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Vážení sportovní přátelé,

1.
ZPRÁVA PŘEDSEDY
ČOV O ČINNOSTI

rok 2020 bude v životě nás všech spojen s pandemií nemoci COVID-19. Zasáhla nás častokrát po lidské stránce, kdy se bytostně dotýkala našich blízkých a přátel, i po stránce
profesní – sportovní. Prakticky na celý rok zastavila sportovní aktivity u dětí, výrazně je
omezila u dospělých a na značnou dobu také u profesionálních sportovců. Domnívám se,
že se všichni po této dlouhé době už nemůžeme dočkat, až se zase budeme moci setkávat
na soutěžích a závodech a prožívat emoce s tím spojené.
Ty nám na začátku roku 2020, kdy se ještě nic nelišilo od let předchozích, přinesly Olympijské hry mládeže (YOG) v Lausanne. Hry v hlavním městě světového olympismu byly
skvělým zážitek nejenom pro mladé sportovce, ale i pro organizátory a návštěvníky. Povedly
se po všech stránkách a jen potvrdily pozitivní zkušenosti z předchozí letní edice konané
v Buenos Aires. Radovali jsme se z osmi medailí a mnoha dalších výborných výsledků mladých členů Českého olympijského týmu, kterým jsme se snažili připravit servis odpovídající
úrovni této vrcholné olympijské akce pro mládež a také zkušenost a zážitky, jež je budou
motivovat i do další sportovní kariéry.
V předvečer zahájení YOG v Lausanne proběhlo 135. zasedání Mezinárodního olympijského výboru, kde se rozhodovalo o pořadateli zimních olympijských her v roce 2026. Právo
pořádat je získala italská města Milán a Cortina d‘Ampezzo. Český olympijský výbor měl
zastoupení v hodnotící komisi kandidatur na tyto hry a nyní se podílíme na přípravě těchto
her v komisi koordinační.
Nikdo z nás si to nechtěl představit, ale již v průběhu března 2020, kdy se začaly projevovat
první důsledky pandemie, se začalo hovořit o možnosti odložení olympijských her plánovaných na přelom července a srpna. Nakonec 24. března 2020 oznámili Thomas Bach, prezident Mezinárodního olympijského výboru, a japonský premiér Šinzó Abe, že olympijské hry
se posunou. Následně upřesnili roční odklad. Jsou to události, které navždy zůstanou zapsané v olympijské a sportovní historii, neboť vůbec poprvé došlo k přeložení olympijských
her a celkově k obrovským přesunům sportovních akcí.
V té době již byla vládní opatření v České republice z důvodu pandemie tak přísná, že
bylo velmi obtížné zajistit adekvátní přípravu reprezentantů na vrcholné akce. Především
kolektivní sporty i sporty konající se ve vnitřních prostorách byly – a většinou dodnes jsou
– ve velmi regulovaném provozu a nefungují naplno.
Bez nadsázky lze říct, že sport jako takový se na více než rok v České republice úplně zastavil. Krátké zlepšení přes léto pak vystřídalo úplné zastavení neprofesionálních soutěží
ve všech sportech a na řadu dlouhých měsíců i znemožnění jakékoliv tréninkové činnosti.
Tohoto devastujícího stavu byly ušetřeny profesionální soutěže a sportovci připravující se
v resortních střediscích vrcholového sportu.
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V těchto okamžicích byla velmi aktivní Lékařská komise ČOV vedená profesorem Pavlem
Kolářem. Vydala prohlášení, ve kterém nabádala celou společnost, aby každý sám začal
dělat něco pozitivního pro své zdraví a zvýšil tak obranyschopnost svého organismu. Na základě této výzvy vznikla kampaň „Silnější pro život“, kterou podpořili všechny zainteresované strany. Kampaň, která neformálně běží dodnes, jsme nasadili místo plánované mediální
podpory olympijských her. Jejím primárním cílem bylo, aby si společnost uvědomila důležitost sportu, pohybu a zdravého životního stylu pro každodenní život. Věříme, že jsme díky
této kampani přispěli k nárůstu počtu příznivců otužování, které se v uplynulém roce stalo
v České republice novým fenoménem.

Máme za sebou náročný rok. Chtěl bych poděkovat všem spolupracovníkům za jejich obrovské pracovní úsilí, za neustálé přeplánovávání, předělávání, rušení a opětovné budování.
Pevně věřím, že se v roce letošním postupně vrátíme k normálu.

Se sportovním pozdravem
J I Ř Í K E J VA L
předseda Českého
olympijského výboru

I ve složité době jsme hledali nové příležitosti. Prostřednictvím sociálních sítí jsme se snažili
inspirovat k pohybu například Olympijskou abecedou, děti motivovali sportovci v pořadu
UčíTelka, který připravila Česká televize. Do on-line prostředí se přesunuly trenérské Dialogy. Díky Everest Challenge s bikerem Jaroslavem Kulhavým jsme získali další prostředky
do České olympijské nadace, abychom mohli podpořit co nejvíce dětí při návratu ke sportu.
A samozřejmě jsme se zasazovali o to, aby sport nebyl opomíjen při postupném uvolňování
situace.
Pandemie zásadním způsobem ovlivnila i zimní olympijské hry v Pekingu, které budou zahájeny 4. února 2022. V sezóně 2020/2021 měly proběhnout testovací soutěže, ve kterých
by se sportovci seznámili s novými sportovišti. Toto bohužel nebylo možné a ani nikdo ze
sportovních svazů nebo týmu Českého olympijského výboru neměl zatím možnost tato
sportoviště vidět na vlastní oči. Situace se dotkla i dalších soutěží. Evropský olympijský
festival mládeže ve Vuokatti byl z února 2021 přeložen nejprve na prosinec 2021 a následně
ještě rozdělen tak, že většina soutěží proběhne až po zimních olympijských hrách 2022.
O rok se posunuly Světové hry v americkém Birminghamu i letní Evropský olympijský festival mládeže v Banské Bystrici, jež měly původně proběhnout v roce 2021.
Omezení dopadla i na Olympiádu dětí a mládeže, jejíž cyklus se úplně posouvá. Letní ODM
se tak uskuteční v roce 2022 v Olomouckém kraji a zimní pak v roce 2023 v Královéhradeckém kraji.
Pandemie také výrazně zasáhla projekt Sazka Olympijský víceboj, který probíhá ve školách.
Připravili jsme však Odznak všestrannosti pro veřejnost a věnovali jsme čas sestavení uceleného přehledu statistik o zdatnosti českých dětí.
A samozřejmě omezení možností setkávání ovlivnilo také vlastní fungování Českého olympijského výboru. Stávajícímu vedení ČOV vypršel na konci roku mandát a mělo dojít k volbám, které však vzhledem k nařízením musely být dvakrát zrušeny. Jejich uspořádání se tak
očekává až v roce 2021.
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2.
VÝKONNÝ
VÝBOR ČOV

Alexander Choupenitch
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JIŘÍ KEJVAL, předseda
ZDENĚK HANÍK, místopředseda
ROMAN KUMPOŠT, místopředseda
FILIP ŠUMAN, místopředseda
LIBOR VARHANÍK, místopředseda

Členové Výkonného výboru ČOV
KAREL BAUER, Český svaz jachtingu
ALENA ERLEBACHOVÁ, Český klub paralympioniků
PETR HULINSKÝ, Český svaz taekwondo WT
MICHAL JEŽDÍK, Česká basketbalová federace
ALEXANDR KLIMENT, Česká olympijská akademie
TOMÁŠ KRÁL, Český svaz ledního hokeje
HANA MOUČKOVÁ, Český klub sportovních svazů, organizací a institucí
VIKTOR NOVOTNÝ, Český klub sportovních svazů, organizací a institucí
KVĚTA PECKOVÁ, Český klub fair play
JAROSLAV POLLERT, Český svaz kanoistů
PETR RYŠKA, Český svaz plaveckých sportů
ROMAN SLAVÍK, Česká gymnastická federace
DAVID SVOBODA, Komise sportovců
OLDŘICH SVOJANOVSKÝ, Český klub olympioniků
ZBYNĚK ŠPAČEK, Česká asociace stolního tenisu
MARIÁN ŠTĚTINA, Český svaz cyklistiky
GABRIEL WAAGE, Česká softballová asociace

Generální sekretář ČOV
PETR GRACLÍK
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3.
ZPRÁVA
OMBUDSMANA

Barbora Strýcová
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Od 1. 8. 2020 do 31. 5. 2021 jsem posuzoval 17 podání a poskytl několik odborných vyjádření. Předchozí podání jsou zapracována ve Zprávě o činnosti za období 2016–2020.
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.
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 i působnost a pravomoc Etické komise MOV dle Etického kodexu
MOV. Ombudsman ČOV předkládá Plénu ČOV zprávu o své činnosti.
V předmětném období, tj. od 1. 8. 2020 do 31. 5. 2021 (předchozí kauzy byly zahrnuty
ve zprávě o činnosti za období 2016 - 31. 7. 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. Rovněž jsem aktivně komunikoval a spolupracoval s předsedou Národní sportovní agentury.

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 mne k dispozici pro členy Pléna ČOV i další orgány Českého olympijského výboru.
Informace o kompetencích ombudsmana ČOV a kontaktní údaje lze najít na webových
stránkách: www.olympijskytym.cz/ombudsman-cov

ALEXANDER KÁROLYI
ombudsman
Českého olympijského výboru

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.

Členové Poradního sboru ombudsmana ČOV

• PhDr. Martin Doktor, sportovní ředitel ČOV, dvojnásobný olympijský vítěz, člen Rady ČT.
• 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.
• Ing. Jaroslav Landa, daňový poradce.
• Pavel Nedvěd, viceprezident FC Juventus Turín,
držitel Zlatého míče pro nejlepšího fotbalistu 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 ČOV,
advokát a soudní znalec.
• PhDr. Jiří Vejvoda, 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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4.
ZPRÁVA PŘEDSEDY
REVIZNÍ
KOMISE ČOV

Jakub Podražil
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Roman Kreuziger

Složení Revizní komise ČOV
Předseda: P E T R D I T RI C H
Členové: D RA HOM Í R HUŠE K, JI ŘÍ A DA M
C Í L E A P RI ORI T Y KOM I SE :

• Hlavním cílem komise je revize hospodaření ČOV jako celku.
• Zaměření na vedení účetnictví jednotlivých činností.
ČINNOST KOMISE:

• Provádí kontrolní činnost na základě plánu, respektive dle aktuálních požadavků.
• Členové kontrolují vybrané kapitoly rozpočtu samostatně, výsledky kontrol se pak projednávají v celé komisi.
• RK se zabývá podněty členů ČOV. Sleduje činnost odborných komisí a vybrané komise
kontroluje.
• Monitoruje činnosti ČOV jako celku, včetně činností za jednotlivé akce či projekty.
• Pro komisi připravuje podklady a spolupracuje s ní ekonomický ředitel ČOV Jan Létal.
• Předseda komise se účastní jednání VV ČOV a dalších akcí ČOV.
T E RM Í N Y J E D N Á N Í KOM I SE :
Vzhledem k pandemické situaci jednala komise především mimo zasedání. Přeložené jarní
zasedání se uskutečnilo 9. července ve Smržovce. Podzimní zasedání již nebylo možné
uskutečnit.
Z P RACOVA N É A P ŘE D LOŽ E N É D OKUM E N T Y KOM I SE :
Zpráva revizní komise pro plénum ČOV
C Í L E A ÚKOLY P RO ROK 2 02 0 :

• Kontrola sekretariátu ČOV.
• Kontrola složek a komisí ČOV se zaměřením na Klub Fair play a Klub olympioniků.
• Kontrola vybraných akcí či projektů se zaměřením na Zimní EYOF v Lausanne.
• Aktuální ﬁnanční situace ČOV je průběžně konzultována s ekonomickým ředitelem ČOV.
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5.
ZPRÁVA PŘEDSEDY
ROZHODČÍ
KOMISE

Jan Micka

20

21

Složení Rozhodčí komise
Předseda: Mgr. LU KÁŠ T R OJA N
Místopředseda: J U Dr. M A RT I N M A I SN E R, Ph.D., M C IArb.
Členové: Mgr. M A RT I N BĚ L I N A , JUDr. JA ROM Í R BL Á HA ,
Mgr. M A RTIN PROCHÁZKA, Mgr. PETR SLEPIČKA, JUDr. PAV E L ŠAFÁŘ ,
J U Dr. JA N E XN E R (tajemník).
C Í L E A P RI ORI T Y KOM I SE

• 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
Č. j. 1-2020 (Halíková)
Č. j. 2-2020 (Vingrálková)
T E RM Í N Y J E D N Á N Í KOM I SE
2. 9. 2020, 29. 9. 2020, 2. 12. 2020
Z P RACOVA N É A P ŘE D LOŽ E N É D OKUM E N T Y KOM I SE
Č. j. 1-2020 (Halíková): Rozhodčí nález
Č. j. 2-2020 (Vingrálková): Rozhodčí nález (2021)

Adam Mendrek
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6.
ČINNOSTI SLOŽEK
A KOMISÍ ČOV
V PANDEMII

Jiří Prskavec
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6.1 Činnosti složek ČOV v pandemii

Č E S KÝ K LU B O LY MPIO N IKŮ (Č KO)
Český klub olympioniků měl k 31. 12. 2020 celkem 887 členů, sportovců a trenérů, kteří
byli akreditovaní na olympijské hry za Českou republiku, Československou republiku nebo
Československou socialistickou republiku. Dne 10. 6. 2020 uplynulo 45 let od jeho založení.
ČKO sdružuje legendy českého sportu i sportovce, kteří ještě neukončili aktivní činnost.
Olympionici jsou nedílnou součástí projektů ČOV, především těch zaměřených na mládež
a veřejnost. Členové ČKO dostávají také individuální pozvání na sportovní akce, besedy,
autogramiády a vyhlašování anket z celé republiky. Jednou za rok se konají výroční zasedání všech členů ČKO a celorepublikové setkání olympijských medailistů - seniorů. V průběhu
roku pořádají setkání členů všechny regionální kluby.
Společenská setkání olympioniků jsou vrcholnou událostí, která přesahuje sportovní oblast.
Konají se každoročně od roku 1976. Jejich součástí je kulturní program a zvaní jsou i hosté
mimo členskou základnu ČKO.
Volební valná hromada ČKO se konala 2. 10. 2020, zvolila předsedu Oldřicha Svojanovského a předsednictvo ve složení Jiří Adam, Pavel Benc, Imrich Bugár, Šárka Kašpárková, Martin Doktor, Jiří Daler, Jiří Čtvrtečka, Ivan Satrapa, Jarmila Kratochvílová, Štěpán Janáček,
Karel Kaňka, Antonín Procházka a Václav Korunka.
Hlavním posláním a obsahem činnosti ČKO je podpora myšlenek olympismu, zvýšení úrovně rozvoje tělesných i mravních vlastností sportovce a hájení čistoty sportovního soutěžení
a propagace olympismu na veřejnosti i v médiích.
V covidovém roce 2020 byla činnost Českého klubu olympioniků utlumena. Společenská
setkání olympioniků v Praze se pravidelně konala od roku 1976 až do roku 2019. V roce
2020 bylo setkání ČKO poprvé v historii zrušeno z důvodu opatření proti šíření nemoci
COVID-19.
Č E S KÝ K LU B FA IR PLAY (Č KFP)
Český klub fair play byl založen před 45 lety 27. listopadu 1975 jako složka Československého, později Českého olympijského výboru, ČKFP má zastoupení v Plénu ČOV (3 osoby)
předseda je členem VV ČOV. Práci ČKFP řídí předsednictvo volené na čtyři roky.
Od 2. 9. 2020 má Český klub fair play novou předsedkyni, na volebním zasedání předsednictva byla zvolena do čela složky Šárka Strachová, mistryně světa a olympijská medailistka ve sjezdovém lyžování. Místopředsedy jsou Martin Doktor a Radomír Novák, členy jsou
Jan Čenský, Vladimír Drbohlav, Štěpánka Hilgertová, Tomáš Holub, Radek Jaroš, Jiří Ježek,
Hana Machková, Jan Pirk, Jan Švéd, čestnou předsedkyní je Květoslava Pecková.
Cílem je výchova k čestnému a férovému jednání na sportovištích i v ochozech, oceňování
činů, příkladného chování, celoživotního postoje, šíření myšlenek fair play, přesah zásad
fair play do povědomí širší veřejnosti prostřednictvím prezentace ČKFP na sportovních
soutěžích, přednáškách a besedách, být aktivní v Mezinárodním výboru pro fair play a Evropském hnutí fair play a spolupracovat se všemi složkami, komisemi a projekty ČOV.
Slavnostní předávání cen fair play proběhlo i ve složité covidové době 10. 9. 2020 na zahradě Českého olympijského výboru. Hlavní ceny obdrželi za čin Martin Prokop, automobilový závodník za pomoc soupeři na Rallye Dakar, a za celoživotní postoj bývalý hokejový
reprezentant a trenér Vladimír Martinec. Diplomy a čestnými dopisy bylo oceněno dalších
14 osob.
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Č E SKÁ OLYM P I J SKÁ A KA D E M I E (ČOA )
Hlavním projektem České olympijské akademie pro rok 2020 měla být výstava Olympijské
Tokio ve spolupráci s Národním muzeem a Vojenským historickým ústavem. Vinou protiepidemiologických opatření bylo její zahájení přesunuto na jaro 2021. ČOA se věnovala
i řadě dalších aktivit.
Předsedou akademie je Alexandr Kliment, místopředsedy Zdeněk Škoda (sekretář) a Jiří
Kynos, členy pak Michal Burian, Josef Dovalil, Vladimír Drbohlav, Zdeněk Haník, Mikuláš
Kroupa a Richard Mrázek.
Výstava Olympijské století 1920–2020
V září 2020 byla na Písecké bráně otevřena výstava ke 100. výročí první účasti samostatného československého státu na OH v Antverpách 1920. Na projektu se podílely Česká
olympijská akademie, MČ Praha 6 a Vojenský historický ústav. Výstava představila plakáty
a graﬁckou identitu každé edice olympijských her. Popisovala také souvislosti konání konkrétních olympijských her a české, resp. československé účasti.
Mezinárodní výstava Tokyo – Golden Memories
Česká olympijská akademie je iniciátorem, hlavním organizátorem a koordinátorem projektu Tokyo – Golden Memories. Tato on-line výstava vychází z fotoarchivů národních olympijských výborů z celé Evropy. Značnou část historického obsahu reprezentují fotograﬁe
Karla Nováka, jehož sbírka snímků z Tokia 1964 je ve správě ČOV. Projekt bude pro veřejnost zpřístupněn v druhé polovině roku 2021.
Výstava Olympijské Tokio v Národním muzeu
Výstava zrealizovaná vinou covidových opatření až v roce 2021 pojednává o zajímavých
historických a společenských souvislostech, ale především o československých a českých
sportovcích. Návštěvníci se seznámí s historií sportovního vybavení. Uvidí například gymnastické nářadí z konce třicátých let i současnosti. Porovnají kolo zlatého dráhaře z Tokia
1964 Jiřího Dalera se špičkovým modelem současnosti. K vidění jsou i části originální osmiveslice z roku 1964, dobové sportovní oblečení i osobní předměty pamětníků her.
Výstava se opírá o pramennou a sbírkovou základnu z fondů a sbírek Archivu a Oddělení tělesné výchovy Národního muzea, Náprstkova muzea, Českého olympijského výboru,
Vojenského historického ústavu, Národního technického muzea, Slovenského sportovního
a olympijského muzea, České televize a soukromých sbírek aj.
Větší část přípravných prací proběhla v roce 2020, zahájení výstavy bylo odloženo na konec dubna 2021.
Publikační činnost
• „Memorabilie Českého olympijského výboru (1993-2019)“. Sestavil Jiří Kynos s Václavem
Divišem (Olympsport).
• „Znovuzrození olympijských her“. Sestavil Zdeněk Škoda, autorsky se na něm podíleli členové Českého výboru Pierre de Coubertin. Kniha pojednává o Hrách I. olympiády
v Athénách 1896 a historických souvislostech.
Připravuje se
• „Sokolové pod olympijskými kruhy“. Kniha mapuje účast členů sokolského hnutí na hrách
v letech 1900–1948 a poté po Sametové revoluci a obnově Sokola. Součástí knihy jsou
unikátní a doposud nezveřejněné fotograﬁe z archivu ČOV a Sokola. Vydání publikace je
naplánováno po skončení olympijských her v Tokiu.
• Pod vedením Zdeňka Škody pracovali členové Českého výboru Pierre de Coubertin
na historické publikace „Antverpy 1920: poprvé na olympijských hrách pod českosloven-
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skou vlajkou“, která se zabývá první účastí samostatného státu na olympijských hrách.
Kniha vychází v roce 2021.
• Historik František Kolář a kolektiv autorů v průběhu roku 2020 pracovali na dokončení
obsáhlé Encyklopedie českých a československých olympioniků. Vydání publikace je naplánováno na červen 2021.
Mezinárodní činnost
V první polovině března proběhlo v Praze v sídle ČOV 4. zasedání Výkonného výboru Evropských olympijských akademií. Na zasedání přicestovali předseda Rady EOA Manfred
Lämmer, místopředsedkyně Maria Bulatovová, tajemnice Marion Guigon-Lacroix, člen Rady
Ivans Klementjevs a jako host členka Ruské olympijské akademie Alexandra Nikiforovová (v důsledku začínající pandemie nepřicestovala delegace kompletní). Zdeněk Škoda
byl Výkonným výborem EOA jmenován koordinátorem Olympic Heritage Commission.
Alexandr Kliment a Jana Janotová byli potvrzeni členy Comunication Commission, resp.
Development & Cooperation Commission.
Olympijské studijní a informační centrum ČOV (OSIC)
V roce 2020 byla zahájena přeměna OSIC ve veřejnou specializovanou knihovnu. Statut
veřejné specializované knihovny posílí edukativní potenciál OSIC. Nový statut také umožní
prezentaci a poskytování obsahu veřejnými kanály v oblasti knihovnictví včetně on-line služeb. Nabízí se také možnost podpory z veřejných prostředků na zpřístupnění, modernizaci
a ochranu fondu či podpora vědy a výzkumu. Rovněž byl spuštěn zkušební projekt digitalizace knih – olympijských Media Guidů z let 1976–2010. Žádost o evidenci OSIC na Ministerstvu kultury bude podána v průběhu roku 2021.
Další aktivity
Na přelomu ledna a února proběhl v Litvě desetidenní tréninkový kurz OVEP (Olympic
Value Education Programme) za účasti 9 evropských zemí. Na základě zkušeností z tohoto
kurz ČOA spolupracovala na vydání vzdělávacího manuálu „Základy výchovy k olympijským hodnotám“. Vyšlo několik krátkých odborných článků (např. „Art Competition at the
Olympic Games 1912-1948 and the Czechoslovak participation“ – článek do odborného
časopisu MU Brno – Studia Sportiva a „Sokolové na olympijských hrách“ - zvláštní číslo
Vzdělavatelských listů). ČOA pokračovala ve spolupráci s festivalem Sportﬁlm Liberec (září
– říjen), který tentokrát doprovodila i výstava olympijských plakátů před libereckou radnicí.
Č E S KÝ K LU B PA RA LY MPIO N IKŮ (Č KP)
Český klub paralympioniků, který sdružuje svazy sportovců se zdravotním postižením,
vznikl v roce 2013 jako složka Českého olympijského výboru. V Plénu ČOV má ČKP dva
hlasy, ve Výkonném výboru ČOV má jednoho zástupce. Jednání ČKP byla de facto totožná
s jednáním VG ČPV. Důvodem je, že ČPV je střešní organizací cca pro 14 tisíc členů. Při náročnosti a složitosti práce s ohledem na speciﬁka ZPS není možné zatěžovat členy dalšími
časovými nároky.
Předsednictvo pracuje ve složení Mgr. Alena Erlebachová jako předsedkyně, Ondřej Sejpka
a Zdeněk Barlok jako členové.
Posláním ČKP je reprezentovat a hájit zájmy sportovců se zdravotním postižením. V roce
2020 probíhala spolupráce s mezinárodním paralympijským výborem (IPC) na plánování
přeložených paralympijských her. Při jejich zajišťování fungovala spolupráce s ČOV, a to
zejména v oblasti poskytování informací z přípravných misí, provázaností logistiky, plnohodnotného vybavení s olympijskou výpravou.
V rámci rozvoje spolupráce mezi sportem handicapované a zdravé populace a podpory
sportu handicapovaných jako faktoru přispívajícímu k aktivnímu začleňování osob s handicapem započala například spolupráce v rámci projektu Paralympijská výzva Sazka Olym-
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pijského víceboje. Z důvodu vyhlášení nouzového stavu v České republice však došlo
na omezení nebo úplné zakázání hromadných akcí, což velkou měrou ovlivnilo pořádání
Sportovních dní Paralympijské výzvy. Z plánovaného počtu 12 až 16 akcí jich nakonec bylo
uspořádáno jen šest.
Zapojené děti a školy však o své odměny za aktivitu v projektu nepřišly. Všechny výsledky
a výkony zapsané do června 2020 byly standardně vyhodnoceny osobními Paralympijskými diplomy pro každého zapojeného žáka – celkem bylo rozesláno 1 543 diplomů, ostatní
děti byly odměňovány v rámci Sportovních dní (cca 350 dětí).
Ambasadoři Paralympijské výzvy se představili také na sportovním vyvrcholení celého ročníku Sazka Olympijského víceboje, které se tradičně konalo v Brně na atletickém stadionu
VUT jako Republikové ﬁnále.
Základní školy se speciálním vzdělávacím programem byly v průběhu roku 2020 na čas
zcela uzavřené, později po návratu dětí do škol nebylo možné provádět hodiny klasické
tělesné výchovy, což mělo za následek nižší počet zapsaných výsledků v kalendářním roce
2020. Bylo třeba hledat alternativní formy fungování projektu:
• On-line tréninkový deník: disciplíny Sazka Olympijského víceboje na dálku dětem pomáhaly zvládnout třeba Tereza Titěrová, Lenka Matoušková nebo Tereza Kmochová.
• Motivační kartičky: v listopadu a prosinci pravidelně rozesílány na všechny speciální základní školy, družiny, dětské domovy a přidružené sportovní kluby zapojené do Paralympijské výzvy.
Č E SKÝ K LUB SP ORTOV N Í C H SVA Z Ů, ORG A N I Z AC Í A I N ST I T U C Í (Č KS O I )
Složka sdružuje od roku 2020 celkem 39 členských organizací a neolympijských svazů,
přičemž má 14 zástupců v Plénu ČOV. Plénum ČOV v roce 2020 přijalo dva nové svazy
(lakros a cheerleaders), které se tímto staly rovněž členy složky ČKSOI. Dne 17. 9. 2020
se konala volební Valná hromada složky na období 2020–2024. Předseda ČOV Jiří Kejval
prezentoval aktivity, kterými ČOV podporuje členy složky. Předseda ČKSOI Filip Šuman
prezentoval zapojení členů složky v komisích, projektech a aktivitách ČOV. Členové složky
se stále intenzivněji zapojují do všech aktivit ČOV. Plánovaný seminář pro členské svazy se
v roce 2020 z důvodu epidemické situace nemohl uskutečnit.
Do Valné hromady roku 2020 pracovalo předsednictvo složky ve složení Filip Šuman
(předseda), Ivan Matějů, Hana Moučková, Viktor Novotný a František Nejedlo (členové).
Cílem složky je 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. Dále pak
propagace skutečnosti, že ČOV zastřešuje kromě svazů, jejichž sporty jsou na programu
OH, i další uznané svazy, organizace a instituce. Složka chce zprůhlednit sportovní prostředí na svazové úrovni prostřednictvím procesu uznávání sportovních svazů a přijímání členů
ČOV a dosáhnout systémového řešení v přístupu ke svazům v rámci ČOV v souladu s mezinárodní politikou zařazování sportů na program OH. Cílem pro rok 2021 je pokračování intenzívního zapojení členů ČKSOI do činnosti jednotlivých komisí, do projektů a aktivit ČOV.
Č E SKÁ T RE N É RSKÁ A KA D E M I E (Č TA )
Česká trenérská akademie navázala na předcházející činnost Trenérsko-metodické sekce
ČOA a Unie profesionálních trenérů ČOV a rok 2020 byl významně ovlivněn pandemií nemoci COVID-19. Hlavním posláním a účelem ČTA je podpora odbornosti, kterou poskytuje
trenérům zejména v následujících oblastech:
• Spolupráce se svazy na vzdělávání trenérů – metodický program, odborné semináře,
workshopy, mezinárodní konference a sympozia, účast na domácích i zahraničních stážích, zapojení do mezinárodních projektů pod patronací EK.
• Odborná publikační činnost.
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• Společenské uznání a ocenění - slavnostní večer Trenér roku spojený s oceněním nejlepších trenérů a uvedení trenérů do Síně slávy.
smyslem činnosti je podpora mezinárodní konkurenceschopnosti českých
sportovců a družstev prostřednictvím tří pilířů:
• podpory a budování trenérské odbornosti,
• mezinárodní odborné spolupráce s těmi nejlepšími v oboru,
• respektování názoru odbornosti v řízení českého sportu.

