
Olympijských festivalů, které proběhnou v termínu olympijských her v japonském Tokiu.
Během roku 2019 se vedení ČOV podařilo docílit dohody s Hlavním městem Praha a díky
jeho podpoře se po šesti letech vrátí Olympijský festival i do Prahy. V létě 2020 otevřou
své brány návštěvníkům tak Olympijské festivaly v Brně, Ostravě a Praze.
Brňané budou moci strávit léto v areálu SKP Kometa a na koupališti Riviéra. Ostravský
festival proběhne ve stejné lokalitě, kde proběhl Olympijský park 2016 – tedy na Černé
louce. Pražané budou mít během Olympijského festivalu jedinečnou možnost navštívit
Olymp – Centrum sportu Ministerstva vnitra ČR ve Stromovce. Toto resortní centrum je
místem přípravy našich vrcholových sportovců a otevře své brány i sportoviště návštěvníkům festivalu.
Každý festival bude něčím unikátní a nabídne návštěvníkům jedinečné příležitosti si zasportovat nebo vidět sportovní atrakce. Brněnský festival bude hodně o sportovním lezení
a fandění tamnímu rodákovi Adamu Ondrovi. V Ostravě bude v regionu velmi populární beach volejbal, parkour – jako nová forma gymnastiky, lodní sporty na řece Ostravici
a mnoho dalšího. Pražský festival bude lákat zejména na genius loci místa.
Poprvé v rámci festivalů nabízíme příměstské tábory pro děti. Na 1600 dětí bude mít
možnost po celý týden vyzkoušet na 20 sportů a získat analýzu pohybových dovedností.
Novinkou ve festivalech bude například zóna olympijského vzdělávání, jejíž obsah vzniká
ve spolupráci s Mezinárodním olympijským výborem a programem Olympic Values Education programme, který se podařilo vydat i v českém jazyce s výraznou českou stopou
pod názvem Základy výchovy k olympijským hodnotám.
Všechny tři lokality nabízejí jedinečnou možnost prezentovat sportovním federacím své
sporty a lokální kluby a velmi nás těší, že jejich zájem je enormní.
Festivaly rovněž poskytují unikátní platformu pro prezentaci partnerů Českého olympijského týmu, Mezinárodního olympijského výboru a partnerů projektu. Zájem partnerů
o zapojení v projektu je pro nás důkazem, že projekt je životaschopný a dlouhodobě udržitelný.
Těšíme se na všechny návštěvníky, kteří budou chtít zažít olympiádu v Praze, Brně nebo
Ostravě – prožít léto olympijsky v Olympijských festivalech.
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7.5. Media house
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Český olympijský výbor pokračoval v aktivní komunikaci na sociálních sítích s cílem propagovat český sport a sportovce v online prostředí a aktivně oslovovat členy mladé generace, kteří se odvracejí od konzumace tradičních médií.
V roce 2019 byly vrcholem Evropské hry v Minsku, na nichž Media House vyráběl videa
pro Facebook, Youtube, Instagram, ale i pro Českou televizi a mediální domy (CNC, iDnes,
Economia, Seznamzpravy a Borgis). Z místa vznikaly fotograﬁe, texty a videa, v Minsku
jsme vybudovali také vlastní studio, ve kterém se vystřídalo téměř 30 hostů. Mediální
prostor přímo na kanálech Českého olympijského týmu využíval partner TOYOTA, a to
formou brandovaného obsahu i product placementu.
