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1896
Ačkoli se zabýval vybraným chováním a sám
v podstatě nesportoval, právě Jiří Stanislav Guth-Jarkovský
se stal zakládajícím členem Mezinárodního olympijského
výboru a hybatelem českého olympijského hnutí.
Gymnaziální profesor (na fotografii z června 1896 druhý stojící
zleva) se díky stipendiu na rozvoj tělovýchovy seznámil v Paříži
s baronem Pierrem de Coubertinem. Zakladatel novodobých
olympijských her (první sedící zleva) ho v roce 1894 prosadil
mezi první členy nynějšího MOV – a to Guth-Jarkovský
na kongresu ani osobně nebyl!
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1. Zpráva předsedy ČOV o činnosti
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Vážení sportovní přátelé,
rok 2018 se nepochybně řadí mezi nejúspěšnější v historii Českého olympijského výboru.
Nejvýznamnější akce se konala již na začátku roku. V jihokorejském Pchjongčchangu byly 9. února
zahájeny XXIII. Hry zimní olympiády. Dosáhli jsme na nich historicky druhého nejlepšího medailového
výsledku všech dob. Nad všechny výkony našich sportovců musím zařadit dvě zlaté olympijské
medaile Ester Ledecké, každou z jiné sportovní disciplíny. To je v moderní histroii sportu naprosto
ojedinělý výkon, který Ester nominoval až do ﬁnále ankety o nejlepšího sportovce planety za rok
2018. Celkový zisk 7 medailí zařadil Českou republiku v pořadí národů na 14. místo. Navíc byl Český
dům, který stál přímo naproti Olympijské vesnici, vyhlášen v anketě listu The Boston Globe jako
nejlepší.
Abych byl úplný, je potřeba zmínit významný diplomatický úspěch. Ten se odehrál na zasedání
Mezinárodního olympijského výboru, konaném v předvečer zahájení her. Po Věře Čáslavské a Janu
Železném se mi podařilo získat pro Českou republiku členství v Mezinárodním olympijském výboru.
Toto zdaleka není jen má zásluha, ale hlavně zásluha mezinárodního úseku vedeného Romanem
Kumpoštem a ocenění celého českého sportu. České sportovce, jako již tradičně, podporovali
fanoušci na Olympijských festivalech v Brně a Ostravě, kterých za 17 dní her přišlo téměř čtvrt
milionu.
Mladí čeští sportovci měli svůj vrchol v říjnu při Olympijských hrách mládeže v Buenos Aires. Hry
byly nad očekávání dobře zorganizovány a skvělé výsledky mladých českých sportovců dávají naději
do budoucna.
Na zasedání Pléna ČOV v dubnu 2018 byly mimo jiné doplněny stanovy o vznik nové složky České
trenérské asociace. Formálnímu aktu předcházela intenzivní šestiletá práce Unie profesionálních
trenérů ČOV, která si získala velký respekt v řadách trenérů napříč sportovním spektrem, a jejich
osamocení v rámci struktury Českého olympijského výboru bylo již jen formalitou. Bohatá publikační
a přednášková činnost pouze dokazuje, jak velký hlad je v Česku po kvalitním trenérském vzdělání.
Komunikace mezi sporty pak jasně dokládá, že práce trenérů v různých odvětvích má společné
základy.

Olympiáda dětí a mládeže se tentokrát konala v Pardubicích a při její organizaci jsme překročili další
milníky. Beznadějně vyprodaná hokejová hala již čtrnáct dní před zahajovacím ceremoniálem hovoří
za vše. Sledovanost přímých přenosů na ČT Sport byla i pro televizní odborníky velmi překvapivá.
I díky těmto skutečnostem se historicky poprvé podařilo dohodnout s Asociací krajů a státem
udržitelný model ﬁnancování.
Naše organizace má ve své náplni nejen starost o vrcholové sportovce, ale i o mládež a podporu
zdravého životního stylu. V této oblasti je nejvýznamnější projekt Sazka Olympijský víceboj, kterého
se účastní přes 200 000 dětí a který podle našich statistik každý rok přivede 8 000 nových dětí
do sportovních klubů.
Přes všechna pozitiva je potřeba zmínit, že atmosféru v českém sportu ovlivňovala četná policejní
vyšetřování, které se týkají investičních a neinvestičních dotací, členské základny a různých
regionálních kauz. Především tyto důvody stály za změnami v oblasti rozdělování ﬁnančních
prostředků z MŠMT a jejich výrazném zpožďování, které má vliv na efektivní využívání ﬁnančních
prostředků. Na druhou stranu je potřeba vyzdvihnout, že v letošním roce rozdělilo ministerstvo pro
sport rekordní sumu 5,8 miliardy Kč a zároveň Poslanecká sněmovna schválila v rozpočtu na rok
2019 částku 7 miliard Kč.
Z iniciativy poslance Milana Hniličky se podařilo prosadit změnu Zákona o podpoře sportu, jejíž
součástí je převod kompetencí státu z MŠMT na Národní sportovní agenturu. Tato změna by měla
vejít v platnost od roku 2020 a my si přejeme, aby pomohla stabilizovat sportovní prostředí a jeho
ﬁnancování.
Rád bych poděkoval všem sportovcům, sportovním funkcionářům, fanouškům i podporovatelům
za přízeň v roce 2018. Těším se s Vámi na pokračování ve slavné tradici českého sportu, která se
datuje již od roku 1862, i v tomto roce. V roce, kdy oslavíme 120 let od založení Českého olympijského
výboru.
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Se sportovnim pozdravem
JIŘÍ KEJVAL
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1900
František Janda-Suk se stal
prvním českým olympijským medailistou,
v Paříži v roce 1900 obsadil mezi diskaři
druhé místo.