• Základním

Předsednictvo složky pracuje ve složení Zdeněk Haník (předseda), Michal Ježdík (tajemník), Martin Doktor, Slavomír Lener, Antonín Plachý, Michal Barda, David Tománek, Martin
Kafka, Marek Chlumský, Ondřej Foltýn, Filip Šuman, Jiří Nikodým, Emil Bolek, Michal Prokeš.
Dlouhodobé základní pilíře činnosti
• Mosty – mezinárodní konference s nosným tématem propojení teorie a praxe na mezinárodní úrovni, 2x ročně, 320 účastníků na každé akci, elitní mezinárodní experti. V roce
2020 se konference konala 21. září v Praze, kde bylo 200 účastníků (vyprodáno). Lektoři:
Torsten Loibl - JBA, Jakub Kudláček – NBA, Jan Vopat – NHL, Martin Šonka – akrobatický
pilot, Milan Studnička – problematika sportu dětí, chlapců a dívek.
• Trenér roku - slavnostní večer spojený s oceněním nejlepších trenérů v individuálních
a týmových sportech, uvedení trenérů do Síně slávy a ocenění Trenéra objevitele. V roce
2020 se konal 6. února v Praze. Vítězové: Petr Lacina (individuální sporty), Ronen Ginzburg (týmové sportovní hry), Síň slávy: Petr Lacina – badminton, Zdeňka Schinzelová
– moderní gymnastika, Ladislav Škorpil – fotbal, Zdeněk Šváb – stolní tenis, Stanislav
Vyzina – gymnastika, Jiří Zídek – basketbal.
• COACH – ve spolupráci s 11 sportovními svazy a deníkem Sport vydáváme měsíčník
COACH. Měsíční náklad je 40–60 tisíc výtisků. ČTA odebírá 5 tisíc kusů remitendy, která
je distribuovaná spolupracujícím sportovním svazům. Třetím dopadovým pilířem je listovací e-verze magazínu, která je umístěna na webu treneri.olympic.cz. ČTA dodává obsah.
2020: leden – prosinec, díky pandemii snížený tištěný náklad, zvýšený počet sdílení elektronické listovací verze.
• DIALOGY – a/ Interaktivní tematické semináře pro trenéry, rodiče a učitele vedené špičkovými odborníky z oboru v regionech. V letech 2016–20 jsme pořádali 75+ Dialogů, kterých se zúčastnilo 6000+ trenérů, instruktorů, učitelů a rodičů. b/ On-line verze dialogů
– vznikla v období pandemie – 16 dílů. Sdílení přes kanály a sociální sítě ČOV (youtube, fb,
twitter) a prostřednictvím svazů a jejich kontaktů na kluby a licencované trenéry. Vysoký
dopad do trenérské a učitelské komunity. Sledovanost se šplhá na youtube k číslu 9400+
a na fb 40000+. V roce 2020 se konalo 11 interaktivních Dialogů prezenční formou v regionech: Praha 2x, Brno, Ostrava, K. Vary, Jihlava, Liberec, Ostrava, Nymburk 3x.
Dialogy On-line I
Rodiče a talent 1. - Michal Barda, Michal Ježdík, Zdeněk Haník.
Rodiče a talent 2. - Michal Barda, Michal Ježdík, Zdeněk Haník.
Rodiče a talent 3. - Michal Barda, Michal Ježdík, Zdeněk Haník.
Dialogy Onl-ine II
Covid a sport - Prof. MUDr. Jiří Beran, CSc. MUDr. Jiří Dostal.
Z juniora šampionem - Slavomír Lener, Michal Ježdík, Zdeněk Haník.
Wellbeing - Karel Poborský, Michal Ježdík, MUDr. Dušan Randák.
Covid nemusí být brzda - Zdeněk Haník, Slavomír Lener, Michal Barda.
Skauting - Jakub Kudláček, Jan Vopat.
Rozvoj a kultura úspěšné organizace - Filip Pešán, Michal Ježdík, Jakub Kudláček.
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Dialogy On-line III
Cesta k úspěchu - Jakub Kudláček, Mirai Navrátil, Jiří Welsch.
Big Data - Michal Barda, Michal Ježdík, Jan Mašťálka.
Individualizace přípravy - Slavomír Lener, Michal Ježdík, Jakub Kudláček.
Lepší než nejlepší - Michal Barda, Michal Ježdík, Zdeněk Haník.
Sport a sociální média - Daniela Viktorýnová, Jiří Kalemba, Filip Šuman.
Veteráni - Jakub Kudláček, Slavomír Lener, Dominik Hašek.

• Ediční řada – v 5ti barevných řadách jsme vydali od začátku činnosti 32 knih o celkovém
nákladu 40000+ výtisků. Klíčem jsou populárně odborné knihy, které chybí ve sportovním prostředí jako vzdělávací, inspirující a spojující prvek. V roce 2020 to byla kniha Jana
Busty a kolektivu: „Za úspěchem ve vlnách“ o tréninku vrcholových vodních slalomářů.
Standardní doprovodné pilíře
Podpora odbornosti ve spolupráci se svazy – ČTA spolupracuje se svazy sportovních her
a několika svazy individuálních sportů na organizací, lektorském zajištění a propojení jejich
vzdělávacích aktivit pro trenéry a rodiče. ČTA se aktivit účastní formou zapojení trenérů –
lektorů, kteří mají stejné aktivity a zkušenosti i ze zahraničí.
• Web TRENERI.OLYMPIC.CZ – samostatný web na portálu olympic.cz - komunikace směrem dovnitř komunity i ven. Součástí webu jsou například videorozhovory reﬂektující aktuální problematiky ve sportu a textové materiály, včetně prezentací, které se převážně
věnují trenérské profesi.
• Články – stovky zpětnovazebných textů a prezentací z mezinárodních konferencí a seminářů určených pro širokou trenérskou veřejnost, zpracovaných členy ČTA a určených
pro svazové trenéry.
• Společné motto procházející všemi pilíři: Vzdělávat – Inspirovat – Spojovat.
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6.2. Činnosti komisí ČOV v pandemii
EKO N O M I C KÁ KO MISE
Cílem a prioritou komise je 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 a konzultovat s členy komise významné projekty ČOV z hlediska dopadu na rozpočet ČOV.
Ekonomická komise pracuje ve složení Libor Varhaník (předseda), Bohuslav Hybrant, Robert Kolář, Viktor Novotný, Slavomír Svoboda, Zbyněk Špaček, Jiří Topinka, agendu komise
řídí Jan Létal.
V roce 2020 komise vyhodnotila rozpočet ČOV za rok 2019, věnovala se problematice rozpočtu ČOV pro rok 2020 a sledovala jeho plnění. Pracovala na rozdělování státních dotací
včetně metodiky čerpání a vyúčtování. Projednala varianty rozpočtu ČOV pro rok 2020
a 1. variantu rozpočtu ČOV pro rok 2021. Věnovala se také problematice čerpání loterijních
prostředků. Vzhledem k opatřením kvůli nemoci COVID-19 vedli členové komise pouze
jedno prezenční jednání, jinak pracovali formou videokonferencí a individuálních setkání.
KO M IS E Z A H RA N IČ N ÍC H VZTA HŮ
Komise koordinuje mezinárodní činnosti ČOV a strategii českého sportu v zahraniční sportovní politice a sportovní diplomacii. Podporuje kandidatury zástupců ČOV a sportovních
svazů do rozhodovacích a poradních orgánů mezinárodních sportovních organizací. Vzdělává a školí zaměstnance, sportovce a volené představitele sportovních svazů ve sportovní
diplomacii. Spolupracuje v oblasti komunikace sportovní politiky EU a projektů podpory
sportu (zastoupení ČOV v EOC EU Office) a využívá dotační programy EU pro aktivity
ČOV. Podporuje sportovní svazy při zpracování žádostí o ﬁnanční podporu z programů
Evropské unie a také vládní subjekty v oblasti jednotné prezentace a v propagaci dobrého
jména ČR v zahraničí.
Předsedou komise je Roman Kumpošt, místopředsedou Petr Graclík, členy pak Tomáš Janků (zástupce sportů zařazených na program OH), Martin Urban (zástupce sportů zařazených na program OH, generální sekretář ČSLH), Petr Spilka (problematika EU, projekty
EU, předseda pracovní skupiny EU a sport), Gabriel Waage (problematika neolympijských
sportů a ostatních složek ČOV, předseda ČSA), Milan Schwarz (problematika neolympijských sportů). Tajemnicí Veronika Zemanová. Pracovní skupinu EU a sport tvoří Petr Spilka,
Jana Janotová (EOC EU Office), Petr Graclík (generální sekretář ČOV), Jan Boháč (ČUS)
a Veronika Zemanová (ČOV).
Vinou vládních pandemických opatření byly téměř všechny zahraniční služební cesty zrušeny, Valné shromáždění Asociace Národních olympijských výborů ANOV a Valné shromáždění Evropských olympijských výborů (EOV) byly odloženy a zasedání MOV (IOC session)
17. 7. 2020 se konalo on-line. Komise koordinovala přípravy na společnou kandidaturu ČOV
a města Brna na Evropský olympijský festival mládeže 2025 včetně návštěvy evaluační
skupiny a Vzdělávací program Mezinárodního olympijského výboru pro zaměstnance z národních olympijských výborů a sportovních federací (MEMOS) v roce 2019/2020 absolvoval Jan Exner, z toho závěrečnou část on-line.
EU kancelář evropských olympijských výborů
Již od r. 2014 je ČOV aktivním členem a podporovatelem práce Kanceláře prostřednictvím
své zástupkyně a členstvím ve správní radě. Kancelář zastupuje a propaguje zájmy olympijského sportovního hnutí při institucích Evropské unie. V roce 2020 se členům kanceláře
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podařilo prosadit priority organizovaného sportu do připravovaného pracovního plánu EU
pro oblast sportu 2021–2024, důležitým úspěchem bylo také zařazení sportu a pohybové
aktivity do programů nového víceletého ﬁnančního rámce EU. Neméně důležité aktivity
směřovaly na získání politické, strategické a v důsledku i ﬁnanční podpory sportovního
hnutí tak, aby se dokázalo vypořádat s dopady pandemie COVID-19, a zdůraznění důležitosti sportu pro zdravotnictví a ekonomiku.
Mezinárodní projekty ﬁnancované z programu Erasmus+
• Evropský týden sportu je iniciativou Evropské komise na podporu sportu a pohybové aktivity v celé Evropě. Od jeho zahájení v roce 2015 je ČOV jeho národním koordinátorem.
Program Evropského týdne sportu je strukturován do řady bloků na základě hlavních
témat: školní prostředí, pracoviště, venkovní prostory, sportovní kluby a ﬁtness centra.
V rámci těchto bloků je na různých úrovních pořádána široká škála iniciativ a činností.
Součástí projektu je republikové ﬁnále Sazka olympijského víceboje a Sokolská noc Sokoloven.
• Cílem projektu As sustainable as possible (2020–2022) je vytvoření ucelené strategie
udržitelnosti sportovní instituce a její implementace do každodenní činnosti, jejich aktivit
a projektů. Do projektu jsou v roli již zkušených mentorů zapojeny olympijské výbory
z Německa, Dánska a Finska. Více v kapitole 9.10 a na webu www.asap-sport.com.
ČOV v roli partnera projektu
• Projekt EOC EU Office s názvem POINTS (2018–2021) má za cíl posílit jednotný postup sportovních organizací a jejich členů v oblasti řádné správy a zajištění bezúhonnosti
ve sportu, zejména pak na poli prevence a řešení manipulace se sportovními soutěžemi,
vytvořením základní sítě kontaktů osmnácti zúčastněných stran, která se bude nadále
rozvíjet. Více na webu www.points-project.com.
• Projekt PLAY’IN TOGETHER (2018–2020) organizuje Play International (Francie). Jedná
se o program výchovy dětí a mládeže k olympijským hodnotám. Zapojen je tým Sazka
Olympijského víceboje. Více na www.play-international.org/en/impact/projects/playin-together.
• Cílem projektu CoachForce21 (2018–2020) je posílení zastoupení a respektování trenérských asociací na vnitrostátní i evropské úrovni. Do projektu je zapojena Česká trenérská
akademie. Více na www.coachforce.eu.
• Global Sport for Development and Peace Knowledge Collaborative (GloKnoCo) je mezinárodní studijní projekt pro „Sport pro rozvoj“ Univerzity Palackého. Cílem projektu je
podpora a inovace výuky „sportu pro rozvojovou pomoc“ a rozšíření a prohloubení mezinárodních kontaktů zúčastněných aktérů. Více na https://gloknoco.net.
L E G I SL AT I V N Í RA DA
Legislativní rada se věnuje činnosti v souvislosti s právními předpisy, které se týkají oblasti sportu. Vyjadřuje se a zaujímá stanoviska k veškeré legislativní činnosti týkající se
ČOV, sleduje a vyhodnocuje vydávání právních předpisů v ČR a EU a jejich vliv na činnost
ČOV a jeho členů. Připravuje podklady pro jednání s orgány státní správy v rámci legislativní činnosti v oblasti sportu, konzultuje v otázkách uplatnění právních předpisů týkajících se sportu a činnosti ČOV v individuálních případech. Projednává a zpracovává vlastní
nebo předložené návrhy na změnu Stanov či dalších předpisů ČOV, posuzuje jejich soulad
s obecně závaznými právními předpisy. Projednává a vyjadřuje se k návrhům smluv, které mají být uzavřeny ČOV, pravidelně sleduje a vyhodnocuje změny v mezinárodní úpravě sportu, zejména Olympijské chartě a dalších předpisů vydávaných MOV. Spolupracuje
s MOV, ombudsmanem ČOV, Národní sportovní agenturou, Legislativní radou ČUS, Legislativním odborem kanceláře Senátu ČR, Legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Odborem vládní legislativy Úřadu vlády ČR, Ministerstvem školství,
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mládeže a tělovýchovy ČR a dalšími institucemi. Vyjadřuje stanoviska k právní stránce sporů uvnitř ČOV, případně k aplikaci Stanov, řádů a předpisů ČOV v jednotlivých případech.
V neposlední řadě se podílí na osvětové činnosti v oblasti legislativy a právní úpravy týkající
se sportu.