Obsahový tým ČOV působil i na vrcholných světových akcích (MS, ME, SP) pořádaných
sportovními svazy a subjekty v České republice a aktivně se podílel na jejich komunikaci
na sociálních sítích (např. MS ve ﬂorbalu, SP ve vodním slalomu a další).
V roce 2019 tým “Media House” spravoval a vytvářel obsah pro devět stálých webových
stránek a 14 účtů na sociálních sítích s unikátním zásahem přes půl milionu fanoušků. ČOV
je na sociálních sítích jedničkou ve sportovním prostředí a konkuruje v zájmu fanoušků
i ﬁrmám mimo sport. Na Instagramu se stal účet Českého olympijského týmu největší
sportovní stránkou v ČR a patří i mezi TOP 5 největších značek na této sociální síti v ČR
vůbec, na facebooku je v TOP 3.
Media House zároveň začal v roce 2019 s vývojem strategie nových olympijských webových stránek, integrací všech obsahovým projektů ČOV pod jeden web, podílel se na vzniku a digitalizaci foto a video archivu. Připravoval nový projekt s mezinárodním přesahem
czechteam.tv, který má za cíl vyrábět internetové televizní vysílání z nadcházejících her
v Tokiu.
Cílem těchto aktivit je držet krok s moderními komunikačními trendy a oslovit zejména
mladou generaci, pro niž se konzumace nových medií stává primární. Proto také ČOV pořádá semináře pro sportovce a svazy a poskytuje jim konzultace o využití sociálních sítí.
ČOV aktivně komunikuje s různými cílovými skupinami a komunitami, které jsou hybnou
silou sportovního světa. Vedle dětí a mladých generací komunikujeme s učiteli na základních i středních školách, rodiči, trenéry a společenskými inﬂuencery. Pokračujeme i ve vydávání lifestylového online magazínu czechteam.info.
Pokračujeme v popularizaci sportu a českých sportovců vlastní obsahovou činností
na webech a sociálních sítích. Vedle toho úzce spolupracujeme s klíčovými mediálními
partnery – Českou televizí a Českým rozhlasem a dodáváme obsah i dalším mediálním
domům. Aktivně spolupracujeme s jejich redakcemi a promujeme jejich obsah na olympijských účtech na sociálních sítích. Na komunikační aktivity ČOV reagují i partneři Českého
olympijského týmu, kteří mají zájem o spolupráci na úrovni digitální komunikace a podmiňují jí dlouhodobé partnerské smlouvy s Českým olympijským týmem.
Media house se aktivně snaží podpořit české sportovní prostředí a pravidelně komunikuje
své aktivity se sportovními svazy. Vznikají popularizačně naučné formáty videí, historické
formáty o nejlepších sportovcích naší historie a aktivně sdílíme a komunikačně podporujeme výsledky a nejdůležitější události sportovních svazů.
ČOV aktivně spolupracuje i s projektem MOV Olympic Channel, kde je ČR jednou z pilotních zemí pro rozvoj této mezinárodní platformy. Aktivně se podílíme na sdílení know-how, komunikační podpoře vzájemných aktivit napříč komunikačními platformami.
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Stav digitální komunikace po ZOH 2018:
INTERNET: Olympic.cz, Ceskosportuje.cz, Sportvokoli.cz, Olympic.cz/odm,
Olympic.cz/treneri, Olympic.cz/nadace, Olympijskybeh.cz, Olympijskyfestival.cz,
Czechteam.info, topteam.olympic.cz