8

1924
9

Jako malý trpěl Bedřich Šupčík těžkou oční vadou,
přesto šplhal po stromech. Jeho síla a obratnost byly
obdivuhodné, do nominace pro hry v Paříži 1924
se však vměstnal na poslední chvíli. Když pak dle dobového
tisku „spolykal lano a vzlétl vzhůru jako pták“ a za 7,2 vteřiny
ze sedu bez přírazu vyšplhal do osmimetrové výšky,
stal se prvním českým olympijským vítězem. Zradilo ho jeho
„zlaté srdce“. Po druhém infarktu žádal jako invalida
o pomoc stát, ale jako Sokol byl nepohodlný, po třetím
v roce 1957 zemřel ve věku 58 let.
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2. Zpráva o činnosti sportovního úseku za rok 2018
MARTIN DOKTOR

1

2

V roce 2018 pracoval sportovní úsek v následujícím složení:
Sportovní ředitel: MARTIN DOKTOR,
Členové: JAN HRDINA, JAN STLUKA, LENKA MALINOVÁ, ZBYNĚK KUŽEL
Hlavní body činnosti sportovního úseku v roce 2018:

2.1. Zajištění účasti na olympijských soutěžích:
2.1.1. XXIII. zimní olympijské hry Pchjongčchang 2018 (Korea)

3

4

5
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XXIII. Zimní olympijské hry 2018 se konaly v jihokorejském Pchjongčchangu od 9. do 25. února 2018.
V Jižní Koreji se uskutečnily olympijské soutěže již podruhé. V roce 1988 proběhly v hlavním městě
Soulu hry XXIV. olympiády. ZOH se soustředily do dvou oblastí. V horské oblasti Pchjongčchang, která
byla středem olympijského dění, se konaly závody na sněhu a v ledovém tobogánu, v přímořské oblasti
Kangnung se uskutečnily soutěže bruslařů, hokejistů a curlerů. Soutěže na lyžích a snowboardech
byly alokovány do více horských středisek (Alpensia, Jongpchjong, Jeongseon a Bokwang).
Jednotlivé sporty proběhly na těchto sportovištích: Kangnung Curling Centre, Kangnung Hockey
Centre a Kwandong Hockey Centre, Kangnung Ice Arena (krasobruslení a Short Track), Kangnung
Oval (rychlobruslení), komplex Alpensia (Alpensia Biathlon Centre, Alpensia Cross-Country Skiing
Centre, Alpensia Ski Jumping Centre, Olympic Sliding Centre, Jongpchjong Alpine Centre), dále
se v Bokwangu nacházel Phoenix Snow Park (snowboard kromě Big Air, akrobatické lyžování)
a v Jeongseon Alpine Centre se uskutečnily rychlostní sjezdové disciplíny. Slavnostní zahájení
a zakončení ZOH 2018 se konalo v Alpensia Sports Park na Olympijském stadionu; na Medal Plaza
se zde předávaly nejlepším sportovcům medaile. Výjimečně byly medaile předány na sportovištích
po skončení soutěží v závěru Her (např. v ledním hokeji) či při slavnostním zakončení ZOH (vytrvalecké
běžecké disciplíny). Do horské oblasti byly také situovány hlavní oﬁciální hotely MOV, NOV, MSF, atd.,
zázemí pro novináře (Media Village, IBC, MPC) a další olympijská zařízení.