území ČR. Komise SPV při ČOV zastupuje právní subjekty (spolky) s vlastními autonomními programy činnosti. K prioritám KSPV patří především spolupráce s ostatními subjekty
působícími v oblasti sportu pro všechny, výměna informací, koordinace v oblasti projektů
a možnosti spolupráce organizací na jednotlivých projektech.

Komise pracuje ve složení JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D. (předseda do 31. 12. 2020),
JUDr. Mgr. Marcel Petrásek, MBA (místopředseda do 31. 12. 2020, předseda od 1. 1. 2021),
Doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D., JUDr. Daniel Viduna, JUDr. Miroslav Antl, Mgr. Petr Vokáč,
Martin Kavěna, LL.B., B.C.L., JUDr. Jan Exner (tajemník).

Komise sportu pro všechny (KSPV) pracovala v roce 2020 ve složení Hana Moučková
(předsedkyně), Petr Svoboda, Martin Chlumský, Miroslav Zítko, Svatava Ságnerová, Vratislav Chvátal, Daniel Jiránek.

KOMISE ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ VE SPORTU
Komise aktivně působí v prosazování genderové vyváženosti a uplatňování rovného přístupu ve sportu. Usiluje o implementaci mezinárodních kodexů, doporučení a směrnic v této
oblasti. V mezinárodní oblasti sportu žen komise spolupracuje s MOV, Evropskou komisí
sportu žen a WSI (Světová organizace sportu žen). Členové KRP se zúčastňují mezinárodních projektů a konferencí o sportu žen. Komise zviditelňuje práci úspěšných českých
trenérek a cvičitelek, které se zasloužily o rozvoj sportu v ČR i v zahraničí (Trenérka/cvičitelka roku), pokračuje v podpoře aktivních spolupracovníků komise a zástupců regionů
s cílem zefektivnit činnost komise a účinně informovat široké spektrum žen – sportovkyň
zajímajících se o otázky rovného postavení žen a mužů ve sportu na všech jeho úrovních.
Komise podporuje dlouhodobé regionální sportovní soutěže žen a uděluje ČOV Cenu Věry
Čáslavské za mimořádný přínos oblasti sportu žen
Předsedkyní komise byla v roce 2020 Naděžda Knorre, členy Anna Hogenová, Alena Kindová, Štěpánka Hilgertová, Jana Pokorná, Eva Hložková, Šárka Panská, Ilona Burgrová
a Jan Boháč.
Akce komise
• Trenérka/cvičitelka roku – oceněno 36 žen, objevem roku vyhlášena Hana Schlangerová (rugby). Poprvé byla vyhlášena kategorie pro muže - za přínos sportu žen oceněn
doc. Jan Karger. Pamětní listy a suvenýry vzhledem k omezením vinou nemoci COVID-19
poslány poštou.
• Na návrh KRP udělil ČOV Cenu Věry Čáslavské tenistce Petře Kvitové. Ocenění za mimořádný přínos sportu žen (nominace roku 2019).
• VV ČOV na návrh KRP nominoval na Cenu Věry Čáslavské za rok 2020 Květu Peckovou.
• 17. 12. 2020 VV ČOV oﬁciálně jmenoval Ilonu Burgrovou do funkce předsedkyně komise. Naděžda Knorre souhlasila pokračovat v mezinárodní činnosti a zajišťovat propojení
s mezinárodními organizacemi.
• V prosinci se začalo s přípravami na mentoringový program pro ženy v českém sportu,
který bude realizován v roce 2021.
Mezinárodní činnost
• Účast členů na webinářích IOC Athletes safeguading series.
• N. Knorre přednášela na webináři Rady Evropy o bezpečném sportu.
• Naděžda Knorre pracuje jako viceprezidentka Women Sport International (2019–2022).
KO M IS E S P O RTU PRO VŠEC HN Y
Konceptem komise je šíření sportu pro všechny s víceodvětvovým tělovýchovným a sportovním programem činnosti bez jakýchkoliv omezení pro cvičence od útlého mládí až pozdní stáří, preferující pravidelnou, organizovanou celoroční činnost s působností na celém
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Hlavními úkoly roku 2020 byly realizace projektu MOVE WEEK 2020 v ČR (koordinace
dílčích akcí v ČR, snaha o zvýšení počtu pořádaných akcí dle epidemických možností),
zmapování systému ﬁnanční a legislativní podpory oblasti SPV, komise bude usilovat o vypsání samostatného speciálního programu v rámci Národní sportovní agentury výhradně
pro organizace a spolky působící v oblasti sportu pro všechny. Cílem je také zajištění vybraných mezinárodní projektů v oblasti SPV (aktivní zapojení + informování členů KSPV),
ve spolupráci s VV ČOV zapojení do systému podpory SPV (programy NSA, podpora organizací a akcí SPV) a spolupráce s MŠMT v rámci Národní soustavy kvaliﬁkací, v oblasti sportu pro všechny. Agendu komise tvořila v roce 2020 především vzájemná informovanost
o pořádaných akcích v oblasti SPV v aktuálních epidemických podmínkách, vývoj v oblasti
ﬁnancování a sportovní legislativy => vzájemná informovanost členských subjektů o vývoji
Národní agentury pro sport; informace o změnách ve ﬁnancování sportu v ČR, informace
o postupu ve vytváření kvaliﬁkačních standardů v oblasti sportu pro všechny v rámci NSK
a další.
Komise sportu pro všechny informovala v době pandemie nemoci COVID-19 o využití kompenzačních programů, o postupném rozvolňování opatření ve sportu a o požadavku na vytvoření programu NSA pro opravy a údržbu. Významnou část agendy tvořilo vzájemné informování o významných akcích v oblasti SPV, které jsou otevřeny pro veřejnost. Na tomto
základě byla zpracována termínová listina významných akcí SPV, která byla samozřejmě
velmi silně ovlivněna pandemií.
V roce 2021 chce komise realizovat projekt MOVE Week, ve spolupráci s VV ČOV se podílet
na systému podpory SPV (programy NSA, podpora organizací a akcí SPV), připravit a realizovat Kulatý stůl zaměřený na oblast sportu pro všechny s účastí čelních představitelů NSA,
politiků, 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 přádaných ČOV pro oblast sportu pro všechny a monitorovat a informovat o postupu Národního akčního plánu podpory pohybové aktivity v rámci Zdraví 2020.
KOM I SE N E OLYM P I J SKÝC H SP ORT Ů
Cílem komise je zprůhlednění struktury ČOV a sportovního prostředí na svazové úrovni
prostřednictvím procesu uznávání sportovních svazů a přijímání členů ČOV. Organizovat
semináře a zvyšovat spolupráci mezi jednotlivými svazy, pracovat na dosažení koordinovaného postupu neolympijských sportů v rámci sportovního prostředí a sledovat proces
uznávání sportů na mezinárodní úrovni a vývoj v organizaci GAISF.
Komise pracuje ve složení Filip Šuman (předseda), Eva Bartuňková, Jan Bloudek, Tomáš
Březina, Petr Ditrich, Josef Kozel, Ivan Matějů, František Nejedlo, Viktor Novotný, Milan
Schwarz, Gabriel Waage. Agendu má na starosti Kateřina Tomková.
Komise sdílí aktuální informace, diskutuje o společném postupu, komunikuje s žadateli
o uznání a členství ve struktuře ČOV. Vede žádosti již čtyřiceti sportovních svazů, které
jsou v různé fázi postupu začlenění do ČOV nebo se o to v nejbližší budoucnosti budou
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snažit. V roce 2020 byly přijaty dvě nové žádosti o uznání a zapojení do struktury ČOV,
které byly komisí zrevidovány a posouzeny. Vinou dlouhodobě nepříznivé a nejasné epidemické situace způsobené šířením nemoci COVID-19 byl v roce 2020 plánovaný seminář pro
neolympijské svazy zrušen, stejně jako každoroční výjezdní zasedání. Úkoly pro rok 2021
jsou příprava účasti na další edici Světových her, které byly z roku 2021 vinou pandemie
přesunuty na rok 2022, průběžné jednání s jednotlivými svazy žadateli o uznání členství,
kvalitní spolupráce s ostatními komisemi ČOV a podpora svazů při účasti na Olympijském
festivalu Tokio 2020 konaném v roce 2021.

komunikaci mezi českými sportovci, vedením ČOV, vedením AC IOC a dalšími národními
i mezinárodními institucemi.
Složení členů Komise naplňuje všestrannou vyváženost tak, aby mezi jejími členy byly zastoupeny olympijské i neolympijské sporty, muži i ženy, týmové i individuální sporty, letní i zimní sporty a také paralympijský sport. Komise sportovců dlouhodobě spolupracuje
s Ombudsmanem ČOV a podílí se na aktivitách České olympijské nadace, Sazka olympijském víceboji a také na projektech podpory reprezentantů. Aktivita členů a samotné fungování komise sportovců v posledním olympijském cyklu výrazně vzrostla a dále se daří
postupně rozvíjet její činnost ve všech zmíněných oblastech.

KO M IS E O LY M PIÁ DY DĚTÍ A MLÁ DEŽE
Do Komise Olympiády dětí a mládeže nominuje každý kraj ČR svého zástupce. Společně
se zástupci ČOV tvoří tým, který na pravidelných setkáních řeší nastavení celého projektu.
Komise ODM pracuje ve složení Filip Šuman (předseda), Radana Kubešová, Jan Stluka,
Anna Outratová, Daniela Marková, Michaela Kotroušová, Marek Pospíšek, zástupci jednotlivých krajů jsou Martin Sláma (JČ), Kateřina Konečná (JM), Lenka Butašová (KV), Romana
Beková (Praha), Milan Kastner (VYS), Jan Švec (OL), Tomáš Duda (ZL), František Pokluda (MS), Tomáš Pokorný (LBC), Tomáš Záviský (HK), Lucie Lebedová (PU), Petr Mašinda
(PLZ), Lenka Škopová (SČ), Lucie Drncová (ÚST)
Vzhledem k pandemické situaci se hodnotící zasedání Komise ODM nemohlo uskutečnit
bezprostředně po ukončení ODM v Karlovarském kraji tak, jak je to obvyklé. Proběhlo tedy
až v červnu v Praze za účasti všech zástupců výprav, stejně tak zástupců pořadatelského kraje. Cílem půldenního jednání byla prezentace analýzy hodnocení uplynulé olympiády vedoucími výprav, trenéry výprav, řediteli sportů, národními koordinátory, prezentace
dobrých příkladů a zkušeností pro příští pořadatele a v neposlední řadě hodnocení akce
a vize do budoucnosti předsedy Komise ODM ČOV.
KO M IS E S P O RTOVC Ů
Komise sportovců ČOV je poradním orgánem ČOV a jejím hlavním úkolem je reprezentovat
sportovce olympijského týmu a hájit jejich práva a oprávněné zájmy v rámci ČOV. Podílí
se na organizačním, materiálním a zdravotním zabezpečení sportovců na akcích Českého olympijského týmu (LOH, ZOH, SH, EH, BG, YOG). Komise se dále soustředí na oblast
prevence a potírání dopingu ve spolupráci s ADV ČR nebo na vzdělávání sportovců, jejich
přípravu na začlenění do pracovního života po skončení aktivní sportovní kariéry a jejich
ﬁnanční podporu prostřednictvím projektu ČOV „Duální kariéra“. Důležitou součástí agendy Komise je spolupráce a komunikace s komisí sportovců Mezinárodního olympijského
výboru (AC IOC), s komisí sportovců Evropských olympijských výborů (AC EOC) a také
s komisí sportovců WADA.
Předsedou komise je David Svoboda (moderní pětiboj), místopředsedou Tomáš Verner
(krasobruslení) a členy Adam Sebastian Helcelet (atletika), Tomáš Kraus (skikros), Nikol
Kučerová (skikros), Ilona Burgrová (basketbal), Jiří Ježek (cyklistika), Jan Procházka (orientační běh), Jakub Jarolím (ploutvové plavání), Ondřej Synek (veslování), Jaroslav Kulhavý (horská kola), Lukáš Krpálek (judo), Josef Dostál (kanoistika), Jan Micka (plavání),
Vavřinec Hradilek (vodní slalom). Tajemnicí je Petra Kučerová.
Předseda zastupuje komisi navenek, řídí a plní rozhodnutí schůze členů komise, zastupuje
sportovce na jednáních výkonného výboru ČOV a spolu s dalšími čtyřmi členy komise také
na plénu ČOV. Vedle výše uvedených priorit se průběžně podílí na mediální komunikaci
a prezentaci ČOV a každoročně uděluje cenu J. S. Gutha-Jarkovského za nejhodnotnější
sportovní výkon uplynulé sezony. Komise zajišťuje pružné sdílení informací a obousměrnou
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Vzhledem k náročnému programu aktivních sportovců řeší komise většinu úkolů per rollam a k projednání jednotlivých témat využívá častější neformální setkání členů Komise
v menším počtu, konaných například během akcí ČOV nebo při dalších společenských příležitostech. Pravidelně každý měsíc probíhá on-line jednání Komise prostřednictvím konferenčních hovorů.
L É KA ŘSKÁ KOM I SE
Cílem Lékařské komise je zajišťovat lékařské a fyzioterapeutické zabezpečení výprav sportovní reprezentace na OH, ZOH, YOG, EYOF a dalších akcích organizovaných ČOV. Zajišťovat účinnou a profesionální zdravotnickou péči o olympioniky a metodicky vést sportovní
svazy na poli zdravotnického zabezpečení a prevence.
Komise pracuje ve složení prof. PaedDr. Pavel Kolář (předseda), prof. MUDr. Jiří Beran,
MUDr. Bořivoj Gronych, MUDr. Vladimír Dobeš, MUDr. Petr Krejčí, doc. MUDr. Martin Matoulek, MUDr. Miloš Matouš, MUDr. Jiří Neumann, MUDr. Jaroslav Větvička. Spolupracujícími
členy jsou MUDr. Jiří Dostal, MUDr. Kryštof Slabý, MUDr. Jakub Heřmánek. Tajemníkem
Ing. Dušan Macháček.
Všichni členové LK ČOV se pod vedením šéfa misí MUDr. Jiřího Neumanna aktivně podíleli na zdravotnickém zabezpečení vrcholných sportovních akcí. To představuje několikaměsíční náročnou administrativní přípravu při jednání s pořadateli, osobní rekognoskaci
na místě konání a pak službu při samotné akci. Součástí příprav jsou i edukativní akce pro
zástupce účastnících se sportovních svazů za účasti odborníků na časový posun, cestovní
medicínu, výživu, očkování atd. Speciální pozornost s ohledem na pandemii COVID-19 bude
věnována přípravě na přesunuté OH v Tokiu.
Velkou výzvou pro LK ČOV v uplynulém období bylo zprovoznění nepřetržité asistenční služby pro olympioniky pod pracovním názvem Call centrum. Službu zajišťuje smluvní
partner ČOV Centrum sportovní medicíny prof. Koláře a je u sportovců velmi vyhledávaná
v případě jejich zdravotních problémů. Celkovou zdravotní péči o olympioniky smluvně
zabezpečují špičková diagnostická a terapeutická centra sportovní medicíny v úzké spolupráci s rezortními zdravotnickými centry a lékaři sportovních svazů.
LK ČOV spolupracuje na vývoji projektu elektronické zdravotnické dokumentace pro olympioniky. V současné době pokračuje zkušební provoz systému. Další vývoj přinese plánovaná centrální elektronizace zdravotnických informací pod patronací státu. Lékařská komise
ČOV se aktivně podílí také na metodickém vedení směrnic o sportovních prohlídkách u jednotlivých sportovních svazů.
Neoddělitelnou součástí činnosti LK je i aktivní spolupráce na školících a edukativních akcích pro sportovní lékaře, lékaře ostatních profesí zabývajících se sportem a tělovýchovou, fyzioterapeuty, trenéry a zástupce sportovních svazů a rezortních sportovních center.
Každý rok se pořádá několikadenní Sympozium sportovní medicíny v Dříteči se širokým
spektrem přednášejících. Stejně tak i členové LK organizují každý rok konference České
společnosti tělovýchovného lékařství.
Samostatným tématem roku 2020 byla pandemie nemoci COVID-19. Komise ve spolupráci
se špičkovými odborníky z oboru epidemiologie v čele s prof. Jiřím Beranem vydala Desa-
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tero o COVID-19 pro sportovce, podle něhož doporučuje postupovat v různých situacích
při zvládání pandemie jak pro samotné sportovce, tak i pro organizátory sportovních soutěží. Po celou dobu pandemie je LK odborným poradním orgánem vedení ČOV. LK ČOV se
rovněž aktivně zapojuje do akcí jako Restart sportu po covidu.

• Proběhlo on-line Sympozium sportovní medicíny v Dřítči, a to včetně olympijských a covidových témat. Přednáškové bloky jsou umístěné na kanálech ČOV.

• Šéﬂékař ČOT Jiří Neumann napříč médii komentoval opatření v podobě nošení roušek při
sportování dětí a amatérů.

• Předseda ČOV Jiří Kejval adresoval 4. ledna premiéru Andreji Babišovi dopis s upozorněSeznam aktivit komise v pandemii
• Průzkum u jednotlivých sportovních olympijských svazů na téma kolik sportovců by potřebovalo v rámci příprav na OH Tokio 2020 zůstat přes restrikce v tréninku – podklad
NSA.
• Informace šéfa mise Martina Doktora adresované sportovcům a sportovním svazům se
základním návodem od šéﬂékaře ČOT Jiřího Neumanna na téma COVID-19.
• Individuální konzultace šéﬂékaře ČOT Jiřího Neumanna pro sportovní svazy a jednotlivé
sportovce na téma cest do zahraniční, testování a podpůrné medikace – jednalo se o desítky konzultací týdně v měsících březen až červen 2020.
• Individuální konzultace s předními odborníky ČR v rámci hledání nejlepších řešení v protiepidemiologických opatřeních pro vrcholové sportovce – olympioniky. Například laboratorní diagnostika. Komunikace s Českou akademií věd – Alexandrem Dejnekou ohledně
možnosti testování, profesorem Loudou na VUT Liberec – nanovlákna a jiné. Konzultace
s profesorem Jiřím Beranem, který ČOV pomáhá s epidemiologickým průzkumem a doporučeními ke každé akci v zahraničí, i mládežnické – spolupracujeme od roku 2015.
• Pracovně-právní konzultace šéﬂékaře ČOT se Správou sociálního zabezpečení, jak vůbec
sportovec může mít pracovní neschopnost, ošetřování – tzv. OČR.
• Komunikace s šéﬂékaři okolních zemí ohledně předávání zkušeností, Slovensko – šéﬂékař
MUDr. Roman Fano, Polsko – Marek Krochmalski MD.
• Setkání medicínského týmu nominovaného svazy na hry v Tokiu 2020 v roce 2021 v době
covidu – přednáška profesora Jiřího Berana (červenec 2020).
• Propojení profesora Berana s premiérem Andrejem Babišem a profesorem Romanem
Prymulou – přednesení pohledu sportovního prostředí na organizaci sportovních soutěží,
podpora umožnění jejich konání.
• Žádost o vyčlenění očkování proti chřipce (neakceptovaná) a žádost o vyčlenění 1000
vakcín proti COVID-19 pro očkování 500 vrcholových sportovců adresovaná ministru
zdravotnictví.
• Management vyšetření a léčby nemoci COVID-19 u samotných sportovců, elektronické
žádanky, pomoc při udělení karantény, izolace, od září 2020 několik případů denně, počty narůstají.
• ČOV zajistil díky šéﬂékaři Jiřímu Neumannovi první várku antigenních rychlotestů, které
slouží k rychlému vyšetření v případě obtíží, a tak k prevenci nakažení dalších členů týmů.
Svazovým a spolupracujícím lékařům je distribuoval v posledním říjnovém týdnu.
• Primárně pro lékaře vznikl „návod“ s doporučenými opatřeními při návratu do tréninku u sportovců, kteří prodělali COVID-19. Text připravil MUDr. Jiří Dostal ve spolupráci
s dalšími odborníky, včetně členů Lékařské komise ČOV, šéﬂékaře ČOT Jiřího Neumanna
a profesora Jiřího Berana. Na sportovní svazy zaslal 4. 11. 2020 sportovní ředitel ČOV
Martin Doktor.
• Odborníci z řad lékařského týmu ČOT přednášeli na konferenci Tělovýchovné lékařství
2020, o jejímž konání ČOV také informoval sportovní svazy.
• Lékařská komise ČOV apelovala na návrat dětí ke sportu prostřednictvím výzvy směřované 24. listopadu 2020 k autoritám, které rozhodují o uvolnění restrikcí. Vedle zveřejnění na webu a prostřednictvím médií zasílá výzvu LK sportovním svazům generální sekretář Petr Graclík s prosbou o sdílení na jejich kanálech, kterou svazy v mnoha případech
akceptují. Připojuje se i město Praha. Ministru zdravotnictví, hlavní hygieničce a předsedovi NSA ji s osobním dopisem adresuje předseda ČOV Jiří Kejval. Komunikace tématu
pokračovala i v dalších dnech (profesor Beran a profesor Kolář hovořili na ČRo, docent
Matoulek na DVTV, setkání s profesorem Kolářem mělo značný ohlas napříč médii).
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ním na výzvu LK ČOV a apelem na návrat dětí ke sportu po rozvolňování opatření.
• Očkování olympioniků: Šéﬂékař ČOT Jiří Neumann před koncem roku 2020 oslovil premiéra Babiše, kterému ČOV prostřednictvím předsedy Jiřího Kejvala následně zaslal dopis
s žádostí o očkování pro možné členy výpravy na olympijské hry v Tokiu – cca 500 lidí
v následujících pěti měsících. Ve spolupráci se svazy připravil sportovní úsek seznam cca
440 osob pro očkování v předstihu před olympijskými hrami v Tokiu, který sportovní
ředitel Martin Doktor zaslal NSA a šéﬂékař ČOT Jiří Neumann MZdr.
KOM I SE D UÁ L N Í KA RI É RY
Cílem komise je tvorba, řízení a kontrola programu Duální kariéry, průběžná aktualizace
pravidel pro čerpání ﬁnančních příspěvků, schvalování návrhů příspěvků sportovcům či
řešení sporných případů.
Předsedkyní komise je Kateřina Neumannová, členy pak Alena Kindová, Martin Doktor,
Jiří Kynos, Jiří Beran, Vratislav Odvárko, Jaroslav Pollert, Ondřej Špaček, Nikol Kučerová,
tajemnicí je Martina Voříšková.
V průběhu roku byl průběžně upravován a zjednodušován elektronický systém podávání
žádostí, proběhlo několik převážně on-line schůzek na půdě možných partnerů projektu
a ﬁrem, které mají zájem spolupracovat s programem DK. Kateřina Neumannová a Martina
Voříšková průběžně komunikují se sportovci a Komisí sportovců a vytvářejí podporu pro
podávání žádostí a informovanosti o programu.
Komise v roce 2020 zpracovala žádosti 37 sportovců, kterým bylo ve 38 podpořených
žádostech přiděleno celkem 545 150 Kč. Celkem bylo doposud podpořeno 148 sportovců
a 161 aktivit částkou 2 166 725 korun.
Zasedání
komise DK