1

PROJEKTY ČOV/ČO 2018:
FACEBOOK Český olympijský tým 400 000 fanoušků,
Olympiáda dětí a mládeže 14 000 fanoušků,
Olympijský běh 5500,
Olympijský festival 9600,
Olympijský festival Brno 6000 fanoušků,
Olympijský festival Ostrava 7500,
Česká olympijská nadace 1500 fanoušků,
YOUTUBE Český olympijský tým 73 000 fanoušků,
YOUTUBE Český olympijský výbor 450,
TWITTER Český olympijský tým 27 000 fanoušků,
TWITTER ČOV Media 400,
INSTAGRAM Český olympijský tým 112 000 fanoušků.
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8. ČESKÁ OLYMPIJSKÁ NADACE (ČON)
MARTINA VOŘÍŠKOVÁ
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Poslání ČON
Účelem a posláním České olympijské nadace je efektivně pomáhat mladým sportovcům
ze sociálně znevýhodněných skupin a podporovat je ve sportovních aktivitách, přičemž
udělované podpory v rámci tohoto projektu mají převážně humanitární a sociální charakter. Od počátku fungování ČON (12. 12. 2012) bylo rozděleno mezi 2 700 sportujících dětí
celkem 15 717 310 Kč.
• Prezident ČON – Jan Železný, trojnásobný olympijský vítěz a mistr světa, světový rekordman v hodu oštěpem.
• Patroni ČON (34) – Lukáš Bauer, Josef Dostál, Karolína Erbanová, Daniel Havel, Zuzana
Hejnová, Andrea Sestini Hlaváčková, Lucie Hradecká, Vavřinec Hradilek, Martin Jakš, Jiří
Ježek, Miroslava Topinková Knapková, Martin Koukal, Gabriela Koukalová, Michal Krčmář, Jaroslav Kulhavý, Petra Kvitová, Jiří Magál, Ondřej Moravec, Jiří Prskavec, Martina
Sáblíková, Eva Samková, Jaroslav Soukup, Šárka Strachová, Barbora Strýcová, David
Svoboda, Adéla Sýkorová, Ondřej Synek, Lucie Šafářová, Barbora Špotáková, Radek
Štěpánek, Jan Štěrba, Lukáš Treﬁl, Vítězslav Veselý a Veronika Vítková.
• Pracovní tým ČON
Manažerka projektu: Martina Voříšková
Administrativa, koordinace: Radka Richterová
• Dobrovolníci ČON: 40
Hlavní motto projektu: ŠŤASTNĚJŠÍ DĚTI DÍKY SPORTU!
Činnost ČON v roce 2019
V roce 2019 proběhla dvě zasedání komise ČON (elektronickou formou), kde se rozhodlo
o podpoře pro nové žadatele:
24. zasedání komise ČON

04.04.2019

135 podpořených

804 550 Kč

25. zasedání komise ČON

30.09.2019

129 podpořených

627 800 Kč

7
* V tomto kole již nebylo z finančních zdrojů možné podpořit všechny žadatele a některé
žádosti nebyly podpořeny. Ve většině případů si žadatelé podali žádost do dalšího kola
rozdělování podpory.

8

Analýza podpory dětí ČON
Do konce roku 2019 bylo v rámci ČON podpořeno celkem 2 700 dětí ze všech 14 krajů ČR.
Statistika podpořených dětí dle pohlaví – z celkového počtu 2700 dětí bylo podpořeno
1 616 chlapců a 1 084 dívek. V roce 2019 bylo podpořeno celkem 264 mladých sportovců.
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ČESKÁ OLYMPIJSKÁ NADACE

POČET PODPOŘENÝCH DĚTÍ DLE POHLAVÍ
ZA ROK 2019 A CELKEM ZA 7 LET

1

2

Statistika podpořených dětí dle věku – ČON podporuje sportující děti ve věku od 6 do 18
let. Největší zastoupení mezi podpořenými mladými sportovci má dlouhodobě věková
kategorie 10 až 13 let.
POČET PODPOŘENÝCH DĚTÍ DLE VĚKU
ZA ROK 2019 A CELKEM ZA 7 LET

3

4

5

6

Statistika podpořených dětí dle sportovního odvětví – celkem byly podpořeny děti z 98
sportovních odvětví, z čehož má dlouhodobě největší zastoupení fotbal, basketbal a ﬂorbal.
NEJČASTĚJI PODPOŘENÁ SPORTOVNÍ ODVĚTVÍ
ZA ROK 2019 A CELKEM ZA 7 LET
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1

Statistika podpořených dětí dle místa bydliště – ČON podporuje děti z celé České republiky. Početně největší skupina podpořených dětí je z Hlavního města Prahy (602), Středočeského kraje (381) a Moravskoslezského kraje (289). Nejmenší zastoupení podpořených
dětí má Jihočeský kraj (82), Plzeňský kraj (75) a Karlovarský kraj (43).
POČET PODPOŘENÝCH DĚTÍ V KRAJÍCH
ZA ROK 2019 A CELKEM ZA 7 LET

2

3

4

5

Statistika podpořených nových žadatelů o příspěvek u České olympijské nadace – celkem 115 žadatelů z celkového počtu 264 podpořených v roce 2019 žádalo o příspěvek
poprvé.
POČET NOVÝCH ŽADATELŮ ZA ROK 2019
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KALENDÁŘ USKUTEČNĚNÝCH AKCÍ ČON V ROCE 2019

