
Profil kandidáta na předsedu / místopředsedu / člena či členku Výkonného výboru ČOV 

(rozsah maximálně A4) 

Jméno a příjmení: 

JUDr. Jan Štovíček, Ph.D. 

 

Datum narození (věk): 

1972 (48) 

 

Nominace za sportovní svaz či složku ČOV:  

Autoklub ČR 

 

Současné pozice ve sportovních organizacích: 

Prezident Autoklubu ČR 

Člen představenstva FIM (Mezinárodní motocyklová federace) 

 

Vzdělání: 

Université Paris I. Panthéon – Sorbonne 

Právnické fakulta Univerzity Karlovy v Praze 

 

Profesní životopis: 

Od roku 1995 advokát se specializací na sportovní právo, dříve rozhodce CAS (Sportovní 

rozhodčí soud), dříve či stále člen disciplinárních a rozhodčích orgánů IBU, FIA, FIM, FIM 

Europe, rozhodce CAS. V současné době prezident Autoklubu ČR a člen představenstva FIM 

(Mezinárodní motocyklová federace). 2012-2016 člen VV ČOV a předseda Legislativní rady 

ČOV. 

 

Proč kandiduji na pozici předsedy ČOV / místopředsedy ČOV / člena či členky VV ČOV: 

ČOV by mělo výrazněji podpořit jednotlivé sportovní svazy v přístupu k financování, zejména 

v oblasti státních dotací. Je třeba více solidarity, aby jedni nezískávali  výrazně více na úkor 

jiných, kterým financování upadá. 

Cítím nedostatek kvalitní právní podpory v rámci ČOV, dochází k chybám, které jsou 

důvodem podávání zbytečných žalob, a již několikátého zbytečného odkladu voleb. Tomu je 

třeba zamezit, hrozí to i do budoucna. 

Do vedení ČOV je třeba vnést klid a ochotu k jednání zejména s největší sportovní organizací 

u nás – ČUS. Zbytečné právní spory, které škodí celému sportovnímu prostředí, je třeba 

ukončit dohodou. Je třeba respektovat hlasy členů ČOV, byť i kritické, vést s nimi dialog.  

To se v současném personálním obsazení nedaří. 

 

 

  



Informace a souhlas se zpracováním osobních údajů 

 

Odesláním dotazníku souhlasíte, aby Český olympijský výbor, se sídlem Benešovská 1925/6, 

101 00 Praha 10, IČ: 48546607 („ČOV“), zpracovával Vaše osobní údaje v rozsahu výše 

uvedeného dotazníku, a to za účelem zveřejnění Vašeho profilu v souvislosti s volbami do 

funkcí ČOV v rámci volebního zasedání Pléna ČOV 8. října 2020. Profily budou zaslány členům 

Pléna ČOV spolu s dalšími materiály v předstihu před vlastním zasedáním Pléna ČOV a zároveň 

budou k dispozici v tištěné podobě v místě konání Pléna ČOV. Vaše fotografie budou využity 

pro Vaši prezentaci v době a místě konání Pléna ČOV. Odesláním dotazníku zároveň berete na 

vědomí, že Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro naplnění 

účelu, nejdéle však do 8. 10. 2020. Zároveň berete na vědomí, že tento souhlas se 

zpracováním osobních údajů pro uvedený účel je dobrovolný a lze jej kdykoli odvolat zasláním 

e-mailu na adresu info@olympic.cz. Bližší informace o právech subjektů údajů a zpracování 

osobních údajů ze strany ČOV jsou dostupné zde. 

https://www.olympic.cz/text/445--informace-o-zpracovani-osobnich-udaju