Datum
zasedání

Počet podpořených
sportovců

Počet podpořených
žádostí

Částka přidělená žádostem

1. kolo

07. 07. 2017

25

28

349 882 Kč

2. kolo

22. 11. 2017

15

17

215 390 Kč

3. kolo

24. 05. 2018

12

13

217 075 Kč

4. kolo

17. 10. 2018

17

19

289 938 Kč

5. kolo

20. 12. 2018

6

6

59 640 Kč

6. kolo

29. 04. 2019

18

19

277 670 Kč

7. kolo

19. 11. 2019

18

21

211 980 Kč

8. kolo

20. 07. 2020

19

19

281 260 Kč

9. kolo

15. 11. 2020

18

19

263 890 Kč

148

161

2 166 725 Kč

Komise chce v dalším roce udržet současnou podobu činnosti, postupně rozšiřovat kontakty s případnými zájemci o spolupráci se sportovci v oblasti vzdělávacích institucí a zaměstnanosti. Činnost v roce 2020 byla omezena pandemií COVID-19 a téměř veškerá komunikace a kontakty byly řešeny on-line formou.
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7.
ZAJIŠTĚNÍ ÚČASTÍ
NA SPORTOVNÍCH
AKCÍCH

Kateřina Šafránková

40

41

V roce 2020 pracoval sportovní úsek v následujícím složení:
sportovní ředitel: Martin Doktor,
dále: Jan Stluka, Lenka Malinová, Zbyněk Kužel a Petra Kučerová
Příprava účasti na budoucích olympijských soutěžích:
• podpora sportovní přípravy a příprava účasti na OH Tokio 2020 (2021)
• příprava zajištění účasti na EYOWF Vuokatti 2021 (2021+2022)
• příprava zajištění účasti na EYOF Banská Bystrica 2021 (2022)
• příprava zajištění účasti na WG Birmingham 2021 (2022)
• příprava zajištění účasti na ZOH Peking 2022
• příprava zajištění účasti na OH Paříž 2024
Účast na mezinárodních odborných seminářích a zasedáních:
• Open Day on-line, Peking 2022 8. 3. 2020
• Webinář Šéfů misí OH 2020 Tokio 12. 10. 2020
• Open Day on-line, Peking 2022 18.–19. 11. 2020
• On-line Sympozium sportovní medicíny Dříteč 27.–28. 11. 2020
• On-line V4 – Olympijské naděje prosinec 2020

Čeští sportovci získali na YOG 2020 celkem 8 medailí. Zlatou medaili vybojoval akrobatický
lyžař Matěj Švancer v disciplíně big air, který k tomu ještě přidal čtvrté místo ve slopestylu.
Další dvě zlata přidali hokejisté Zuzana Trnková a Štěpán Maleček v turnaji mezinárodních
týmů 3 na 3. Stříbrné medaile vybojovaly dvě dívky – Zuzana Kuršová v rychlobruslení v závodě s hromadným startem a také Diana Cholenská ve skikrosu, čímž získala třetí medaili
v řadě pro tuto disciplínu na YOG. Bronzové medaile přidali skokanka na lyžích Štěpánka
Ptáčková, hokejista Matyáš Šapovaliv v turnaji 3 na 3 a také Vít Chabičovský v soutěži smíšených mezinárodních dvojic v curlingu. Z hlediska medailových umístění, kdy naši sportovci získali dvě medaile v Innsbrucku 2012, respektive pět medailí v Lillehammeru 2016, došlo
k výraznému vylepšení bilance.
Celkem získali naši sportovci 24 umístění do 8. místa a dalších 15 umístění do 16. místa (celkem tedy 39 do 16. místa). V neoﬁciálním hodnocení národů podle zisku medailí (nezapočítávají se mezinárodní mix soutěže) jsme podle „kvality“ medailí (rozhoduje získaný počet
zlatých, poté stříbrných a poté bronzových medailí) obsadili 17. místo.

7.1. YOG 2020 Lausanne (Švýcarsko)
Poprvé v historii se olympijská sportovní akce konala v „hlavním městě olympismu“,
v Lausanne.
Olympijské hry mládeže proběhly od 9. do 22. ledna 2020 v relativně rozsáhlé oblasti Švýcarska s centrem dění a olympijskou vesnicí v Lausanne. Druhá, menší olympijská vesnice
byla vytvořena ve vzdáleném Svatém Mořici, kde probíhaly soutěže v rychlobruslení a v disciplínách v ledovém korytu. Do soutěží bylo akreditováno 1 872 sportovců. V patnácti soutěžních dnech bylo uděleno celkem 81 sad medailí v šestnácti sportovních disciplínách.
Premiéru v Lausanne mělo rozdělení sportů a sportovních disciplín do dvou „vln“. Kromě
několika disciplín se tak sportovci a doprovodné týmy na YOGu v polovině vystřídali. Pořadatel tak dokázal ubytovat násobně vyšší počet účastníků, a to s relativně menší kapacitou
ubytování v olympijské vesnici.
Celkový dojem z YOG byl veskrze pozitivní, a to obecně i z hlediska atmosféry v českém
týmu. Velice tomu pomohla doprava armádní letkou a také naše komunikační aplikace
MOYOBO. Díky tomu sportovci i trenéři a další členové doprovodu utvořili silný tým – i přesto, že se tam v polovině her skoro všichni vystřídali. Mnohému také napomohl perfektní
koncept olympijské vesnice v Lausanne. Výpravy byly ubytovány v jedné krásné budově
tvaru spirály a takřka veškeré dění probíhalo uvnitř budovy a na nádvoří. Do jídelny byla sice
relativně dlouhá cesta, ale to nakonec nikomu nevadilo. Horší ubytování bylo ve Svatém Mořici, kdy nestačila především kapacita sociálních zařízení, ale to bylo zase vykompenzováno
prostředím a panoramaty v okolí tohoto světoznámého milionářského horského střediska.
Sportoviště byla připravena v lokacích vzdálených od 30 minut do dvou a půl hodiny cesty
z olympijské vesnice v Lausanne, ve Svatém Mořici byly vzdálenosti sportovišť zanedbatelné. Pořadatel se rozhodl z hlediska udržitelnosti zajistit téměř veškerou dopravu veřejnými
prostředky. Jistě ho k tomu vedla i ekonomická výhodnost, ale pro sportovce a týmy to bylo
v mnohých případech na úkor komfortu. Přeci jenom cestovat před olympijskou soutěží
2,5 hodiny autobusem, vlakem, zubačkou a pak mikrobusem není úplně ideální. Možná to
byl i důvod, proč se sportovci daleko méně než na minulých hrách věnovali doprovodným
edukačním a zábavným aktivitám, které bývají nedílnou a důležitou součástí YOG. Českou
delegaci tvořilo celkem 129 osob, z toho 74 sportovců a 55 členů doprovodného týmu, včetně doprovodu ubytovaného mimo olympijskou vesnici. Naši sportovci se zúčastnili soutěží
ve všech zařazených sportech, kromě skialpinismu.
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umístění

sportovec

sport

disciplína

1

Matěj Švancer

lyžování

big air

1

Štěpán Maleček

hokej

turnaj mezinárodních týmů 3 x 3

1

Zuzana Trnková

hokej

turnaj mezinárodních týmů 3 x 3

2

Diana Cholenská

lyžování

skikros

2

Zuzana Kuršová

rychlobruslení

závod s hromadným startem

3

Štěpánka Ptáčková

lyžování

skoky na lyžích

3

Vít Chabičovský

curling

smíšené mezinárodní dvojice

3

Matyáš Šapovaliv

hokej

turnaj mezinárodních týmů 3 x 3




7.2. Tokio 2020 – STAV PŘÍPRAV
Hry XXXII. olympiády se měly konat od 24. 7. do 9. 8. 2020. Bohužel došlo k bezprecedentnímu posunutí her o jeden rok, a to z důvodů situace, která nastala ve světě v důsledku
šíření nákazy COVID-19. Až do března 2020 probíhala příprava zajištění výpravy dle předem stanoveného plánu. Ve všech oblastech, které při organizaci naší účasti musíme řešit,
jsme vše připravovali dle harmonogramu a v souladu s termíny organizačního výboru her.
Měli jsme již zajištěnu řadu věcí. Postupně, dle potřeb týmů, jsme přiobjednávali ubytování
mimo vesnici, řešilo se kargo, doprava osob, vybavení společných prostor vesnice a další.
V poslední fázi byl proces sběru dat od všech potenciálních účastníků, resp. členů výpravy
– tzv. „long-list“. Celý proces přípravy na hry se přerušil těsně před odesláním dat směrem
do Tokia. Tato data jsme uchovali do roku 2021 a následně aktualizovali a modiﬁkovali dle
aktuálních požadavků.
Samozřejmě probíhala intenzivní příprava i v oblasti antidopingu a medicínského zajištění
výpravy. Epidemiologickou situaci jsme až do února 2020 řešili dle zaběhnutých zvyklostí,
kdy šéﬂékař výpravy MUDr. Jiří Neumann konzultuje možná rizika se špičkovými odborníky v oblasti cestovní medicíny, především s prof. Jiřím Beranem, ředitelem a vedoucím
lékařem Centra očkování a cestovní medicíny v Hradci Králové a vedoucím Samostatného
výukového pracoviště tropické a cestovní medicíny Institutu postgraduálního vzdělávání
ve zdravotnictví v Praze. V důsledku vzniklé situace 26. února oslovil šéﬂékař informačním
dopisem na téma COVID-19 sportovní svazy a sportovce připravující se na OH a nabídl jim
v dané problematice pomoc a asistenci. I přesto jsme se stále připravovali na hry v termínu
zahájení 24. 7. 2020.
Celý březen probíhala intenzivní komunikace jak s TOKYO 2020, tak s Mezinárodním olympijským výborem. Dvanáctého března 2020 v Olympii vzplál olympijský oheň a náš příprav-
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ný tým se chystal na předem naplánovanou tradiční poslední předolympijskou inspekční cestu, které se měli zúčastnit kromě zástupců sportovního úseku i šéﬂékař a zástupci
některých sportovních svazů. Měli jsme v plánu návštěvu olympijské vesnice, abychom si
prohlédli prostory pro tým a mohli připravit prvotřídní servis. Konečně jsme se také chtěli
podívat na olympijský stadion, který jsme zatím viděli jen zvenku. A navštívit jsme také měli
dějiště cyklistických závodů na Fuji International Speedway a v Izu. Kromě toho byla v plánu prohlídka zajištěného ubytování i jednání s lidmi z naší ambasády. O den později, tedy
13. března 2020, pouhý den před odletem do Japonska, jsme však byli nuceni cestu zrušit.
Odletěl pouze jeden člen přípravného týmu, který díky tomu zdokumentoval naše prostory
v olympijské vesnici i v plánovaném Českém domě a přivezl řadu důležitých materiálů, a to
i s vědomím, že bude po návratu muset strávit dva týdny v karanténě, což se také stalo.
I přesto jsme stále věřili, že se hry mohou v původním termínu uskutečnit. Komunikovali
jsme vše i se sportovci a jejich týmy, kteří se pomalu museli smiřovat s přípravou ve velice
nestandardních podmínkách, většinou doma nebo v uzavření v karanténě. Mnoho týmů se
narychlo vracelo z přípravných kempů v zahraničí. Deﬁnitivní rozhodnutí padlo 24. března
2020 a 30. března se rozhodlo o novém termínu zahájení her – 23. 7. 2021. Jedná se o situaci, na kterou nikdo nebyl připraven, a stalo se tak poprvé v historii novodobých olympijských her.
V souvislosti s posunutím her a také se situací způsobenou pandemií nákazy SARS-CoV-2
všechny činnosti nejen sportovního úseku, ale celého ČOV, reﬂektovaly nastalou situaci
a přípravy na posunuté hry se ve velké míře týkaly právě záležitostí spojených s koronakrizí.
Pro úplnost uvádíme jednotlivé činnosti v bodech:
• Průzkum u jednotlivých sportovních olympijských svazů na téma kolik sportovců by potřebovalo v rámci příprav na OH Tokio 2020 zůstat přes restrikce v tréninku – podklad
pro NSA.
• Poskytnutí informací sportovcům a sportovním svazům se základním návodem od šéﬂékaře ČOT Jiřího Neumanna na téma COVID-19.
• Sběr informací o možnostech sportování a tréninku v ČR zpracovávaných pro MOV.
• Individuální konzultace šéﬂékaře ČOT Jiřího Neumanna pro sportovní svazy a jednotlivé
sportovce na téma cest do zahraniční, testování a podpůrné medikace – jednalo se o desítky konzultací týdně v měsících březen až červen 2020.
• Individuální konzultace s předními odborníky ČR v rámci hledání nejlepších řešení v protiepidemiologických opatřeních pro vrcholové sportovce – olympioniky. Například laboratorní diagnostika. Komunikace s Českou akademií věd ohledně možnosti testování, profesorem Loudou na VUT Liberec – nanovlákna. Konzultace s profesorem Jiřím Beranem,
který ČOV pomáhá s epidemiologickým průzkumem a doporučeními ke každé akci v zahraničí.
• Pracovně-právní konzultace šéﬂékaře ČOT se Správou sociálního zabezpečení na téma
pracovních neschopností sportovce.
• Komunikace s šéﬂékaři okolních zemí ohledně předávání zkušeností.
• Podpora ČOV v řešení tréninkových možností jednotlivých svazů či RSC v rámci omezení
proti šíření nemoci COVID-19 tak, aby byla zajištěna konkurenceschopnost v jednotlivých
sportech a možných soutěžích.
• Setkání medicínského týmu nominovaného svazy na hry v Tokiu 2020 v roce 2021 v době
covidu – přednáška profesora Jiřího Berana (červenec 2020).
• Žádost o vyčlenění očkování proti chřipce (neakceptovaná) a žádost o vyčlenění 1000
vakcín proti COVID-19 pro očkování 500 vrcholových sportovců adresovaná ministru
zdravotnictví (žádost úspěšná nakonec až v květnu 2021).
• Management vyšetření a léčby nemoci COVID-19 u samotných sportovců, elektronické
žádanky, pomoc při udělení karantény, izolace, od září 2020 několik případů denně, počty
narůstaly.
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• Kooperace s RSC a předsedou NSA na umožnění tréninku pro vrcholové sportovce při
druhém „lockdownu“ sportu.

• Pravidelná komunikace šéfa mise Martina Doktora se sportovci z long-listu pro OH Tokio
a ZOH Peking ve zhruba čtrnáctidenních intervalech – tzv. „Povzbudivé olympijské zprávy“.
• Webinář pro letní i zimní olympijské svazy, zejména o aktuálním stavu příprav OH v Tokiu
a možných scénářích a opatřeních předpokládaných pro oboje hry. Proběhl v pátek 22.
října 2020.
• ČOV zajistil díky šéﬂékaři Jiřímu Neumannovi první várku antigenních rychlotestů, které
slouží k rychlému vyšetření v případě obtíží, a tak k prevenci nakažení dalších členů týmů.
Svazovým a spolupracujícím lékařům je distribuoval v posledním říjnovém týdnu.
• Primárně pro lékaře vznikl „návod“ s doporučenými opatřeními při návratu do tréninku
u sportovců, kteří prodělali COVID-19. Text připravil MUDr. Jiří Dostal ve spolupráci s dalšími odborníky, včetně členů Lékařské komise ČOV, šéﬂékaře ČOT Jiřího Neumanna a profesora Jiřího Berana. Na sportovní svazy zasláno 4. 11. 2020.
• Výběr speciﬁckých ochranných prostředků pro OH v Tokiu – nanoroušky, dezinfekce, čističky vzduchu atp.
V podobných činnostech bylo ze strany ČOV pokračováno i první polovině roku 2021.
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8.
EKONOMIKA ČOV

Lukáš Krpálek

46

47

8.1. Zpráva o hospodaření ČOV 2020

Projekt Česká olympijská nadace
Olympiský běh

Ekonomický úsek ČOV:
Ředitel: JA N L ÉTAL
Členové: VÁC LAVA PLOCICOVÁ, RADKA CHALOUPKOVÁ, MONIKA POPELOVÁ

Náklady
Zajištění přípravy a výpravy OH Tokio 2020
- příprava (kempy, servisní zabezpečení)

Plán 2020-21
65 500 000 Kč

17 500 000 Kč

48 000 000 Kč

Čerpání
k 31.12.2020
19 532 739 Kč

8 000 000 Kč

5 000 000 Kč

3 000 000 Kč

6 284 983 Kč

- výprava

57 500 000 Kč

12 500 000 Kč

45 000 000 Kč

13 247 756 Kč

Zajištění olympijských výprav (mimo OH)

11 000 000 Kč

10 500 000 Kč

500 000 Kč

11 818 422 Kč

5 500 000 Kč

5 500 000 Kč

0 Kč

4 895 139 Kč

- zimní YOG Lausanne
- příprava budoucích olymp. akcí (mimo OH 2020)

3 500 000 Kč

3 000 000 Kč

500 000 Kč

6 548 283 Kč

- soutěže OH nadějí

2 000 000 Kč

2 000 000 Kč

0 Kč

375 000 Kč

9 000 000 Kč

9 000 000 Kč

0 Kč

11 216 755 Kč

Zdravotní zabezpečení reprezentací
Olympiáda dětí a mládeže
Poskytnutá podpora členům
- pojištění (úrazové, odpovědnosti za újmu)

644 684 Kč

260 000 Kč

0 Kč

398 002 Kč

28 300 000 Kč

0 Kč

24 978 410 Kč

- provozní náklady sekretariátu

7 300 000 Kč

7 300 000 Kč

0 Kč

6 584 124 Kč

- materiálové náklady sekretariátu

1 000 000 Kč

1 000 000 Kč

0 Kč

693 248 Kč

17 600 000 Kč

17 600 000 Kč

0 Kč

14 110 329 Kč

1 700 000 Kč

1 700 000 Kč

0 Kč

1 560 156 Kč

700 000 Kč

700 000 Kč

0 Kč

2 030 544 Kč

- ostatní náklady vč. kursových ztrát
Přesun 2021

0 Kč

260 000 Kč

- náklady na zastoupení v EU Ofﬁce

Plán 2020

800 000 Kč

28 300 000 Kč

Sekretariát ČOV

- osobní náklady sekretariátu

Čerpání rozpočtu ČOV k 31. 12. 2020

800 000 Kč

Lékařské sympozium

340 500 Kč

340 500 Kč

0 Kč

330 000 Kč

Olympijský festival

200 000 Kč

200 000 Kč

0 Kč

724 138 Kč

- příprava OF

200 000 Kč

200 000 Kč

0 Kč

212 156 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

511 982 Kč

161 241 200 Kč

112 741 200 Kč

48 500 000 Kč

111 448 662 Kč

- vzdělávací program pro OF (grant MOV)
Celkové náklady

Výnosy
Státní dotace - sportovní reprezentace

Plán 2020

Skutečnost 2020

85 500 000 Kč

42 500 000 Kč

- zabezpečení přípravy a výpravy OH Tokio 2020

65 500 000 Kč

19 519 643 Kč

- zajištění výprav zabezpečovaných ČOV (mimo OH)

11 000 000 Kč

11 763 602 Kč

200 000 Kč

200 000 Kč

0 Kč

185 763 Kč

18 895 700 Kč

18 895 700 Kč

0 Kč

18 892 730 Kč

- zdravotní zabezpečení reprezentací
Státní dotace - všeobecná činnost

9 000 000 Kč

11 216 755 Kč

54 500 000 Kč

54 500 000 Kč

1 000 000 Kč

681 805 Kč

14 635 700 Kč

14 635 700 Kč

3 060 000 Kč

3 057 315 Kč

14 635 700 Kč

14 635 700 Kč

0 Kč

14 635 700 Kč

- poplatky OSA

3 060 000 Kč

3 060 000 Kč

0 Kč

3 057 315 Kč

- projekt Duální kariéra, vč. sportovní diplomacie

- poplatky Intergram

1 200 000 Kč

1 200 000 Kč

0 Kč

1 199 715 Kč

- pojištění (úrazové, odpovědnosti za újmu)

Činnost orgánů ČOV

4 245 000 Kč

4 245 000 Kč

0 Kč

1 296 540 Kč

- poplatky OSA

- plénum

600 000 Kč

600 000 Kč

0 Kč

38 593 Kč

- poplatky Intergram

1 200 000 Kč

1 199 715 Kč

- výkonný výbor

200 000 Kč

200 000 Kč

0 Kč

95 255 Kč

- činnost ČOV, složek a komisí

17 604 300 Kč

17 429 603 Kč

- sociální program olympioniků

8 000 000 Kč

8 000 000 Kč

- projekt OSIC - olymp. multimediální knihovna

2 000 000 Kč

2 629 566 Kč

- ombudsman - činnost sekretariátu

260 000 Kč

260 000 Kč

0 Kč

260 000 Kč

- legislativní rada

300 000 Kč

300 000 Kč

0 Kč

12 100 Kč

- rozhodčí komise

40 000 Kč

40 000 Kč

0 Kč

1 219 Kč

- projekt rozvoj odbornosti

4 000 000 Kč

3 973 398 Kč

- Česko sportuje (Sazka olympijský víceboj,OVOV)

3 000 000 Kč

2 892 898 Kč

- revizní komise

30 000 Kč

30 000 Kč

0 Kč

3 000 Kč

- ekonomická komise

30 000 Kč

30 000 Kč

0 Kč

942 Kč

Dotace mimo MŠMT - projekty

1 200 000 Kč

1 200 000 Kč

0 Kč

223 935 Kč

Příspěvky od MOV a EOV

- lékařská komise

500 000 Kč

500 000 Kč

0 Kč

276 000 Kč

Příspěvek od MOV - lékařské sympozium

- komise sportovců

200 000 Kč

200 000 Kč

0 Kč

193 125 Kč

Příspěvek od MOV - vzdělávací program pro OF

35 000 Kč

35 000 Kč

0 Kč

0 Kč

- komise zahraničních vztahů

- komise sportu pro všechny
- komise rovných příležitostí ve sportu

700 000 Kč

700 000 Kč

0 Kč

145 199 Kč

- komise neolympijských sportů

150 000 Kč

150 000 Kč

0 Kč

47 172 Kč

0 Kč

360 000 Kč

19 200 000 Kč

18 273 698 Kč

340 500 Kč

340 657 Kč

0 Kč

511 982 Kč

Partneři mimo ČO a.s.