Počet

Akce v roce 2019

Počet
dětí

Datum

Popis

5

1

Trénink s Tomášem Vernerem

13. 1. 2019

Splněný sen - Vánoční strom
splněných přání, promo ČON

2

Trenér roku 2018

28. 1. 2019

Účast dětí na vyhlášení
ankety

5

3

Návštěva ČT Kristýna Svobodová

31. 1. 2019

Splněný sen

1

4

S ČT Sport na vrchol

1.-3. 2. 2019

Účast na sportovní akci,
promo ČON

12

5

Davis Cup

2. 2. 2019

Splněný sen - účast
na sportovní akci, setkání se
sportovci, promo

3

6

Vernisáž Sportovní
fotograﬁe roku

5. 2. 2019

Promo ČON, výtěžek
pro ČON

0

7

Hokejový zápas Liberec vs.
Karlovy Vary

19. 2. 2019

Účast dětí na sportovní akci

5

8

Hokejový zápas Liberec vs.
Mountﬁeld HK

24. 2. 2019

Splněný sen - Vánoční strom
splněných přání

1

9

Tisková konference Koh-i-noor

27. 2. 2019

Setkání se sportovci

2

10

Sympozium sportovní medicíny

21.-23. 3. 2019

Účast dětí na sportovní akci,
promo ČON,
výtěžek pro ČON

4

11

S ČT Sport na vrchol ﬁnálový kemp

21.-24. 3. 2019

Účast dítěte
na sportovní akci

1

12

Trénink brazilské fotbalové
reprezentace

24. 3. 2019

Účast dětí na sportovní akci

5

13

Beachvolejbalové soustředění,
Ládví

31. 3. 2019

Účast dětí na sportovní akci

5

14

KSN Cup Harrachov

15

Muzikál v divadle Hybernia

14. 4. 2019

Splněný sen - Vánoční strom
splněných přání

1

16

Natáčení videopozvánky TOB

18. 4. 2019

Setkání se sportovci,
promo ČON

3

17

Trénink se Simonou Kubovou

11. 5. 2019

Splněný sen - Vánoční strom
splněných přání, promo ČON

7

18

Ladies Day 2019, Baseball

16. 5. 2019

Účast dětí na akci, promo
ČON, výtěžek pro ČON

4

19

Dračí lodě Lipno

Účast dětí na akci,
setkání se sportovcem

5

20

SP v moderním pětiboji

Účast dětí na sportovní akci,
setkání se sportovcem

2

21

Aquapalace, díky daru
Romana Kreuzigera

30. 5. 2019

Splněný sen, účast dětí

52

22

Předání hodinek PRIM
podpořené

12. 6. 2019

Promo ČON

1

23

Trénink s Josefem Dostálem

16. 6. 2019

Splněný sen - Vánoční strom
splněných přání, promo ČON

1

Setkání se sportovci, účast
31. 3. - 1. 4. 2019 na sportovní akci, promo
ČON

17. - 19. 5. 2019
26. 5. 2019

1
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19.6.2019

Účast dětí na sportovní akci,
promo ČON, výtěžek
pro ČON

37

19. – 20.6.2019

Účast dětí na sportovní
akci, setkání se sportovcem,
promo ČON

22

26.6.2019

Promo ČON, výtěžek
pro ČON

0

Labutí jezero
v Národním Divadle

28.6.2019

Splněný sen - Vánoční strom
splněných přání

1

28

Beachvolejbalový turnaj Slovácké léto

29.6.2019

Promo ČON, výtěžek
pro ČON

0

29

Příměstský kemp Gymnathlon

1.-5.7.2019

Účast dětí na sportovní akci

2

30

Příměstský kemp Gymnathlon

8.-12.7.2019

Účast dětí na sportovní akci

3

31

Příměstský kemp Gymnathlon

15. - 19. 7. 2019

Účast dětí na sportovní akci

1

32

Příměstský kemp Gymnathlon

22. - 26. 7. 2019

Účast dětí na sportovní akci

1

33

Sportovní kemp Přijď veslovat

21. - 27. 7. 2019

Účast dětí na sportovní akci

6

34

Hervis Junior Challenge Prague

26.7.2019

Účast dětí na sportovní akci,
setkání se sportovcem

3

35

Basketbalový kemp
s Tomášem Satoranským

26.7.2019

Splněný sen - Vánoční strom
splněných přání, promo ČON

1

36

Kickfest, Račice

27.7.2019

Účast dětí na sportovní akci,
setkání se sportovci

12

37

Cena J.S. Gutha-Jarkovského

19.8.2019

Účast dětí na akci, setkání se
sportovci, výtěžek pro ČON

5

38

RF OVOV + předání hodinek
PRIM podpořenému

Účast na sportovní akci,
setkání se sportovci,
výtěžek z prodeje do ČON,
promo ČON

8

39

Předání hodinek PRIM
podpořenému

Promo ČON

1

40

HESU kemp Sušice

17. -20. 10. 2019

Účast dětí na kempu,
setkání se sportovcem

2

41

Den za obnovu lesa

19.10.2019

Promo ČON (reportáž),
účast na dobročinné akci
dodavatele ČOT

15

42

Vyber si, vydraž si, zahraj si!

25.10.2019

Výtěžek z dražby pro ČON

0

43

Předání voucheru
od Romana Kreuzigera

6.11.2019

Plnění snů, předání šeku
ČON, promo ČON,
setkání se sportovcem

35

44

Předání šeku Ladies Day

26.11.2019

Spolupráce, předání šeku

0

45

Beneﬁční koncert
k narozeninám nadace, setkání
partnerů ČOT

12.12.2019

Výtěžek ze vstupného, promo
a oslava ČON

3

46

Vyhlášení ankety Sportovec
roku 2019

21.12.2019

Promo ČON, setkání se
sportovci, účast dětí na akci

8

24

T-Mobile Olympijský běh 2019

25

Zlatá tretra

26

Křest knihy Nemůžeš? Přidej!

27

9

10

Celkem

11
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5.-6.9.2019

3.10.2019

301

Rozvoj nadace, cíle a úkoly pro rok 2020
ČON se uplatňuje v rámci naplňování cíle ČOV: Zdravější česká společnost díky sportu.
Projekt se stále rozrůstá, žádostí přibývá. Je potřeba zabránit tomu, aby děti kvůli nedostatku ﬁnancí se sportem končily. Díky minimálním částkám je možné udržet děti u sportu,
který mají rády – cca pětina podpořených dětí by bez podpory ČON vůbec nesportovala.
Hlavní cíle:
Šířit činnost nadace a zviditelňovat její přínos.
Získat pro nadaci další ﬁnanční prostředky pro rozdělování. ČON uděluje podporu díky
partnerství a získávání dalších ﬁnančních prostředků spíše ad hoc.
Současné ﬁnancování:
• Pravidelné příjmy: Sazka 1 mil. Kč ročně a TOB dle počtu účastníků (284 725 Kč v roce
2019).
• Občasné zdroje příjmu: Nadace ČEZ (100 tis. Kč, vybodovaný projekt v aplikaci EPP
Pomáhej pohybem), Euromedia Group (30 tis. Kč), pokuty za porušení olympijské symboliky (penále O2).
• Merchandising (sbírkový prodej ČON).
• Individuální přispěvatelé.
• Beneﬁční akce, sportovní dražby (Ladies Day, Sportklinik, Mustard, beneﬁční koncert
pro ČON, …).
Další cíle a úkoly:
• Spolupráce se složkami ČOV (Česko sportuje, Sport v okolí, SOV, T-Mobile Olympijský
běh, ETS – „BeActive Village“) s cílem propagace ČON a šíření charitativního počinu
ČOV.
• Spolupráce s neziskovými organizacemi zabývajícími se sektorem sociálně potřebných
dětí pro cílenější zásah žadatelů. Tvorba koordinační platformy a propojení (zviditelnění) nadací s cílem zjednodušení vyhledávání možnosti podpory. Společné aktivity s Nadace Jedličkova ústavu, Život dětem, We sport, Unicef.
• Sportovně-kulturní akce s cílem plnění sportovních snů podpořených dětí (setkávání se
sportovci, zejména patrony ČON, focení, autogramiády, výstavy, návštěvy sportovních
událostí, širší sportovní prostředí – rozhovory na kameru apod.) pro šíření povědomí
o činnosti ČON mezi veřejností.
• Spolupráce s organizátory sportovních akcí (doprovodné starty pro děti atd.) – s cílem
propagace prostřednictvím letáků a webových stránek – šíření povědomí o ČON.
• Organizace sportovně-dobrodružných kempů s patrony ČON – kemp pro rodiče s dětmi
(letní a zimní varianta) jako náhrada soustředění, společné zážitky, sportovně-edukační
podtext; možnost napojení na jednoho partnera akce – vizibilita spojení.
• Prezentace a zveřejnění příběhů dětí ČON, reakce rodičů podpořených dětí – konkrétní
příběhy v reportážích, článcích, umístění obrazové výstavy příběhů dětí, videomedailonky na FB a webu nadace.
• Kampaň: spotová kampaň v ČT v rámci prostoru pro charitativní subjekty, 17. 8. – 30 .8.
2020, 50 spotů.
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9. PŘEHLED
JEDNÁNÍ PLÉNA
ČOV A VV ČOV
ZA ROK 2018
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9. přehled zasedání pléna ČOV a VV ČOV za rok 2019
1