850 000 Kč

108 264 Kč

- ﬁnanční podpora - dary, ČON

150 000 Kč

28 066 Kč

- ﬁnanční podpora - projekty

700 000 Kč

80 198 Kč

10 500 000 Kč

10 500 000 Kč

0 Kč

9 745 663 Kč

Finanční výnosy

400 000 Kč

488 807 Kč

- Česká olympijská akademie

1 000 000 Kč

1 000 000 Kč

0 Kč

1 014 825 Kč

Ostatní výnosy

500 000 Kč

486 000 Kč

- Česká olympijská akademie - OSIC, vč. OMK

2 700 000 Kč

2 700 000 Kč

0 Kč

2 629 705 Kč

- prodej dlouhodobého majetku

Složky ČOV

- Česká trenérská akademie - Unie trenérů, Trenér roku

1 000 000 Kč

1 000 000 Kč

0 Kč

706 161 Kč

- Česká trenérská akademie - rozvoj odbornosti

4 000 000 Kč

4 000 000 Kč

0 Kč

3 980 757 Kč

- Český klub olympioniků

1 050 000 Kč

1 050 000 Kč

0 Kč

966 363 Kč

650 000 Kč

650 000 Kč

0 Kč

375 878 Kč

- Český klub fair play

100 000 Kč

100 000 Kč

0 Kč

71 974 Kč

Sociální program olympioniků

- Český klub sportovních svazů, organ. a institucí

8 000 000 Kč

8 000 000 Kč

0 Kč

8 000 000 Kč

Projekt Duální kariéra, vč. sportovní diplomacie

1 000 000 Kč

1 000 000 Kč

0 Kč

681 805 Kč

Česko sportuje (SAZKA olympijský víceboj,OVOV)

3 000 000 Kč

3 000 000 Kč

0 Kč

3 003 011 Kč
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- ostatní výnosy
Celkové výnosy

Výsledek - zisk / ztráta

20 000 Kč

0 Kč

480 000 Kč

486 000 Kč

161 290 500 Kč

117 569 408 Kč

49 300 Kč

6 120 746 Kč
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KOMENTÁŘ K HOSPODAŘENÍ ČOV ZA ROK 2020
Rozpočet ČOV pro rok 2020 byl schválen jako mírně ziskový ve výši 49 300 Kč. Je však
třeba uvést, že tento rozpočet byl schválen ve zcela mimořádné podobě s tím, že celkové
náklady ve výši 161 241 000 Kč budou rozloženy do let 2020 a 2021 vzhledem k naprosto neočekávané skutečnosti – tedy přesunutí konání OH v Tokiu z roku 2020 na rok 2021. V době
schválení rozpočtu byl reálný předpoklad, že část účelově přidělených prostředků na účast
na OH ze státní dotace MŠMT (v rozpočtu počítáno s 48 500 000 Kč) bude moci být čerpána až v roce 2021. Následně však tento přesun prostředků nebyl ze strany MŠMT umožněn a ČOV byl vyzván k vrácení prostředků, které v roce 2020 nevyčerpá. Proto bylo dne
15. září 2020 vráceno na účet MŠMT celkem 43 000 000 Kč, jednalo se o prostředky z kapitoly sportovní reprezentace přidělené na krytí nákladů spojených s účastí české výpravy
na OH. Zbývající prostředky ze státní dotace ve výši 97 000 000 Kč byly vyčerpány a řádně
vyúčtovány. Konečný výsledek hospodaření roku 2020 je kladný a to ve výši 6 120 746 Kč.
Tento příznivý výsledek byl dosažen především díky úsporám v činnosti orgánů ČOV (tedy
především komisí) a sekretariátu ČOV.
Rok 2020 byl posledním rokem, ve kterém mohli příjemci tzv. loterijních prostředků vyčerpat a následně vyúčtovat přijaté ﬁnanční prostředky. V souladu s aktuálními Pravidly pro
čerpání ﬁnančních příspěvků z prostředků darovaných Českému olympijskému výboru ze
strany loterijních společností tak všichni příjemci provedli a ČOV tím uzavřelo evidenci čerpání těchto prostředků.
N Á K L A DY (KO MEN TÁ Ř K VY BRA N Ý M POLOŽKÁM ROZPOČTU)

1. Zajištění přípravy OH Tokio 2020

19 532 739 Kč

Tyto prostředky byly čerpány v souladu s Rozhodnutím MŠMT na přípravu na OH a také
na samotnou výpravu. Bohužel, vzhledem k přesunutí OH na rok 2021, došlo k výraznému
ponížení plánovaných nákladů a výrazná část dotace ve výši 43 000 000 Kč byla MŠMT
vrácena. Na přípravu bylo ve prospěch sportovních svazů a jejich reprezentantů vyčerpáno celkem 6 284 983 Kč, převážně na centrální servisní projekty a na aklimatizační kempy.
Na zajištění výpravy na OH 2020 bylo vynaloženo 13 247 756 Kč, z toho největší část nákladů byla použita především za úhradu nákladů spojených s úhradou za pořízení jednotného
oblečení výpravy a zdravotnického zabezpečení při řešení problémů spojených s nemocí
COVID-19.

bezprecedentní situaci spojené s problémem celosvětové epidemie COVID-19 došlo v této
kapitole k vyššímu čerpání, než bylo původně plánováno. Prostředky byly tedy čerpány
na úhradu konkrétních zdravotních úkonů pro vybrané reprezentanty ve výši 10 217 010 Kč
a na administrativu vrcholných sportovních akcí ve výši 999 945 Kč.

4. Poskytnutá podpora členům

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
13 898 200 Kč
Pojištění obecné odpovědnosti za újmu
způsobenou činností trenéra či cvičitele
737 500 Kč
Poplatky společnosti OSA
3 057 315 Kč
Poplatky společnosti Intergram
1 199 715 Kč

5. Česká olympijská akademie

184 tis. Kč
49 tis. Kč
607 tis. Kč
8 tis. Kč
62 tis. Kč
105 tis. Kč

6. Česká olympijská akademie – Unie profesionálních trenérů

706 161 Kč

Spotřeba materiálu
Nájemné
Občerstvení při akcích
Odměny trenérům
Ostatní služby
Dohody o provedení práce

1 tis. Kč
162 tis. Kč
264 tis. Kč
130 tis. Kč
139 tis. Kč
10 tis. Kč

Spotřeba materiálu
Cestovné
Nájemné
Činnost tajemníka
Občerstvení při akcích
Školení a přednášky
Ostatní služby
Členské a kongresové poplatky

V souladu s provedeným otevřeným výběrovým řízením na dodavatele zdravotních služeb
pro potřeby státní reprezentace, vč. administrativy vrcholných sportovních akcí, byly tyto
služby hrazené konsorciu zdravotnických zařízení Centrum pohybové medicíny Pavla Koláře
a.s. a Centrum zdravotnického zabezpečení sportovní reprezentace z.s. (zdravotní úkony),
resp. Sportklinik s.r.o. (administrativa vrcholných sportovních akcí). Vzhledem k naprosto
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47 tis. Kč
172 tis. Kč
487 tis. Kč
276 tis. Kč
139 tis. Kč
750 tis. Kč
1 961 tis. Kč
149 tis. Kč

11 216 755 Kč
8. Česká olympijská akademie - studijní centrum
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3 980 757 Kč

11 818 422 Kč

Prostředky v rámci této kapitoly byly v souladu s Rozhodnutím MŠMT použity na:
a) zimní YOG Lausanne – 4 895 139 Kč, viz příloha č. 1
b) příprava budoucích olympijských akcí – 6 548 283 Kč
z toho: EYOF 2021 Vuokatti
2 621 986 Kč
OH 2022 Peking
3 926 297 Kč
c) soutěže OH nadějí – 375 000 Kč

3. Zdravotní zabezpečení sportovní reprezentace

1 014 825 Kč

Spotřeba materiálu
Cestovné
Ostatní služby
Členské a kongresové poplatky
Dohody o provedení práce
Poskytnuté příspěvky

7. Česká olympijská akademie – rozvoj odbornosti
2. Zajištění olympijských výprav (mimo OH 2020)

18 892 730 Kč

2 629 705 Kč

(olympijská multimediální knihovna)
Spotřeba materiálu
Opravy a údržba
Nájemné

61 tis. Kč
1 tis. Kč
216 tis. Kč
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Činnost tajemníka
Dokumentační a ostatní práce
Technická podpora, hosting, správa webů
Koordinace projektů
Poštovné, telefony
Ostatní služby
Dohody o provedení práce

370 tis. Kč
717 tis. Kč
1 057 tis. Kč
115 tis. Kč
8 tis. Kč
33 tis. Kč
52 tis. Kč

9. Český klub olympioniků

966 363 Kč

Spotřeba materiálu
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Nájemné
Poštovné, telefony
Ostatní služby
Dohody o provedení práce
Poskytnuté příspěvky

380 tis. Kč
132 tis. Kč
66 tis. Kč
216 tis. Kč
13 tis. Kč
66 tis. Kč
30 tis. Kč
63 tis. Kč

10. Český klub fair play

375 878 Kč

13. Česká olympijská nadace (provozní náklady)

644 684 Kč

Česká olympijská nadace je součást 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, které byly
v roce 2020 vynaloženy takto:
Spotřeba materiálu
17 tis. Kč
Cestovné
79 tis. Kč
Nájemné
23 tis. Kč
Poštovné, telefony
6 tis. Kč
Koordinace projektů
342 tis. Kč
Ostatní služby
85 tis. Kč
Dohody o provedení práce
65 tis. Kč
Poskytnuté příspěvky
28 tis. Kč

14. Sekretariát ČOV

24 978 410 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 136 olympionikům vyplaceno 25 000 Kč na osobu
3 400 tis. Kč
- v druhé splátce bylo 136 olympionikům vyplaceno 33 000 Kč na osobu
4 488 tis. Kč
- dále byla 16 olympionikům uhrazena lázeňská péče v celkové výši
112 tis. Kč

Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Opravy a údržba
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Nájemné
Poštovné, telefony
Software a IT, hosting
Občerstvení při akcích
Školení, přednášky
Právní a daňové služby
Koordinace projektů
Ostatní služby
Mzdové náklady vč. zákonných pojištění
Dohody o provedení práce
Pojistné
Členské a kongresové poplatky
Ostatní náklady
Kurzové ztráty
Zastoupení v EU office

12. Česko sportuje - SAZKA olympijský víceboj, OVOV

VÝNOSY (KOMENTÁŘ K VYBRANÝM POLOŽ KÁM ROZPOČTU)

Spotřeba materiálu
Cestovné
Nájemné
Činnost tajemníka
Občerstvení při akcích
Ostatní služby
Členské a kongresové poplatky

11. Sociální program

Spotřeba materiálu
Cestovné
Nájemné
Koordinace projektů
Software a IT
Občerstvení při akcích
Ostatní služby
Dohody o provedení práce
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118 tis. Kč
10 tis. Kč
63 tis. Kč
83 tis. Kč
46 tis. Kč
37 tis. Kč
19 tis. Kč

8 000 000 Kč

3 003 011 Kč
9 tis. Kč
21 tis. Kč
105 tis. Kč
2 319 tis. Kč
133 tis. Kč
19 tis. Kč
303 tis. Kč
94 tis. Kč

1. Státní dotace MŠMT – kapitola Sportovní reprezentace

693 tis. Kč
125 tis. Kč
521 tis. Kč
96 tis. Kč
296 tis. Kč
415 tis. Kč
397 tis. Kč
498 tis. Kč
110 tis. Kč
32 tis. Kč
588 tis. Kč
1 076 tis. Kč
2 430 tis. Kč
13 973 tis. Kč
137 tis. Kč
232 tis. Kč
9 tis. Kč
79 tis. Kč
1 711 tis. Kč
1 560 tis. Kč

42 500 000 Kč

Dotace MŠMT na zajištění projektu zabezpečení sportovní reprezentace byla využita na následující aktivity – úhradu nákladů spojených s přípravou na OH 2020 v Japonsku, zajištění
výprav na akce zabezpečované ČOV (mimo OH 2020) a na zdravotní zabezpečení sportovní
reprezentace. Původně přidělená dotace činila 85 500 000 Kč, vzhledem k přesunutí konání
olympijských her v Tokiu z roku 2020 na rok 2021 byla část dotace ve výši 43 000 000 Kč
vrácena na účet MŠMT.
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2. Státní dotace MŠMT – kapitola Všeobecná činnost

54 500 000 Kč

Tato dotace byla ČOV přidělena na úhradu mandatorních nákladů pro celé sportovní prostředí – tedy úrazového pojištění sportovců, pojištění obecné odpovědnosti za újmu způsobenou činností 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 vybraných projektů ČOV.

3. Dotace mimo MŠMT

360 000 Kč

Hlavní město Praha – dotace Běh olympijského dne
Statutární město Brno – dotace Olympijský víceboj
Pardubický kraj – dotace pro ČKO - Východní Čechy

250 000 Kč
90 000 Kč
20 000 Kč

Rok 2019
1

LÉKAŘSKÉ ZABEZPEČENÍ

2

DOHODY O PROVEDENÍ PRÁCE

3

SPOTŘEBA MATERIÁLU

4

LÉKAŘSKÉ POTŘEBY A MATERIÁL

5

SPORTOVNÍ MATERIÁL

6

JEDNOTNÉ OBLEČENÍ VÝPRAVY

7

CESTOVNÉ

cestovné zahraniční

8

1 080 821 Kč
8 834 859 Kč
736 238 Kč
1 104 357 Kč
996 600 Kč
747 450 Kč
666 244 Kč
272 424 Kč
104 643 Kč
2 270 200 Kč
1 121 175 Kč
338 687 Kč

Čerpání ﬁnančních příspěvků vynaložených na olympijskou přípravu v roce 2020 –
souhrnně za OH Tokio a ZOH Peking

Sportovní
svaz

Aklimatizační
kempy

Centrální servisní
projekty

Stipendia
MOV

OH
naděje

Celkem

Kvaliﬁkovaní
na OH 2020*

Celkem

2633

5001

3784

375

11793

1400

103

25

29

54

20

42

62

51

51

6

198

204

2406

2406

953

1966

2919

45

666

711

269

1158

19

1031

1050

NÁKLADY NA REPREZENTACI A OBČERSTVENÍ

1

46

47

9
10

NÁJEMNÉ

8

4

12

POŠTOVNÉ A TELEFONNÍ POPLATKY

2

5

7

11

POJISTNÉ

7

83

90

12

OSTATNÍ SLUŽBY

44

11

55

13

POPLATKY SPRÁVNÍ A BANKOVNÍ (vč. kurs. rozdílů)

27

2

29

1144

4895

6039

NÁKLADY CELKEM

NÁKLADY A VÝNOSY ČOV MIMO ROZPOČET V ROCE 2020
v Kč

náklady v Kč

výnosy v Kč
279 235 Kč 1)

Příspěvky svazům na YOG 2020 (MOV)

279 235 Kč

Grant pro svaz basketbalu (MOV)

510 795 Kč

Grant pro svaz rugby (MOV)

155 145 Kč

155 145 Kč

3 783 544 Kč

5 783 465 Kč 3)

135 475 Kč

135 475 Kč

Grant pro olymp. multimediální knihovnu (MOV)

1. 34 576 Kč

1 134 576 Kč

Granty Erasmus – ASAP – udržitelnost (EU)

2 185 742 Kč

0 Kč 4)

4 940 783 Kč

4 902 336 Kč 5)

296 487 Kč

293 127 Kč

Stipendia Tokio a Peking (MOV)

Údaje v tis Kč

v tis. Kč

103

889

kapesné a diety

18 273 698 Kč

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 na program TOP – partner Dow Carbon
Příspěvek MOV na program TOP – partner Airbnb
Příspěvek MOV za účast na YOG
Příspěvek MOV na účast na OH Tokio
Příspěvek MOV na běh olympijského dne
Příspěvek EOV na činnost
Příspěvek EOV na náklady spojené s nemocí COVID-19
Příspěvek EOV na náklady spojené s činností EU office

Rok 2020

z toho :

ubytování zahraniční

4. Příspěvky od MOV a EOV

PŘÍLOHA Č. 1

CELKOVÉ NÁKLADY NA ZIMNÍ YOG - LAUSANNE 2020

Sportovní stipendium – Cena P. Nurowského (MOV)

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

690 432 Kč

2)

* Hrazeno z prostředků České olympijské, a. s.
Pozn.:
1) Jedná se o 25 % příspěvku, v r. 2019 bylo přijato a rozděleno 75 %
2) Rozdíl ve výši 179 637 Kč bude uhrazen v roce 2021
3) Rozdíl ve výši 1 999 921 Kč bude uhrazen v roce 2021
4) Prostředky na projekt ASAP byly přijaty v r. 2020 – viz Zpráva o činnosti za r. 2019,
čerpáno bude až do r. 2022, po vyúčtování obdrží ČOV doplatek až 30 % schválené
dotace
5) Jedná se o 80 % příspěvku na projekt EWOS pro rok 2020 a doplatek za projekt EWOS
za rok 2019
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INFORMACE O STAVU VLASTNÍCH DISPONIBILNÍCH FINANČNÍCH
PROSTŘEDKŮ K 31. 12. 2020
VYBRANÁ AKTIVA k 31. 12. 2020
název položky
pokladní hotovost
hotovost celkem
bankovní účet UNC CZK
bankovní účet UNC EUR
bankovní účet ČS loterie
(svazy a kraje)
bankovní účet ČS loterie
(10% - spolky)

v tis. Kč
524
524
253
7
0
2

bankovní účet ČS CZK

7 285

bankovní účet ČS USD

19 888

bankovní účet ČS EUR

3 383

SBERBANK
SPOŘÍCÍ SBERBANK
prostředky v bankách celkem
neuhrazené pohledávky odběrateli
ostatní pohledávky vč. záloh
pohledávky celkem
nesplacené poskytnuté půjčky
administrativní poplatek k půjčkám
pohledávky z nesplacených půjček celkem
(jde o půjčky do splatnosti)

1 254
29 576
61 648
756
4137
4 893
500
0

prostředky aktiv celkem

67 565

DISPONIBILNÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY CELKEM

56 743

VYBRANÁ PASIVA k 31. 12. 2020
název položky
závazky k dodavatelům
závazky k dodavatelům celkem
nevyplacené mzdy (uhrazeno v lednu 2021)
neuhrazené odvody z mezd (uhrazeno v lednu 2021)
jiné závazky (daň z příjmu z mezd - uhrazeno 2021)
závazky z plateb mezd celkem
faktury došlé v roce 2021 vztahující se účetně k roku
2020 a uhrazené v roce 2021
dohadné účty pasivní+výdaje příštích období
závazky-příjmy z roku 2020 v časovém rozlišení
do roku 2021
ostatní závazky
jiné závazky
prostředky pasiv celkem

NÁKLADY ČOV 2020

v tis. Kč
4 287
4 287
914
477
153
1 544
209
209

4 782
4 782
10 822

500

VÝNOSY ČOV 2020
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8.2 Zpráva auditora za rok 2020

Zpráva nezávislého auditora
o úetní závrce
Organizace:
Sídlo:
Právní forma:
Spolkový rejst ík:
Identifikaní íslo:
Úetní období:
Rozvahový den:
P edmt innosti:

eský olympijský výbor
Benešovská 1925/6, 101 00 Praha 10
Spolek
L 4600
485 46 607
1.01.2020– 31.12.2020
31.12.2020
Šíení a rozvíjení olympijských ideál

Výrok auditora
Provedli jsme audit piložené úetní záv rky spolku sestavené na základ eských úetních pedpis,
která se skládá z rozvahy k 31.12.2020, výkazu zisku a ztráty, výkazu zm n vlastního kapitálu a výkazu
o pen žních tocích za rok konící 31.12.2020 a pílohy, která obsahuje popis použitých podstatných
úetních metod a další vysv tlující informace.
Podle našeho názoru úetní záv rka podává v rný a poctivý obraz aktiv, pasiv spolku k 31.12.2020 a
náklad, výnos a výsledku jeho hospodaení a pen žních tok za rok konící k 31.12.2020 v souladu
s eskými úetními pedpisy.
Základ pro výrok

V ÝVOJ DISP ONIBILNÍCH P ROS TŘE DKŮ ČOV

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditor eské republiky
(KA R) pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) pípadn dopln né a upravené
souvisejícími aplikaními doložkami. Naše odpov dnost stanovena t mito pedpisy je podrobn ji
popsána v oddílu Odpov dnost auditora za audit úetní záv rky. V souladu se zákonem o auditorech a
Etickým kodexem pijatým Komorou auditor eské republiky jsme na Spolku nezávislí a splnili jsme i
další etické povinnosti vyplývající z uvedených pedpis. Domníváme se, že dkazní informace, které
jsme shromáždili, poskytují dostatený a vhodný základ pro vyjádení našeho výroku.

58

Ostatní informace uvedené ve výroní zpráv
Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve
výroní zpráv mimo úetní záv rku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá výkonný
výbor Spolku.
Náš výrok k úetní záv rce se k ostatním informacím nevztahuje. Pesto je však souástí našich
povinností souvisejících s ov ením úetní záv rky seznámení se s ostatními informacemi a posouzení,
zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s úetní záv rkou i s našimi
znalostmi o úetní jednotce získanými b hem ov ování úetní záv rky nebo zda se jinak tyto
informace nejeví jako významn (materiáln ) nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace byly
ve všech významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu s píslušnými právními pedpisy.
Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splují požadavky právních pedpis na formální
náležitosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti (materiality), tj. zda
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pípadné nedodržení uvedených požadavk by bylo zpsobilé ovlivnit úsudek in ný na základ
ostatních informací.

•

Na základ provedených postup, do míry, jež dokážeme posoudit, uvádíme, že
• ostatní informace, které posuzují skutenosti, jež jsou též pedm tem zobrazení v úetní
záv rce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s úetní záv rkou a
• ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními pedpisy.
Dále jsme povinni uvést, zda na základ poznatk a pov domí o Spolku, k nimž jsme dosp li pi
provád ní auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) v cné nesprávnosti. V rámci
uvedených postup jsme v obdržených ostatních informací žádné významné (materiální) v cné
nesprávnosti nezjistili.
Odpovdnost výkonného výboru Spolku za úetní závrku
Odpov dnost Spolku odpovídá za sestavení úetní záv rky podávající v rný a poctivý obraz v souladu
s eskými úetními pedpisy a za takový vnitní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro
sestavení úetní záv rky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti zpsobené
podvodem nebo chybou.
Pi sestavování úetní záv rky je výkonný výbor Spolku povinno posoudit, zda je Spolek schopen
nepetržit trvat, a pokud je to relevantní, popsat v píloze záležitosti týkající se jeho nepetržitého
trvání a použití pedpokladu nepetržitého trvání pi sestavení úetní záv rky, s výjimkou pípad, kdy
výkonný výbor plánuje zrušení Spolku nebo ukonení jeho innosti, resp. kdy nemá jinou reálnou
možnost než tak uinit.
Odpovdnost auditora za audit úetní závrky
Naším cílem je získat pim enou jistotu, že úetní záv rka jako celek neobsahuje významnou
(materiální) neprávnost zpsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš
výrok. Pim ená míra jistoty je velká míra jistoty, nicmén není zárukou, že audit provedený v souladu
s výše uvedenými pedpisy ve všech pípadech v úetní záv rce odhalí pípadnou existující významnou
(materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v dsledku podvod nebo chyb a považují se za
významné (materiální), pokud lze reáln pedpokládat, že by jednotliv nebo v souhrnu mohly ovlivnit
ekonomická rozhodnutí, která uživatelé úetní záv rky na jejím základ pijmou.

•

Posoudit vhodnost použití pedpokladu nepetržitého trvání pi sestavení úetní záv rky
výkonným výborem a to, zda s ohledem na shromážd né dkazní informace existuje
významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významn
zpochybnit schopnost Spolku trvat nepetržit . Jestliže dojdeme k záv ru, že taková významná
(materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zpráv na informace uvedené
v této souvislosti v úetní záv rce – píloze, a pokud tyto informace nejsou dostatené,
vyjádit modifikovaný výrok. Naše záv ry týkající se schopnosti Spolku trvat nepetržit
vycházejí z dkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicmén budoucí
události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Spolek ztratí schopnost trvat nepetržit .
Vyhodnotit celkovou prezentaci, len ní a obsah úetní záv rky, vetn pílohy a dále to, zda
úetní záv rka zobrazuje podkladové transakce a události zpsobem, který vede k v rnému
zobrazení.

Naší povinností je informovat výkonný výbor a revizní komisi Spolku mimo jiné o plánovaném
rozsahu a naasování auditu a o významných zjišt ních, která jsme v jeho prb hu uinili, vetn
zjišt ných významných nedostatk ve vnitním kontrolním systému.

INTEREXPERT BOHEMIA, spol. s r.o.
Mikulandská 2, 110 00 Praha 1
Oprávn ní KA 267
Ing. Emil Bušek, jednatel a auditor
Oprávn ní KA 1325
Datum:

6-05-2021

Podpis
auditora:

Pi provád ní auditu v souladu s výše uvedenými pedpisy je naší povinností uplatovat b hem celého
auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:
• Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti úetní záv rky zpsobené
podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a
získat dostatené a vhodné dkazní informace, abychom na jejich základ mohli vyjádit výrok.
Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost k níž došlo v dsledku podvodu, je
v tší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti zpsobené chybou, protože
souástí podvodu mohou být tajné dohody, falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá
prohlášení nebo obcházení vnitních kontrol výkonným výborem.
• Seznámit se s vnitním kontrolním systémem Spolku relevantním pro audit v takovém rozsahu,
abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoliv
abychom mohli vyjádit názor na úinnost vnitního kontrolního systému.
• Posoudit vhodnost použitých úetních pravidel, pim enost provedených úetních odhad a
informace, které v této souvislosti výkonný výbor Spolku uvedl v píloze.
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9.1. Podpora olympijské přípravy:
• 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 2020 byla původní struktura projektů přípravy modiﬁkována na základě snížení objemu ﬁnancí a podle pokynů od MŠMT probíhala podpora sportovců pouze ve dvou oblastech – podpoře
aklimatizačních kempů a v rámci tzv. „Centrálních servisních služeb“. Z jiných zdrojů šly
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 speciﬁka 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.
• Centrální servisní služby ve své nabídce obsahují podporu přípravy, kterou si jednotlivé sportovní svazy a většinou ani RSC nemohou dovolit, a to ať již z ﬁnančních nebo
personálních důvodů a řeší širší problémy napříč sporty. Servisní služby by měly pokrývat právě ty 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 50 sportovců.
Nejfrekventovanější z celkem 19 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 MUDr. Jiřího Dostala a také
diagnostika hybného systému u prof. Pavla Koláře. Intenzivně využívanou službou byl
také speciální zrakový trénink realizovaný v ordinaci MySenses Tomáše Pospíchala.
Jednotlivé
oblasti, které byly do nabídky služeb zařazovány, podléhaly výběru a schvá•
lení SETem a ve spolupráci se zástupci sportovních svazů.
• Z hlediska aklimatizačních kempů se kvůli restrikcím v cestování uskutečnilo jen minimum akcí. Probíhala také intenzivní komunikace se spolupracujícími prefekturami v Japonsku směrem k zajištění pre-kempů před OH 2020, a to především v prefekturách
Kóči a Oita, některé kempy se připravovaly i přímo v Tokiu nebo v blízké prefektuře
Saitama. Všechny tyto lokace měly našim sportovcům a jejich týmům sloužit při přípravě těsně před zahájením OH 2020.
V
• projektech podpory olympijské přípravy bylo poskytnuto zhruba 8 000 000 Kč ze
zdrojů MŠMT. V programu stipendií olympijské solidarity byla poskytnuta podpora
ve výši skoro 3 800 000 Kč a 1 400 000 Kč tvořily příspěvky pro sportovní svazy tzv.
za kvaliﬁkované místo, kdy každý svaz obdrží za jedno místo do Tokia 100 000 Kč s využitím dle uvážení svazu. 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 solidarity MOV. SET se snažil hledat ideové řešení optimalizace přípravy sportovců a týmů
na olympijské hry.
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• 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. Od roku 2019 zajišťuje zdravotnické zabezpečení ČOV konsorcium Centra pohybové medicíny (se spolupracujícími zařízeními Centrum sportovní medicíny a Sportklinik) a Centra zabezpečení státní sportovní reprezentace. V systému bylo na konci roku zařazeno celkem 333 sportovců
z 58 sportovních svazů. Sportovcům, které sportovní svazy zařadily na seznam zdravotního zabezpečení, je poskytována péče nejenom na akcích ČOV, ale také pochopitelný
servis v průběhu celého roku. Jedná se o péči přímou, která byla poskytnuta ve smluvních
centrech na základě výběrového řízení. Zároveň s tím probíhala i tzv. nepřímá péče, která
byla spojena s přípravami na významných sportovních akcích. Byla zajištěna komplexní
administrativní a organizační práce na procesu oﬁciálního pracovního povolení zejména
lékařů, kteří se podíleli na zajištění YOG 2020 Lausanne a kontinuálně probíhají přípravy
na další akce plánované na rok 2021 a 2022 (OH, ZOH, EYOF…).

• Spolupráce na činnosti Lékařské komise ČOV (předseda prof. Pavel Kolář), spolupráce
na fungování Call-centra pro vybrané TOP sportovce.

• Spolupráce s rezortními sportovními centry Dukla – ASC, OLYMP CS – MV ČR a Victoria
– VSC ve věci olympijské přípravy, zejména účast na výročních hodnoceních neboli oponenturách plánů činnosti, na kterých se mimo jiné řeší příprava sportovců a její speciﬁka
směrem k OH/ZOH. V tomto roce proběhl rekordně malý počet tzv. oponentur, pouze 27,
což bylo způsobeno restrikcemi v rámci koronakrize. Intenzivně probíhala komunikace
podpory a koordinace olympijské přípravy.
• Spolupráce na vývoji a fungování komunikačního systému a aplikace moyobo, který ČOT
využívá na všech olympijských soutěžích.
• Zabezpečení společného reprezentačního a volnočasového oblečení pro olympijské výpravy ČOV (OH, ZOH, YOG, EYOF, SH, EH) – 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.
• V roce 2020 se kvůli covidové pandemii konaly soutěže Olympijských nadějí ve velmi
omezeném rozsahu. Zhruba tři čtvrtiny soutěží byly v roce 2020 zrušeny. Z toho důvodu bylo v roce 2020 na tento projekt vyplaceno 375 000 Kč. V průběhu prosince 2020
proběhl korespondenčním způsobem řídící výbor soutěží Olympijských nadějí zemí V4.
Polskou členkou řídícího výboru bylo zpracováno hodnocení roku 2020 a také kalendář
akcí na rok 2021. Bohužel se kvůli přetrvávající situaci zcela nedaří dodržovat ani kalendář
akcí pro rok 2021. V roce 2021 projekt vede zástupce maďarské strany v řídícím výboru.
• 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, příprava TOP CAMP, Cena J. S. Gutha-Jarkovského, partnerské a ad hoc akce,
atd.
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• Spolupráce s tiskovým oddělením ČOV na zajištění akcí a mediálních výstupů týkajících

9.2. Olympijský festival

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 kariéra, jednání poradního sboru ombudsmana
ČOV, podpora přípravy ODM, ad hoc akce propagující olympismus či ČOV.
* náklady na činnost, jednotlivé akce i projekty podpory jsou součástí kapitoly 8 této zprávy
– EKONOMIKA ČOV.

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,
jako by téměř byli v jejich samotném dějišti. Když jsme poprvé v roce 2014 zorganizovali
Olympijský park Soči-Letná, návštěvníci byli nadšení – malí i velcí. My jsme tak věděli, 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.
Příprava letní edice Olympijských festivalů Tokio 2020 byla stejně jako olympijské hry
ovlivněna pandemií COVID-19. Rozhodnutím o odložení olympijských her v březnu 2020
byly logicky odloženy i Olympijské festivaly. V březnu 2020 byly zastaveny veškeré činnosti na projektu, zatímco jednání s hostitelskými městy a kraji se znovu rozběhly naplno.
Jsme velmi rádi, že se i přes velmi složitou situaci podařilo udržet podporu města Prahy
i Brna a Olympijské festivaly tak otevřou své brány návštěvníkům ve dvou největších
českých městech v termínu 23. 7.–8. 8. 2021.
Rok 2020 proběhl především ve znamení nejistoty – stále se vyvíjející situace s epidemií
COVID-19 znemožňovala plánování akcí pro veřejnost, ﬁnanční podpora ze strany municipalit i partnerů projektu tak byla nejistá. Projektový tým se naplno vrátil k přípravám akce
v lednu 2021.
Brňané budou moci strávit léto olympijsky v areálu SKP Kometa v sousedství koupaliště
Riviéra. 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. Představí se přes 30 sportů, včetně těch nových
na programu olympijských her – skateboardingu a sportovního lezení. Součástí pražského
festivalu bude studio Czechteam TV, které svým obsahem propojí dění v Tokiu s Festivaly
a nabídne příběhy našich olympioniků.
Poprvé v rámci festivalů nabízíme příměstské tábory pro děti. Na 1000 dětí bude mít možnost po celý týden vyzkoušet na 20 sportů a získat analýzu pohybových dovedností.
Novinkou ve Festivalech bude Olympijská zóna EDA – olympijské vzdělávání, olympijské
hodnoty a ﬁlozoﬁe hravou formou pro děti i dospělé. Olympijská zóna EDA vyrazí na svou
roadshow už v červnu 2021.
Důraz klademe i na trvale udržitelný rozvoj, jednotlivými cíli provedeme návštěvníky festivalu. S prvním z nich se návštěvníci potkají už cestou na festival, když využijí festivalová
kola, na kterých budou moci do pražské Stromovky přijet.
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Důležitým aspektem organizace je bezpečnost. Připravujeme bezpečný festival – kapacity
areálu budeme regulovat pomocí rezervačního systému. Vstup bude povolen s Covid pass,
případně prokázaným očkováním nebo negativním testem. Návštěvníci si budou moci udělat antigenní test v certiﬁkovaném zařízení také před vstupem do areálu. Organizační tým,
dobrovolníci i instruktoři dětských táborů budou před i během akce testováni.
Olympijské festivaly v roce 2021 budou mít oproti minulým edicím další významný rozměr – návrat dětí ke sportu. Po roce stráveném u obrazovek, kdy zájmy dětí musely
ustoupit před ochranou zranitelných skupin, je pro nás naprosto klíčové vrátit veřejnost
do aktivního života. Enormní zájem svazů o zapojení do projektu nás ujišťuje v tom, že je
to společný zájem celého sportovního prostředí.

9.3 Olympiáda dětí a mládeže
Každý rok se uskuteční jedna edice republikové Olympiády dětí a mládeže, střídá se letní
se zimní. Na Olympiádě dětí a mládeže soupeří reprezentační výpravy ze všech krajů ČR.
Na letní ODM je okolo dvaceti sportů, na zimních hrách jich bývá jedenáct. Výběr sportů
je ponechán na pořadatelském kraji s tím, že zařazovány jsou ty sporty, u kterých výpravu
může vyslat minimálně sedm krajů. Pořadatelský kraj je vybrán na základě předložení kandidatury. ODM již uspořádaly všechny kraje kromě Hlavního města Prahy.
Vize projektu
Přinášíme životní zážitek mladým sportovcům, jejich vrstevníkům, rodičům i veřejnosti, aby
se pohyb stal a zůstal součástí jejich života.
Vývoj projektu
Hry X. zimní olympiády dětí a mládeže 2020 v Karlovarském kraji
V termínu 19. – 24. ledna 2020 úspěšně proběhly Hry IX. Zimní olympiády dětí a mládeže
v Karlovarském kraji. Olympiády dětí a mládeže 2020 se zúčastnilo téměř 2 000 sportovců
a trenérů v 11 sportech a jedné umělecké disciplíně. Již počtvrté se společně s pořadatelským krajem podařilo zajistit, aby široká veřejnost mohla ODM sledovat živě na ČT sport,
a to opět ve výjimečném rozsahu až 8 hodin živého vysílání denně. Již počtvrté se potvrdilo, že toto úsilí má pro zviditelnění mládežnického sportu obrovský význam, jelikož se
na olympiádu na ČT sport dívalo denně přes čtvrt miliónu diváků.
Význam Olympijského domu na ODM se s každou olympiádou zvětšuje a stává se důležitým místem pro odpočinek i setkávání sportovců. Denně dům navštěvovaly stovky lidí
a byl reprezentativním centrem her.
I přes nepřízeň počasí, kdy sněhové podmínky byly ještě pár dní před akcí opravdu kritické
a hrozilo zrušení téměř třetiny disciplín, se olympiáda odehrála na reprezentativní úrovni
a potvrdila svou prestiž největší multisportovní akce v ČR. Z bezprostředních reakcí bylo
jednoznačné, že pro mladé sportovce z celé České republiky znamenala soutěžní atmosféra, nová přátelství i celkové prostředí her, mimořádný zážitek.
Pandemická situace a její dopad na projekt
Následující měsíce byly ovšem ve znamení nestability a nejasného vývoje příprav nejen
sportovních akcí. Vzhledem k pandemii v prvním půlroce jsme byli nuceni posunout důležité zasedání Komise ODM, jejímž obsahem bylo hodnocení uplynulé olympiády. To se
uskutečnilo až v červnu za účasti zástupců všech krajských výprav a pořadatelského kraje.
Obsah jednání viz dále.
Druhá polovina roku byla pro další směřování projektu, resp. následujících akcí, významná.
V září byl veřejnosti představen maskot i logo Olympiády dětí a mládeže v Olomouckém
kraji. Proběhla jednání s Královéhradeckým krajem ohledně pořadatelství Her X. zimní olympiády dětí a mládeže. Ta byla úspěšná a vedení kraje potvrdilo svůj zájem o pořadatelství.
Na tyto události navázaly krajské volby, po kterých nové vedení Olomouckého kraje po několika jednáních s ČOV přesunulo konání Her z června 2021 na červen 2022 (rozhodnutí Zastupitelstva kraje z prosince 2020). Důvodem byla nelepšící se pandemická situace.
Na toto rozhodnutí reﬂektoval Královéhradecký kraj přesunem i „své“ olympiády o rok.
Primárním důvodem, který Český olympijský výbor akcentoval, bylo zachování realizace
olympiády vždy pouze v jednom roce.
Díky novým termínům obou olympiád, respektive vynecháním akce v roce 2021, bohužel
došlo k výpadku starších kategorií v některých sportech a otočil se cyklus Olympiád dětí
a mládeže. Pozitivním dopadem je fakt, že se prodloužil čas na přípravy, zejména pak pro
přípravy zimní ODM. Situace je možné využít pro vylepšování projektu – Centrální informační systém je postupně (v rámci ﬁnančních možností) propojován s výsledkovými systémy sportů zapojených do ODM (např. atletika, plavání atd.)
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Konference na podporu sportování mládeže v regionech
V roce 2019 jsme vytvořili unikátní prostor pro diskuzi o podpoře sportování mládeže
na národní a zároveň i klubové a školské úrovni. V roce 2020 se v den zahájení Olympiády
dětí a mládeže uskutečnil 2. ročník Konference na podporu sportování mládeže v regionech, který navázal na úspěšnou premiéru při ODM 2019 v Libereckém kraji. Během druhého ročníku konference byl v rámci podnětných diskuzí kladen důraz především na analýzu
role krajů ČR v podpoře sportu dětí a mládeže.
Olympiáda dětí a mládeže motivuje k pokračování ve sportu mladé závodníky, ale především k pohybu obecně. Nemálo českých olympioniků prošlo ODM a mnoho českých sportovců po konci své kariéry s radostí vzpomíná na příjemnou atmosféru Olympiády dětí
a mládeže, ať už se jí účastnili jako sportovci nebo jako fanoušci. Díky těmto pevným základům bude nyní projekt představovat další důležitou motivaci pro návrat ke sportu dětí
a mládeže.
odm.olympic.cz