Zasedání Pléna ČOV
Program Pléna ČOV 26. 4. 2019, Česká národní banka:

2

3

4

5

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Zahájení a schválení předsedajícího Pléna ČOV.
Schválení Jednacího řádu Pléna ČOV.
Schválení programu Pléna ČOV.
Volba orgánů Pléna ČOV (Mandátová komise, Návrhová komise).
Kontrola plnění usnesení ze zasedání Pléna ČOV dne 18. 4. 2018.
Zpráva předsedy o činnosti ČOV za období 2018/1Q 2019.
Zprávy předsedů složek ČOV.
Zpráva generálního sekretáře ČOV o činnosti komisí.
Zpráva o hospodaření ČOV za rok 2018.
Zpráva auditora za rok 2018.
Zpráva Ombudsmana ČOV za rok 2018.
Zpráva Revizní komise ČOV za rok 2018.
Návrh rozpočtu ČOV na rok 2019.
Různé.
Diskuse.
Usnesení.

Zasedání VV ČOV
6
Program zasedání VV ČOV 8. 1. 2019 v České národní bance (ČNB):

7

8

9

10

1. Úvod, přivítání.
2. Schválení zápisu z minulého zasedání.
3. ČOV – domácí agenda.
a) Úvodní slovo předsedy ČOV (J. Kejval).
b) Olympiáda dětí a mládeže (R. Kubešová/F. Šuman).
c) Olympijské festivaly (N. Černá/L. Varhaník).
d) T-Mobile Olympijský běh (L. Trsková/P. Graclík).
e) Sazka Olympijský víceboj (R. Adamec/P. Graclík).
f) Sport v okolí (R. Adamec).
g) Media House (T. Houska/T. Alföldi).
h) Česká olympijská nadace (M. Voříšková).
i) Český dům (B. Konečná/J. Kejval).
j) Sportovní diplomacie (V. Zemanová, R. Kumpošt).
k) Duální kariéra (K. Neumannová).
4. Různé, diskuse
a) Úrazové pojištění - informace (P. Graclík).
b) Schválení auditora (J. Kejval).
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Program zasedání VV ČOV 13. 3. 2019 v ČNB:
1. Úvod, přivítání.
2. Schválení zápisu z minulého zasedání – Potvrzení hlasování per rollam – Nominace
ČOT na EYOF 2019, Zásady nominace ČOT na EH 2019.
3. ČOV – domácí agenda
a) Zpráva předsedy o činnosti ČOV od posledního zasedání VV ČOV (J. Kejval).
b) ODM 2019/2020 – stav příprav (F. Šuman).
c) 120 let ČOV – stav příprav (P. Graclík).
4. Zahraniční agenda
a) Zpráva o účasti ČOT na EYOF 2019 v Sarajevu (M. Doktor).
b) EH Minsk 2019 – stav příprav (M. Doktor).
c) EYOF Baku 2019 – stav příprav (M. Doktor).
d) Erasmus+ - projekt udržitelného rozvoje (R. Kumpošt/V. Zemanová).
e) Podpis memoranda s Russian International Olympic University – informace
(R. Kumpošt).
5. Ekonomika ČOV
a) 2. Varianta návrhu rozpočtu ČOV 2019 (L. Varhaník/J. Létal).
6. Marketing & PR, projekty
a) Olympijské festivaly 2020 – informace (L. Varhaník).
b) Plán aktivit ČOV na další období (P. Graclík).
7. Různé, diskuze
a) Úrazové pojištění členů sportovních spolků – informace (P. Graclík).
b) Směrnice o oceněních – (P. Graclík).