9.4. T-Mobile Olympijský běh
Formou běžeckého závodu se Český olympijský výbor ve spolupráci s titulárním partnerem
akce T-Mobile zapojil do 34. ročníku mezinárodního Olympijského dne, který je oslavou
založení Mezinárodního olympijského výboru v roce 1894.
V roce 2020 se kvůli celosvětové pandemii poprvé neuskutečnila akce tradičně v červnu,
ale až v náhradním termínu 16. září. V rámci T-Mobile Olympijského běhu se i přes termínový přesun zapojilo celkem 68 882 účastníků, z toho 59 393 dětí na školách. Odpolední
závody se rozprostřely po celém Česku celkem na 83 lokalitách. Jeden z hlavních Zlatých
závodů v Praze se přesunul do nové lokality v oboře Hvězda, ve které vzhledem k pozitivní
zpětné vazbě běžců zůstane také v příštím roce.
Běžci v rámci startovného na T-Mobile Olympijský běh přispěli na Českou olympijskou
nadaci celkovou částkou 389 030 Kč. Dalších 100 000 korun se pro Českou olympijskou
nadaci podařilo získat prostřednictvím aplikace EPP Pomáhej pohybem od Nadace ČEZ
a celková pomoc dětem z ﬁnančně znevýhodněných rodin tak dosáhla na rekordní částku
téměř 500 000 Kč.
Společnost T-Mobile pokračuje v titulárním partnerství této akce již od roku 2016 a kromě
ﬁnanční podpory poskytuje také komunikační a materiální podporu projektu. 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 společnosti
YES!, Grizly a Racio jako dodavatelé občerstvení pro běžce do startovních balíčků. Akce se
těšila velké mediální podpoře v hodnotě přes 7 milionů Kč za podpory mediálních partnerů:
Radiožurnálu – partnera startu, České televize a společnosti BigBoard.
Pro rok 2021 má ČOV za cíl opět rozběhat 60 000 dětí na nejméně 300 školách a 13 500
závodníků na hlavních závodech v 90 lokalitách po celé České republice a pozdvihnout
úroveň dvou Zlatých závodů v Praze i v Brně.
Webové stránky akce: www.olympijskybeh.cz

70

PROJEKTY ČOV/ČO, A.S./OF, S.R.O. V PANDEMII

PROJEKTY ČOV/ČO, A.S./OF, S.R.O. V PANDEMII

71

9.5 Sazka Olympijský víceboj a Sport v okolí

9.6. Český dům Tokio 2020

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.
Sazka Olympijský víceboj nabízí školám tři volitelné programy. Prvním je Olympijský diplom, který je pro děti na prvním stupni. Po splnění 8 disciplín získají děti na konci školního roku diplom s doporučením vhodných sportů. Pro druhý stupeň doporučujeme Odznak všestrannosti, který motivuje účastníky k zlepšování svých schopností a především
k všestrannému rozvoji. Paralympijská výzva je realizována ve spolupráci s Českým paralympijským výborem a je určena dětem s handicapem.
Šestý ročník víceboje byl výrazně ovlivněn pandemií koronaviru, kvůli kterému byly uzavřeny školy a učitelé přešli na výuku on-line. V červnu 2020 bylo na školy odesláno 75 942
výstupů, z toho 48 269 Olympijských diplomů, 26 082 Odznaků všestrannosti a 1 591 diplomů Paralympijské výzvy.
V rámci soutěžní části Odznaku všestrannosti se mohou nejvšestrannější děti zúčastnit
okresních kol, přes která mohou postoupit do krajských kol, a ti nejlepší až do republikového ﬁnále, dvoudenní sportovní akce. V roce 2020 byla realizována pouze 3 okresní kola,
další okresní a krajská kola musela být kvůli protiepidemickým opatřením zrušena. Republikové ﬁnále na začátku září bylo díky zlepšené situaci možné uspořádat. Nominace proběhla
na základě výsledků dětí ve školách, které učitelé zaznamenali v adminu projektu. Akce
proběhla v Brně ve sportovním areálu VUT za zpřísněných podmínek. Nebyla umožněna
přítomnost diváků, účastníci byli v rámci ubytování i stravování rozděleni do skupin, které
se v uzavřených prostorech nepotkávaly. Přes tato a další opatření se akce zúčastnilo přes
600 dětí, tedy obdobný počet jako v minulých letech.
Obvykle se na školách realizuje za školní rok 28 Olympijských tréninků se známými sportovními osobnostmi. V roce 2019/2020 proběhlo klasicky 14 podzimních tréninků ve 14
krajích ČR. V jarní sérii proběhly už jen 4 tréninky. Další byly po dohodě se školami odloženy na dobu, kdy realizaci umožní pandemická situace. Hlavní výhra v podobě sportovního
vybavení v hodnotě milionu korun od partnera projektu Hervis byla distribuována na 35
škol jako v předchozích letech. Proběhly také doprovodné soutěže, v rámci kterých vyhrálo
15 škol vstupy do trampolínového centra Hop Arena a 20 škol získalo od Koh-i-noor Hardmuth vybavení pro výtvarnou výchovu.
Během uzavření škol byl Sazka Olympijský víceboj upraven, aby umožnil učitelům jednoduché zadávání a především vyhodnocování domácích úkolů z tělocviku. Vzhledem k tomu,
že tento předmět byl dobrovolný, připravili jsme pro děti navíc týdenní výzvy se známými
sportovci, kdy během čtyř dnů měly absolvovat přípravná cvičení a v pátek se měly ve vybrané disciplíně poměřit se sportovci, kteří svůj výkon natočili. Aktivita byla navíc podpořena soutěží o trička Alpine Pro. Tato aktivita byla prezentována i v rámci jednoho z webinářů
projektu SYPO (Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů), který je realizován
NPI ČR a MŠMT.
Sazka Olympijský víceboj využívá synergie s projektem Sport v okolí, jehož hlavním pilířem
je databáze sportovních 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 2020 se vzhledem k situaci projekt zaměřil především na rady a tipy na cvičení v domácím prostředí. Za celé období si 221 478 uživatelů zobrazilo 524 609 stránek.

V roce 2020 došlo k několika postupným změnám týkajících se projektu Českého domu
a hospitality programu. Začátkem roku pokračovaly přípravy na olympijské hry v klasickém
duchu, dodělávaly se práce na projektu, dokončovaly smlouvy s dodavateli a připravoval se
termín transportu všeho potřebného do Tokia. Zároveň probíhala jednání na MZV ohledně
technického zabezpečení zastupitelského úřadu a následně spolupráce nad smlouvou mezi
ČO/ČOV a MZV/ZÚ.
Současně se zvyšoval i prodej vstupenek a zájezdů na OH, pokračovala spolupráce s prodejci určenými pro Českou republiku a počet zájemců o olympiádu v Tokiu rostl.
V polovině března proběhla schůzka s premiérem Andrejem Babišem a ministrem obchodu
a průmyslu Karlem Havlíčkem, kde došlo k opětovnému ujištění, že vláda podpoří projekt
Českého domu a bude se na něm také podílet. I přesto se vedení ČO a ČOV rozhodlo, že se
zmenší koncept projektu ČD pouze pro olympijskou výpravu a pozvané hosty.
Po oﬁciálním přeložení OH v Tokiu na rok 2021 ze dne 24. 3. 2020 došlo k dokončení rozdělaných prací na celém projektu Českého domu a jejich zakonzervování pro rok 2021 tak,
aby vše mohlo být využito. Následně po celý rok probíhala jednání s MZV na dokončení
smlouvy o nájmu ZÚ, přesouvání ubytovacích i dalších kapacit na rok 2021 i rozsáhlá jednání s klienty, kteří si zakoupili na OH zájezdy či pouze vstupenky. Během léta 2020 umožnil
organizační výbor her vrácení vstupenek pro klienty, kteří již neplánovali uskutečnit svoji
cestu v roce 2021. Nicméně většina klientů souhlasila s přesunutím zájezdu a s ním spojených aktivit do roku 2021. To se týkalo nejen vstupenek, ale i ubytovacích kapacit a překnihování letenek.
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9.7. Media House a Czech Team TV
Media House je oddělení digitální komunikace, které zahrnuje správu digitálních obsahových i mediálních aktivit na kanálech Českého olympijského týmu (ČOT), jako jsou sociální
sítě a webové stránky. Tento tým obsahových a marketingových expertů má za úkol vyrobit sportovní obsah a doručit ho k lidem napříč cílovými skupinami a rozšiřovat zájem
o sport.
Media House zároveň vytváří obsah pro sportovní, institucionální, marketingové a PR aktivity ČOV. Vyrábí texty, fotograﬁe, graﬁky i videa pro sportovní svazy, složky, komise
a partnery ČOV. Dodává obsah i mediálním domům a přináší zpravodajství ze sportovních
akcí, kterých se česká média účastní stále v menší míře. Obsah na klíč vyrábí i přímo pro
sportovní svazy a sportovce a pomáhá z nich budovat v online prostředí inﬂuencery. Media House komunikačně podporuje každou mezinárodní sportovní akci pořádanou v České
republice sportovními svazy, které mají o spolupráci zájem (mistrovství světa, mistrovství
Evropy, Světové poháry, Grand Prix, apod.).

Jak si sestavit trénink v těchto podmínkách? Třeba podle olympijské abecedy. Jednoduchá
výzva k pohybu v době karantény oslovila na sociálních sítích Českého olympijského týmu
více než 1,5 milionu lidí a měla víc než 5000 sdílení. Cviky přiřazené k jednotlivým písmenům abecedy si podle vlastního jména poskládalo i šest desítek vrcholových sportovců.
Fanoušci se zároveň mohli inspirovat i jejich vlastními tréninky v karanténě. Sportovci ukazovali i svůj jídelníček a s některými jsme dokonce nahlédli přímo až do kuchyně, ve kterých
s námi připravovali jejich oblíbené delikatesy.
Redakce Media House přinášela sportovní příběhy z minulých desetiletí, které měly lidi
podpořit a vzbudit v nich odhodlání žít aktivně za všech podmínek. Zároveň se plno aktivit
ČOV přesunulo do online prostředí. Jejích produkci a přenos k lidem zajišťovala redakce
Media House. Jednalo se například o sérii vzdělávacích seminářů Trenérské dialogy nebo
konferenci Lékařské komise ČOV.
V redakci Media House vznikla i unikátní fotograﬁcká dokumentární série Nezlomní olympionici, která získala řadu prestižních mezinárodních ocenění a navždy zaznamenala dobu
a podmínky, ve kterých se museli elitní čeští sportovci připravovat na olympijské hry.

Součástí oddělení Media House jsou i nová média spojená se značkou ČOT - online TV,
podcasty, aplikace, rozšířená (augmentová) realita či hry.
Úkolem Media House je šíření slávy českého sportu a sportovců mezi fanoušky, ﬁrmami
i institucemi. Řadou projektů se zaměřuje na mladou generaci, která nekonzumuje tradiční
média. Cílem je, aby sport byl společenské téma a sportovci se staly vzory pro další generace. Chceme budovat jejich vztah se sportovními hodnotami a značkami.
Od roku 2016 Media House vybudoval silné komunikační kanály na sociálních sítích, kde
účty Českého olympijského výboru patří k mezi TOP 5 nejúspěšnějších značek v Česku, a to
i mimo sport. Měsíčně vyrobí Media House přes 500 příspěvků na sociální sítě v průměrné mediální hodnotě 1,2 milionu korun. Jeho pracovníci pravidelně přednáší na odborných
konferencích v Česku i na seminářích pořádaných Mezinárodním olympijským výborem.
Česko je mezinárodně vnímáno jako progresivní stát, který inspiruje ostatní. V počtu fanoušků a jejich zapojení do obsahu poráží Media House i mnohem větší státy a spolu s Kanadou a Velkou Británii patříme ke světovým olympijským lídrům v této oblasti.
V auditu digitální komunikace, zpracovaném britskou agenturou Redtorch v loňském roce
pro Asociaci národních olympijských výborů (ANOC), je Media House Českého olympijského týmu nejlepší na světě ve výkonnosti sociální sítě YouTube v přepočtu na počet obyvatel. V absolutním počtu fanoušků je lepší už jen USA. Tento úspěch přitáhl opět pozornost
zahraničních olympijských výborů např. ze Španělska, Chorvatska nebo Maďarska.
Mezinárodní olympijský výbor zároveň podpořil projekt Czechteam.tv, který má za cíl komunikovat olympijské hry v digitálním prostředí a doplňovat klasická média v komunikaci
her s akcentem na mladé publikum. Na Czechteam.tv spolupracují jako technologičtí a komunikační partneři - vydavatelský dům Czech News Center, internetová televize Mall.tv
a největší světová síť komunikačních agentur WPP. Vedle komunikační cílů je projekt koncipován tak, aby přivedl do olympijského hnutí ﬁnanční prostředky z mediálních rozpočtů
olympijských partnerů a nabídl jim další prostor pro komunikaci a Český olympijský tým
tak zůstal pro české i světové značky TOP brandem pro sponzoring i komerční spolupráce.
Olympijský Media House nepřestal komunikovat ani v době světové pandemie a naprostého “lockdownu,” kdy se zastavil nejen světový sport, ale lidé ani nemohli opustit své domovy a v dalších fázích epidemie dlouhodobě nemohli využívat ani sportoviště.
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9.8. Sportovní diplomacie a Duální kariéra

9.9 Česká olympijská nadace

Vzdělávací program Sportovní diplomacie, který odstartoval v roce 2017, je součástí projektu Duální kariéra a je prvním komplexním profesně-vzdělávacím programem zaměřeným na sportovní diplomacii v České republice. Je určen sportovcům, zaměstnancům
a dobrovolníkům působícím v českých a slovenských sportovních organizacích se zájmem
o mezinárodní vztahy v kontextu sportu. Jeho cílem je formovat účastníky tak, aby byli
schopni přispět k rozvoji své vlastní organizace a byli kvalitními a efektivními zástupci
svých organizací v rámci domácích i mezinárodních struktur. Na programu spolupracují
Vysoká škola ekonomická v Praze, Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici, Ministerstvo
zahraničních věcí ČR a jeho Diplomatická akademie, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Slovenský olympijský a sportovní výbor. V roce 2020 studium úspěšně
ukončilo 19 studentů z České a Slovenské republiky. Organizace programu se přizpůsobila
COVID opatřením a některé z posledních modulů a závěrečné obhajoby probíhaly on-line.
Druhou část roku organizační tým projektu využil na přípravu a reorganizaci sylabů programu pro akreditaci programu jako Master of Public Administration (MPA). Tato akreditace
byla schválena. Studenti, kteří již projekt absolvovali a splňují požadavky VŠE, budou mít
možnosti si v roce 2021 akreditaci dodělat dodatečně.

Účelem a posláním České olympijské nadace je efektivně pomáhat mladým sportovcům
ze sociálně znevýhodněného prostředí a podporovat je ve sportovních aktivitách. Nejde
přitom o talent dětí, ale jejich chuť sportovat. Komise nadace nejméně 2x ročně rozděluje
ﬁnanční příspěvky konkrétním dětem. Kromě ﬁnančního přispění plní dětem sportovní sny,
nejčastěji osobním setkáním s úspěšnými sportovci a společnými tréninky.
Zpracováno k 20. 5. 2021
- Nadace funguje 9. rokem jako projekt České nadace sportovní reprezentace.
- Celkem 3 242 podpořených dětí z 98 sportů.
- Celkem 18 312 410 korun rozdělených mezi děti.
- Nadace má 34 patronů z řad olympijských a paralympijských medailistů,
prezidentem je Jan Železný.
- Manažerkou projektu je Martina Voříšková, administrátorkou Alžběta Klímová.
Komise ČON

Datum

Rozdělená částka

Počet dětí

1. zasedání

21. 01. 2013

480 000 Kč

48

2. zasedání

22. 04. 2013

327 800 Kč

70

3. zasedání

08. 08. 2013

256 000 Kč

53

4. zasedání

18. 11. 2013

350 800 Kč

74

5. zasedání

24. 04. 2014

535 800 Kč

85

6. zasedání

03. 07. 2014

318 600 Kč

67

7. zasedání

01. 10. 2014

514 600 Kč

109

8. zasedání

23. 01. 2015

404 900 Kč

100

9. zasedání

16. 04. 2015

588 400 Kč

134

10. zasedání

23. 07. 2015

269 000 Kč

44

11. zasedání

15. 10. 2015

386 300 Kč

81

12. zasedání

17. 12. 2015

240 850 Kč

40

13. zasedání

23. 03. 2016

464 450 Kč

84

14. zasedání

15. 06. 2016

456 110 Kč

69

15. zasedání

21. 09. 2016

392 050 Kč

55

16. zasedání

21. 12. 2016

1 017 300 Kč

150

17. zasedání

29. 03. 2017

1 294 800 Kč

186

18. zasedání

04. 07. 2017

959 200 Kč

140

19. zasedání

05. 10. 2017

627 200 Kč

101

20. zasedání

20. 12. 2017

1 061 700 Kč

174

21. zasedání

04. 05. 2018

1 180 400 Kč

195

22. zasedání

17. 09. 2018

935 700 Kč

168

23. zasedání

21. 12. 2018

1 223 000 Kč

209

24. zasedání

04. 04. 2019

804 550 Kč

135

25. zasedání

30. 09. 2019

627 800 Kč

129

26. zasedání

27. 04. 2020

949 300 Kč

261

27. zasedání

18. 09. 2020

745 000 Kč

132

28. zasedání

08. 04. 2021

Celkem

900 800 Kč

149

18 312 410 Kč

3242

Podpora v roce 2020: 1 694 300 Kč, 393 dětem.
Nejčastěji podporované sporty, TOP 10:
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9.10. Projekt ASAP
Sport

Počet dětí

fotbal

430

basketbal

257

ﬂorbal

252

lední hokej

244

gymnastika

204

plavání

201

judo

140

atletika

138

tanec

137

tenis

97

Projekt se stále rozrůstá, žádostí postupně 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 nadace vůbec
nesportovala.
Finanční možnosti nadace již nestačí na podporu všech přijatých žádostí. Hledají a aktivují
se tedy nové možnosti získání ﬁnancí. V roce 2020 se například díky akci Everest Challenge
Jaroslava Kulhavého vybralo rekordních 505 939 korun a získala se dále využitelná crowdfundingová platforma.
Ve spolupráci s partnery nadace a ČOT vznikají příležitosti k propagaci nadace za účelem
získání ﬁnančních prostředků a zároveň šíření informovanosti pro možné žadatele nadačních příspěvků. Aktivity nadace jsou zaměřeny také na navázání spolupráce s individuálními přispěvateli a podporovateli nadace.
Hlavní cíle:
- Udělat z České olympijské nadace značku, která se zařadí mezi etablované ﬁrmy,
jimž sponzoři i jednotlivci budou chtít přispívat pravidelně.
- Získat pravidelné individuální přispěvatele, aby co nejvíce žádostí mohlo být
podpořeno.
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Český olympijský výbor odstartoval v lednu 2020 třídenní konferencí nový projekt s názvem AS SUSTAINABLE AS POSSIBLE (ASAP). Cílem projektu je motivovat všechny zapojené olympijské výbory, aby vytvořily, implementovaly a případně vylepšily strategie udržitelnosti uvnitř i navenek a staly se tak národními mentory pro ostatní sportovní organizace.
Do projektu jsou v roli již zkušených mentorů zapojeny olympijské výbory z Německa, Dánska a Finska, aby své zkušenosti s udržitelností ve sportu předaly dále zemím, pro něž
je ekonomická, ekologická a sociální udržitelnost v příštích třech letech velkou motivací.
Kromě Českého olympijského výboru, který je pod vedením Jany Janotové lídrem projektu
spoluﬁnancovaného z programu Erasmus+ Evropské unie, jsou do něj zapojeny také olympijské výbory Slovenska a Maďarska.
Vizí projektu ASAP je přechod od slov k činům, od pokynů a doporučení k jejich strategické
realizaci a v konečném důsledku od činností ad hoc k integrované udržitelnosti v rámci fungování národních olympijských výborů (NOC). Konkrétně je posláním projektu pro „Mentee“ NOV vytvořit, přijmout a zahájit implementaci integrovaných strategií udržitelnosti
v jejich organizacích a pro „Mentor“ NOV dále zlepšovat jejich operace sdílením a učením
se od ostatních odborníků v oboru.
K tomu využívá pracovní metodu mentor-mentee, která spojuje NOV „zkušené v oblasti
udržitelnosti“ se „začátečníky v oblasti udržitelnosti“, a čerpá z odborných znalostí a zkušeností partnerů olympijského hnutí a externích odborníků na udržitelnost.

• Hlavní aktivity
• Příprava strategie udržitelnosti a následná implementace.
• Příprava průvodce přípravou strategie a nástrojů.
• Příprava případových studií.
• Komunikačně-vzdělávací aktivity pro sportovní sektor a veřejnost.
V první fázi screeningu projektový tým zjišťoval, jak je na tom ČOV pokud jde o implementaci standardů řádné správy do fungování organizace a její efektivitu. V druhé části této
fáze pak došlo k monitoringu a analýze aspektů fungování organizace z hlediska různých
oblastí udržitelnosti (ekonomické, ekologické a společenské). Screeningem prošly také
všechny projekty ČOV.
Následně projektový tým zahájil druhou fázi, v rámci které došlo k rozhodnutí o prioritách a rámci budoucí strategie prostřednictvím intenzivního procesu interní konzultace
a komunikace se zainteresovanými stranami – stakeholdery. Následovat bude v roce 2021
vypracování akčního plánu ve spolupráci s externími experty a příprava struktury managementu implementace strategie. Návrh strategie bude představen Výkonnému výboru ČOV
v druhé polovině roku 2021.
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9.11. Olympijská multimediální knihovna (OMK)

prostřednictvím Wiki projektu OMK, tak aby udržitelnost a dostupnost obsahu byla možná
nezávisle na konkrétních provozovaných systémech, zaměstnancích a dodavatelích.

Hlavní funkční komponenty OMK tvoří digitální knihovna (databáze) pro archivaci, popis
a zpřístupnění fotograﬁí dokumentujících olympismus a vlastní činnost ČOV, k prezentaci
těchto fotograﬁí a dalšího obsahu (např. video, knihovní fond OSIC) slouží prezentační
vrstva (webový portál) Paměť. Interní digitální knihovna obsahuje přes 100 tisíc záznamů
o fotograﬁích a přes 4 tisíce záznamů o osobách, spolcích, korporacích, týmech, sportech,
disciplínách, událostech a místech. Nejvýznamnějšími fondy, spravovanými v rámci OMK,
jsou fond fotograﬁí Karla Nováka (přes 50 tisíc záznamů), pokrývající český sport od roku
1956 do roku 2004. Dále fond Jiřího Kössla, který zahrnuje např. dokumentaci OH v Los
Angeles 1932, Berlíně a Garmisch-Partenkirchenu 1936. Malý, ale unikátní, je fond fotograﬁí
Vlasty Foltové z olympiády v Berlíně 1936. OMK spravuje jak klasické fotograﬁe, většinou
negativy, které jsou postupně digitalizovány, tak i fotograﬁe vznikající již digitálně. Digitálních fotograﬁí z období po roce 2000 spravuje ČOV přes 300 tisíc. Jejich fond je v rámci
OMK postupně (od roku 2016) retrospektivně zpracováván.

V roce 2020 byla zahájena příprava projektu „Retrospektivní zpracování AV obsahu ČOV,
soupis a průzkum obsahu a sběr v rodinách sportovců, svazech a relevantních paměťových
institucích“ (pracovní název) pro další období 2021 – 2024. Projekt bude zaměřený na retrospektivní zpracování a zpřístupnění staršího obsahu, spravovaného ČOV (přes 250 tisíc
„digital-born“ fotograﬁí, dokončení digitalizace fondu Karla Nováka a zpracování fondu
videí). ČOV nemá vlastní snímky a další dokumentaci vlastní činnosti z mnoha akcí, včetně
olympiád. Proto v rámci OSIC a ČOA probíhá rešerše rozsahu dostupné dokumentace,
která vytvoří základ pro formulaci cílů projektu. Chybějící dokumentaci většinou nebude
možné získat do vlastnictví, počítáme proto se soupisem, agregací a sdílením obsahu cizích vlastníků, jako jsou rodiny, soukromé a veřejné archivy a muzea. Projekt v této oblasti
naváže na výsledky a využije metodiku aplikovanou v rámci projektu ČOA „Příběhy našich
olympioniků“ (2018 – 2019).

V rámci OMK se v roce 2020 uzavřel projekt „Řízené workﬂow AV obsahu v rámci úseku
komunikace ČOV. Olympijská multimediální knihovna, zpracování a zpřístupnění stávajícího obrazového a AV obsahu“. Projekt byl v roce 2018 ﬁnančně podpořen Olympijskou solidaritou v rámci programu „Olympic education, culture and legacy – Quadriennial package
2017–20 for NOC Initiatives“. Projekt navazuje na aktivitu v minulém olympijském období
2013 – 2016 „Archiv české sportovní fotograﬁe“, podpořenou granty Olympijské solidarity
a Evropských olympijských výborů.
Zavedení řízeného workﬂow je nezbytné kvůli stále narůstajícímu počtu i datovému objemu
AV obsahu, který vzniká činností ČOV. Řízené workﬂow nově vznikajícího obsahu v rámci
Úseku komunikace ČOV zajistí přehled o fotograﬁích a videích od objednávky přes realizaci, základní popis, akceptaci, užití, archivaci, archivní zpracování a zpřístupnění v archivním
kontextu. Každý nově vznikající snímek či video tak bude od začátku doprovázen povinným minimálním popisem a bude mít určený další osud tak, aby bylo možné snímek kdykoli
vyhledat a udržovat kontrolu nad jeho postupným zpracováním, užitím a zveřejněním.

Pandemie si vynutila omezený provoz a v některých obdobích i úplné uzavření prostorů využívaných ČOV na Fakultě tělesné výchovy a sportu – kanceláře OSIC, knihovny a archivu
fotograﬁí OMK. Bylo to dáno také tím, že jako nájemci jsme se museli podřizovat aktuálním
regulačním opatřením FTVS. Jak vývoj a implementace SW nástrojů, tak i správa archivu
– popisování a propojování záznamů, rešerše, výběrová digitalizace - se tedy odehrávaly
z velké části v rámci home office jak na straně ČOV, tak i dodavatelů. Část prostředků
plánovaných na dokumentační práce v rámci OMK byla kvůli pandemii přesunuta na revizi
knihovny OSIC, která je podmínkou získání statutu veřejné knihovny, jak o tom pojednává
část této zprávy o činnosti OSIC. Po získání tohoto statutu počítáme se zahrnutím fyzického majetku evidovaného v rámci OMK (klasické fotograﬁe, AV média na fyzických nosičích) do evidence veřejné knihovny. To jednak zvýší zákonnou ochranu fondů, především
však taková evidence umožní zpřístupnění obsahu v rámci veřejných informačních služeb
knihoven a případné čerpání prostředků na správu a zpřístupnění z veřejných zdrojů.

Kvalitní popis je podmínkou spolehlivé a komfortní vyhledatelnosti fotograﬁí a AV obsahu.
V roce 2020 pokračovalo průběžné retrospektivní zpracování fotograﬁí, jak digitalizovaných, tak i „digital-born“ snímků. To spočívá mimo vytvoření strukturovaného popisu v propojení záznamu dané fotograﬁe s relevantními autoritními záznamy osob, událostí, sportů
a disciplín. V rámci OMK tak vzniká kontextový popis, jehož propojení umožňují například
rekonstruovat, na jakých událostech se jednotlivé osoby setkaly, v jakém to bylo kontextu
a jaká dokumentace je k tomu dostupná.
V rámci portálu Paměť jsou zveřejňovány vybrané zpracované fotograﬁe a autoritní záznamy určené pro veřejnost. Portál umožňuje komfortní vyhledávání a vytváření osobního
obsahu. V závěru roku 2020 byl zahájen upgrade portálu na novou, zásadně inovovanou
verzi. Jedná se o bezplatný upgrade, poskytnutý dodavatelem. Nový portál bude mít výběr
vyhledávacích a ﬁltrovacích položek přizpůsobený na míru pro potřeby ČOV, bude obsahovat inovované nástroje pro vytváření osobního obsahu uživatelů a jeden z nich bude
nástroj pro tvorbu virtuálních výstav.
Dokončení projektu a implementace workﬂow v rámci úseku komunikace představuje významný krok směrem k integraci systémů ČOV, které pracují s AV obsahem, jako je fotobanka, prezentační portál Paměť, nový web ČOV a další. Vývoj i implementace SW nástrojů OMK jsou podrobně dokumentované. Dokumentace znalostní povahy je dostupná
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Zuzana Hejnová

10.
SPOLUPRÁCE
S PARTNERY
ČESKÉHO
OLYMPIJSKÉHO TÝMU

82

83

Důležitým milníkem a ukázkou našeho olympijského poslání byla kampaň Silnější pro život
spuštěná na konci června 2020, kterou jsme reagovali na krizi způsobenou pandemií nemoci COVID-19. Společně s partnery jsme propagovali jednoduché kroky, kterými mohl každý posílit svou odolnost a lépe tak čelit nemocem. Pro tuto kampaň jsme využili mediální
prostor, který jsme měli rezervovaný pro olympijské hry v Tokiu 2020, jež byly v důsledku
pandemie o rok odloženy. Někteří partneři kampaň dokonce použili i ve svém mediálním
prostoru.
Děkujeme proto všem partnerům, kteří podpořili Český olympijský tým a jeho projekty
i v tomto výjimečně obtížném roce. Je skvělé, že podpora partnerů se týká propojení sportu či pohybu s šířením olympijských myšlenek u široké veřejnosti, hlavně u dětí. Společně
tak dokážeme budovat zdravější českou společnost v duchu olympijských hodnot Pierra de
Coubertina, zakladatele Mezinárodního olympijského výboru. Věříme, že spolupráce bude
pokračovat i v dalších letech.
Novým členem se v roce 2020 v roli generálního partnera stala společnost Fosfa, která se
zabývá zpracováním žlutého fosforu. Partnerství se uzavřelo do roku 2024 a je postaveno
na olympijských hodnotách. Toto spojení je unikátní, dodržuje základní principy olympismu, jako jsou hrdost, úcta, respekt, sebedisciplína, důvěra a hlavně fair play. Je to prolnutí
duše ﬁrmy do olympijských hodnot.
V podpoře do dalšího olympijského cyklu 2021–2024 nepokračují:
Dodavatelé
AV Media
KPMG
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OFI CI ÁLNÍ PARTNEŘI

GENERÁLNÍ MEDI ÁLNÍ PARTNEŘI

M EDI Á L N Í PA R T N ER

DODAVATELÉ
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PŘÍLOHA:
PŘEHLED JEDNÁNÍ
PLÉNA ČOV
A VV ČOV
ZA ROK 2020

Klára Spilková
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A ) P L É N UM ČOV
1) 21. 5. 2020 formou online video konference
Návrh programu Pléna ČOV
1. Zahájení a schválení předsedajícího Pléna ČOV
2. Schválení Jednacího řádu Pléna ČOV
3. Schválení programu Pléna ČOV
4. Volba orgánů Pléna ČOV
5. Kontrola plnění usnesení ze zasedání Pléna ČOV dne 26. 4. 2019
6. Zpráva předsedy o činnosti ČOV za období 2019
7. Zpráva Ombudsmana ČOV za rok 2019
8. Zpráva Revizní komise ČOV za rok 2019
9. Zprávy předsedů Složek ČOV – písemně ve výroční zprávě
10. Zpráva předsedů Komisí ČOV – písemně ve výroční zprávě
11. Zpráva o hospodaření ČOV za rok 2019
12. Zpráva auditora za rok 2019
13. Návrh rozpočtu ČOV na rok 2020
14. Návrh na přijetí nových členů ČOV
15. Různé
16. Usnesení Pléna ČOV
B) VÝKON N Ý VÝBOR ČOV
1) 28. 1. 2020 ve 14:00 hodin v České národní bance
Návrh programu zasedání:
1. Úvod, přivítání
2. Schválení zápisu z minulého zasedání (potvrzení hlasování per rollam)
3. Poslání, vize, cíle ČOV (J. Kejval)
4. NSA – představení krátkodobých a dlouhodobých cílů a strategie k jejich naplnění
(M. Hnilička)
5. Dceřiné společnosti a jejich činnost – ČO, a.s. a OF, s.r.o. (L. Varhaník)
6. Projekty ČOV a jejich ﬁnancování:
a. Aklimatizační kempy, speciﬁcké projekty pro svazy (dříve ROP) (M. Doktor)
b. Olympijský festival 2020 (N. Černá)
c. Český dům při OH 2020 (B. Konečná)
d. ODM – Olympiáda dětí a mládeže (R. Kubešová)
e. Sazka Olympijský víceboj a Sport v okolí (R. Adamec)
f. Olympic Day (T – Mobile Olympijský běh) (L. Tvrdková)
g. Mezinárodní aktivity – Erasmus+ a Sportovní diplomacie (V. Zemanová)
h. Duální kariéra sportovců (K. Neumannová)
i. Česká trenérská akademie (M. Ježdík)
j. Česká olympijská nadace (M. Voříšková)
k. Komunikace a Media House (T. Alföldi a T. Houska)
l. Česká olympijská akademie – OSIC, Archiv, Digitalizace (A. Kliment)
m. Klub olympioniků a sociální program (O. Svojanovský)
n. Klub Fair Play (K. Pecková)
o. Rovné příležitosti ve sportu (N. Knorre)
p. Lékařské zabezpečení české státní reprezentace (J. Kejval)
7. Různé, diskuse
8. Závěr

88

PŘÍLOHA: PŘEHLED JEDNÁNÍ PLÉNA ČOV A VV ČOV ZA ROK 2020

PŘÍLOHA: PŘEHLED JEDNÁNÍ PLÉNA ČOV A VV ČOV ZA ROK 2020

89

2) 3. 3. 2020 ve 14:00 hodin v České národní bance
Návrh programu zasedání:
1. Úvod, přivítání
2. Schválení zápisu z minulého zasedání
3. NSA – představení krátkodobých a dlouhodobých cílů a strategie k jejich naplnění
(M. Hnilička)
4. Priority ČOV schválené Plénem ČOV (J. Kejval)
5. Projekty ČOV a jejich ﬁnancování:
a. Aklimatizační kempy, speciﬁcké projekty pro svazy (dříve ROP) (M. Doktor)
b. Olympijský festival 2020 (L. Varhaník)
c. Český dům při OH 2020 (J. Kejval)
d. ODM – Olympiáda dětí a mládeže (F. Šuman)
e. Sazka Olympijský víceboj a Sport v okolí (P. Graclík)
f. Olympic Day (T – Mobile Olympijský běh) (P. Graclík)
g. Mezinárodní aktivity – Erasmus+ a Sportovní diplomacie (R. Kumpošt)
h. Duální kariéra sportovců (K. Neumannová)
i. Česká trenérská akademie (Z. Haník)
j. Česká olympijská nadace (P. Graclík)
k. Media House (T. Houska)
l. Česká olympijská akademie – OSIC, OMK – Olympijská multimediální knihovna
(A. Kliment)
m. Český klub olympioniků a sociální program (J. Kejval, O. Svojanovský)
n. Komise sportovců (D. Svoboda)
o. Český klub Fair Play (K. Pecková)
p. Český klub sportovních svazů, organizací a institucí – ČKSOI (F. Šuman)
q. Rovné příležitosti ve sportu (A. Kindová)
r. Lékařské zabezpečení české státní reprezentace (M. Doktor)
6. Ekonomika a. 2. varianta návrhu rozpočtu ČOV 2020 (L. Varhaník)
7. Různé, diskuse
a. CAS – Rozhodčí soud v Lausanne – podpora nominace českého rozhodce
(A. Károlyi)
b. Pravidlo 40 MOV – Prováděcí pravidla ČOV – návrh (P. Graclík)
8. Závěr
3) 20. 4. 2020 ve 14:00 hodin formou konferenčního video hovoru online
Návrh programu zasedání:
1. Úvod, přivítání
2. Schválení zápisu z minulého zasedání VV ČOV
3. ČOV – domácí agenda
a) Zpráva předsedy o činnosti ČOV od posledního zasedání VV ČOV (J. Kejval)
b) ODM – stav příprav ODM 2021 – Olomoucký kraj (F. Šuman)
4. Zahraniční agenda
a) OH Tokio 2020 – stav příprav (M. Doktor)
b) ZOH Peking 2022 – stav příprav (M. Doktor)
c) Aktivity Komise zahraničních vztahů (R. Kumpošt)
5. Ekonomika
a) Čerpání rozpočtu ČOV 2019 (L. Varhaník)
b) 3. varianta návrhu rozpočtu ČOV 2020 (L. Varhaník)
c) Úprava Pravidel pro čerpání ﬁn. příspěvků z prostředků darovaných ČOV ze strany
loterijních společností (L. Varhaník)
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6. Marketing & PR, projekty
a) Informace k projektům a aktivitám ČOV a jejich přesuny (P. Graclík)
7. Plán akcí ČOV na další období (P. Graclík)
8. Různé, diskuze
a. Přijetí nových členů ČOV – návrh (F. Šuman)
b. Pravidlo 40 MOV – Prováděcí pravidla ČOV (J. Kejval/ A. Károlyi)
9. Závěr
4) 9. 6. 2020 ve 14:00 hodin v České národní bance
Návrh programu zasedání:
1. Úvod, přivítání
2. Schválení zápisu z minulého zasedání VV ČOV – schvalování usnesení per rollam
3. ČOV – domácí agenda
a) Zpráva předsedy o činnosti ČOV od posledního zasedání VV ČOV (J. Kejval)
- Plénum ČOV – projednání připomínek ze zasedání 21. 5. 2020
b) ODM – stav příprav ODM 2021 – Olomoucký kraj (F. Šuman)
4. Zahraniční agenda
a) OH Tokio 2020 – stav příprav (M. Doktor)
b) ZOH Peking 2022 – stav příprav (M. Doktor)
c) Aktivity Komise zahraničních vztahů (R. Kumpošt)
5. Marketing & PR, projekty
a) Informace o jednání s partnery ČOT (J. Kejval)
6. Plán akcí ČOV na další období (P. Graclík)
7. Různé, diskuze
a) Deklarace – světový antidopingový kodex 2021 (J. Kejval/A. Károlyi)
8. Závěr
5) 29. 7. 2020 ve 14:00 hodin v České národní bance
Návrh programu zasedání:
1. Úvod, přivítání
2. Schválení zápisu z minulého zasedání VV ČOV
3. ČOV – domácí agenda
a) ADV ČR – představení ředitelky JUDr. Petry Volkové
b) Zpráva předsedy o činnosti ČOV od posledního zasedání VV ČOV (J. Kejval)
c) ODM – stav příprav ODM 2021 – Olomoucký kraj (F. Šuman)
4. Zahraniční agenda
a) OH Tokio 2020 – stav příprav (M. Doktor)
b) ZOH Peking 2022 – stav příprav (M. Doktor)
c) Aktivity Komise zahraničních vztahů (R. Kumpošt)
- EYOF 2025 Brno – aktuální stav
5. Ekonomika
a) Projekty ČOV – ﬁnancování (L. Varhaník)
6. Marketing & PR, projekty
a) Informace o jednání s partnery ČOT (J. Kejval)
7. Plán akcí ČOV na další období (P. Graclík)
8. Různé, diskuze
a) Plénum ČOV 8. 10. 2020 – stav příprav (J. Kejval/P. Graclík)
b) Cena Věry Čáslavské – návrh kandidátky (J. Kejval/A. Kindová)
c) Cena Oty Pavla – návrh kandidáta (J. Kejval)
9. Závěr
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6) 8. 9. 2020 ve 14:00 hodin v České národní bance

9) 17. 12. 2020 v 14:00 hodin formou online konferenčního video hovoru

Návrh programu zasedání:
1. Úvod, přivítání
2. Schválení zápisu z minulého zasedání VV ČOV
3. ČOV – domácí agenda
a) Zpráva předsedy o činnosti ČOV od posledního zasedání VV ČOV (J. Kejval)
b) ODM – stav příprav ODM 2021 – Olomoucký kraj (F. Šuman)
c) Složka ČTA – informace z jednání Rady ČTA (P. Graclík)
d) Složka ČOA – informace z jednání Rady ČOA (P. Graclík)
e) Složka ČKFP – informace z jednání předsednictva ČKFP (P. Graclík)
f) Komise sportovců ČOV – informace z jednání KS ČOV (P. Graclík)
g) Plénum ČOV 8. 10. 2020 – dokumenty k projednání (J. Kejval/P. Graclík)
4. Zahraniční agenda
a) OH Tokio 2020 – stav příprav (M. Doktor)
b) ZOH Peking 2022 – stav příprav (M. Doktor)
c) EYOF 2021 Vuokatti (M. Doktor)
d) Aktivity Komise zahraničních vztahů (R. Kumpošt)
5. Ekonomika
a) Financování ČOV 2020 – přehled (L. Varhaník)
6. Plán akcí ČOV na další období (P. Graclík)
7. Různé, diskuze
8. Závěr

Program zasedání:
1. Úvod, přivítání
2. Schválení zápisu z minulého zasedání VV ČOV
3. ČOV – domácí agenda
a) Volební Plénum ČOV – informace (J. Kejval)
b) ODM 2021 a 2022 – stav příprav (F. Šuman)
c) Komise rovných příležitostí ČOV – změna na postu předsedkyně (J. Kejval)
4. Zahraniční agenda
a) OH Tokio 2020 – stav příprav (J. Kejval, M. Doktor)
b) ZOH Peking 2022 – stav příprav (M. Doktor)
c) EYOWF Vuokatti 2021 (M. Doktor)
d) Aktivity Komise mezinárodních vztahů ČOV (R. Kumpošt)
5. Ekonomika
a) Aktuální informace o přípravě rozpočtu ČOV 2021 – (L. Varhaník)
6. Různé
7. Závěr

7) 8. 10. 2020 v 10:00 hodin formou konferenčního video hovoru online
Návrh programu zasedání:
1. Úvod, přivítání
2. Schválení zápisu z minulého zasedání VV ČOV
3. ČOV – domácí agenda
a) Volební Plénum ČOV – informace, termín, materiály pro jednání pléna
4. Různé
5. Závěr
8) 3. 11. 2020 v 14:00 hodin formou online konferenčního video hovoru
Návrh programu zasedání:
1. Úvod, přivítání
2. Schválení zápisu z minulého zasedání VV ČOV
3. ČOV – domácí agenda
a) Volební Plénum ČOV – informace (J. Kejval)
b) ODM 2021 – stav příprav (F. Šuman)
4. Zahraniční agenda a) OH Tokio 2020 – stav příprav (J. Kejval, M. Doktor)
b) ZOH Peking 2022 – stav příprav (M. Doktor)
c) EYOWF Vuokatti 2021 (M. Doktor)
d) Aktivity Komise mezinárodních vztahů ČOV (R. Kumpošt)
5. Ekonomika a) 1. varianta návrhu rozpočtu ČOV 2021 (L. Varhaník)
6. Různé
7. Závěr
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