Program zasedání VV ČOV 25. 4. 2019, Courtyard by Marriott:

1

2

3

4

5

6

1. Úvod, přivítání
2. Schválení zápisu z minulého zasedání
3. ČOV – domácí agenda
a) Zpráva předsedy o činnosti ČOV od posledního zasedání VV ČOV (J. Kejval).
b) Plénum ČOV – aktualizované informace před zasedáním (J. Kejval, P. Graclík).
c) 120 let ČOV – stav příprav (P. Graclík).
d) ODM Liberec 2019 – stav příprav (F. Šuman).
4. Zahraniční agenda
a) EH Minsk 2019 – stav příprav (M. Doktor).
b) EYOF Baku 2019 – stav příprav (M. Doktor).
c) Návštěva IOC v Lausanne (J. Kejval, R. Kumpošt).
5. Ekonomika ČOV
a) Čerpání rozpočtu ČOV 2018 se zprávou o hospodaření (L. Varhaník).
b) 3. varianta návrhu rozpočtu ČOV 2019 (L. Varhaník).
6. Marketing & PR, projekty
a) Plán aktivit ČOV na další období (P. Graclík).
7. Různé, diskuze
a) Směrnice o lázeňské péči olympioniků (P. Graclík).
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Program zasedání VV ČOV 11. 6. 2019 v ČNB:

1

2

3

4

1. Úvod, přivítání
2. Schválení zápisu z minulého zasedání, potvrzení hlasování per rollam –
nominace na 2. EH Minsk 2019
3. ČOV – domácí agenda
a) Zpráva předsedy o činnosti ČOV od posledního zasedání VV ČOV (J. Kejval)
b) 120 let ČOV – stav příprav, návrhy oceněných (P. Graclík, A. Kliment)
c) ODM – úpravy manuálu, stav příprav Liberec 2019 (F. Šuman)
d) Klasický areál Harrachov – Memorandum o spolupráci (J. Kejval, L. Varhaník)
e) Projekt Čihadla (J. Kejval)
4. Zahraniční agenda
a) EH Minsk 2019 – stav příprav (M. Doktor)
b) EYOF Baku 2019 – stav příprav (M. Doktor)
c) Plán zahraničních aktivit ČOV (R. Kumpošt)
5. Marketing & PR, projekty
a) Český dům Tokio 2020 (J. Kejval)
c) Olympijské festivaly Tokio 2020 (L. Varhaník)
d) Plán aktivit ČOV na další období (P. Graclík)
6. Různé, diskuze
a) Směrnice o ochraně os. údajů – kamerový systém (P. Graclík)

5
Program zasedání VV ČOV 4. 9. 2019 v ČNB:

6

7

8

9

10

1. Úvod, přivítání
2. Schválení zápisu z minulého zasedání, potvrzení hlasování per rollam –
nominace ČOT na EYOF 2019
3. ČOV – domácí agenda
a) Zpráva předsedy o činnosti ČOV od posledního zasedání VV ČOV (J. Kejval).
b) 120 let ČOV – shrnutí průběhu oslav (J. Kejval).
c) ODM – shrnutí Liberec 2019, stav příprav zimní verze K. Vary 2020 (F. Šuman).
d) Klasický areál Harrachov – aktuální stav (J. Kejval, L. Varhaník).
4. Zahraniční agenda
a) EH Minsk 2019 – zpráva o účasti ČOT (M. Doktor).
b) EYOF Baku 2019 – zpráva o účasti ČOT (M. Doktor).
c) AWBG Dauhá 2019 – nominace Českého týmu (M. Doktor).
d) Plán zahraničních aktivit ČOV (R. Kumpošt).
e) Sportovní diplomacie (R. Kumpošt).
5. Ekonomika
a) Ekonomická komise – výstup z jednání (L. Varhaník).
b) Přehled čerpání rozpočtu ČOV 01-06/2019 (L. Varhaník).
6. Marketing & PR, projekty
a) Český dům Tokio 2020 (J. Kejval).
b) Olympijské festivaly Tokio 2020 (L. Varhaník).
c) T-Mobile Olympijský běh – shrnutí akce (P. Graclík).
d) Plán aktivit ČOV na další období (P. Graclík).
7. Různé, diskuze

11
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Program zasedání 29. 11. 2019 v ČNB:
1. Úvod, přivítání
2. ČOV – domácí agenda
a) Zpráva předsedy o činnosti ČOV od posledního zasedání VV ČOV (J. Kejval).
b) ODM – stav příprav zimní verze K. Vary 2020 (F. Šuman).
c) Klasický areál Harrachov – aktuální stav (J. Kejval, L. Varhaník).
3. Zahraniční agenda
a) AWBG Dauhá 2019 – zpráva o účasti (M. Doktor).
b) YOG Lausanne 2020 – stav příprav (M. Doktor).
c) OH Tokio 2020 – stav příprav (M. Doktor).
d) Plán zahraničních aktivit ČOV a sportovní diplomacie (R. Kumpošt).
4. Ekonomika
a) Ekonomická komise – výstup z jednání (L. Varhaník).
b) 1. varianta návrhu rozpočtu ČOV 2020 (L. Varhaník).
5. Marketing & PR, projekty
a) Partnerský pool ČOT – aktuální stav (J. Kejval).
b) Plán akcí ČOV na další období (P. Graclík).
6. Různé, diskuze

1

2

3

4

Program zasedání VV ČOV 10. 12. 2019 v ČNB:

5

1. Úvod, přivítání
2. Schválení zápisu z minulého jednání
3. ČOV – domácí agenda
a) Zpráva předsedy o činnosti ČOV od posledního zasedání VV ČOV (J. Kejval).
b) ODM – stav příprav K. Vary 2020, ODM 2021 – Olomoucký kraj (J. Kejval).
c) Klasický areál Harrachov – převod podílu (J. Kejval, L. Varhaník).
4. Zahraniční agenda
a) YOG Lausanne 2020 – stav příprav + ﬁnální nominace ČOT (M. Doktor).
b) OH Tokio 2020 – stav příprav (M. Doktor).
c) OH Peking 2022 – stav příprav (M. Doktor).
d) Konference Sportovní diplomacie a ﬁnancování sportu z EU
a dalších zahraničních zdrojů (V. Zemanová).
5. Ekonomika
a) Aktuální informace o rozpočtu ČOV (L. Varhaník).
6. Marketing & PR, projekty
a) Český dům Tokio 2020 (J. Kejval).
b) Olympijské festivaly 2020 (L. Varhaník, P. Graclík).
c) Plán akcí ČOV na další období (P. Graclík).
7. Různé, diskuze
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PŘEHLED JEDNÁNÍ PLÉNA ČOV A VV ČOV ZA ROK 2018
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PARTNEŘI ČOV V ROCE 2019
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G E N E R Á L N Í P A RTN E Ř I

3
OF ICI Á L N Í P A RTN E Ř I
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GENER Á L N Í ME D I Á L N Í P A RTN E Ř I
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ME D I Á L N Í P A RTN E R
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D OD A V A T E L É
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