Olympijské vesnice
V každé z těchto oblastí byly nově vystavěny olympijské vesnice. Byly standardně vybaveny
dle olympijských regulí a fungovaly velmi dobře. V obou vesnicích měl český tým připraveno
nadstandardní zázemí. Pro sportovce a členy doprovodu byl k dispozici tzv. team space, který
členové štábu vybavili tak, aby zde vytvořili příjemné prostředí pro posezení, sledování sportovních
klání členů týmu i pro setkávání realizačních týmů. Nedílnou součástí byly „lenošky“ speciálně
vyrobené a obrendované pro tyto účely, velkoplošné TV i kuchyňka s kávovarem. V neposlední řadě
našli sportovci v kuchyňce dostatek čerstvého českého chleba, který každou noc pekli v Českém
domě pekaři ze Sušice a který byl dodáván spolu s dalšími specialitami (i bezlepkovými) do obou
vesnic každé ráno. Součástí společného prostoru byl také tzv. „medical space“ – nadstandardně
vybavené prostory včetně ordinace, místnosti pro fyzioterapeuty i tzv. „světelné sprchy“ poskytovaly
českým sportovcům špičkovou péči. Obě olympijské vesnice byly vyzdobeny kromě státních vlajek
a log CZECH TEAM také motivem „100“ na počest stého výročí vzniku Československa. Výzdoba
té části budov, ve kterých pobývala česká výprava, byla velice pozitivně hodnocena nejen českými
sportovci a členy výpravy, ale i účastníky ZOH z ostatních výprav. „Branding“ vesnic odolal i ve velice
nepříznivých povětrnostních podmínkách. Opět jsme se představili jako kreativní tým, který myslí
na identiﬁkaci sportovců s českým týmem a po úspěchu „světélkující“ postavičky Emila z Ria jsme
opět jako jediní měli označení, které bylo díky osvětlení viditelné i v noci.
ZOH v číslech
XXIII. zimních olympijských her se podle statistiky MOV zúčastnilo 2922 sportovců (z toho více než
45 % žen) a přibližně stejný počet osob doprovodu z rekordního počtu 92 zemí (Afrika 8, Asie 19,
Amerika 12, Evropa 50, Oceánie 3). Jako samostatné NOV jsou započteny Jižní Korea (Republic of
Korea) a Severní Korea (KLDR); dále byla navíc prezentována vlajka společné Koreje (ženský tým
ledního hokeje), která není započtena (tvořila ji silueta mapy Koreje). Olympijští sportovci z Ruska
startovali pod olympijskou vlajkou. Těmito počty byly opět překonány historické statistiky a olympijské
rekordy z předchozích ZOH – v Soči startovalo 2870 sportovců z 88 zemí, ve Vancouveru bylo
na startu 2632 sportovců a přes 2700 osob doprovodu z 82 zemí. V Turíně 2006 se na start postavili
2573 sportovci z 80 zemí.
Český tým na ZOH
Na základě schválených zásad a dle kvaliﬁkačních kritérií se na ZOH rozhodnutím pléna ČOV
nominovalo 86 sportovců ze 7 sportovních svazů (biatlon, boby, krasobruslení, lední hokej, lyžování,
rychlobruslení, saně). Předseda ČOV současně obdržel pověření upravit nominaci podle přerozdělení
míst v jednotlivých mezinárodních sportovních federacích. Toto přerozdělení probíhalo až do 29.
ledna 2018 a oproti původní nominaci bylo do olympijské výpravy nově akceptováno navíc ještě 18
sportovců. Po dodatečném doplnění výpravy se tedy nominovalo 97 sportovců, celkem 68 mužů a 29
žen. Ester Ledecká se nominovala jak ve snowboardingu, tak v alpském lyžování takže skutečný
počet sportovců byl 96. Do žádného olympijského závodu nakonec z různých důvodů nenastoupili
4 sportovci, reálně tedy do olympijských soutěží v Pchjongčchangu zasáhlo 92 sportovců (67 mužů
a 25 žen). Celkem pro náš tým pracovalo 121 osob doprovodu, které akreditoval ČOV, popř. měly
akreditaci SRS či MSF. Organizační štáb a vedení mise tvořilo 14 osob. Tito pracovníci zajišťovali
veškerý chod výpravy v obou olympijských vesnicích, řešili potřeby sportovců a jejich servisního
doprovodu, spolupracovali s médii, organizačním výborem, MOV, WADA a dalšími institucemi.
Zdravotnické zabezpečení bylo nadstandardní, o sportovce pečovalo celkem 20 specialistů,
včetně střídajících. Navíc se v ledním hokeji na přípravě týmu (regenerace, masáže) podíleli také
dva servisní pracovníci (současně v roli kustodů a masérů). Za účelem duchovní útěchy účastníků
docházel střídavě do obou vesnic kaplan Oldřich Chocholáč (bez akreditace). Dále se ZOH zúčastnili
členové vedení ČOV, předseda Jiří Kejval, místopředsedové Roman Kumpošt, Libor Varhaník, Filip
Šuman a Zdeněk Haník a generální sekretář Petr Graclík. Mimořádný úspěch zaznamenal český
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sport a české olympijské hnutí při zvolení Jiřího Kejvala členem MOV při 132. zasedání MOV v dějišti
zimních olympijských her v Pchjongčchangu. Zvolení předsedy Českého olympijského výboru
do vrcholného sportovního orgánu se dalo považovat za první „medailový“ úspěch českého týmu
na ZOH.
Doprava osob a materiálu
Letecká doprava byla převážně realizována pravidelnými přímými linkami na trase Praha – Soul
– Praha ve spolupráci s leteckou společností Korean Air a cestovní agenturou Fractal. Celkem
ČOV zajistil dopravu z Prahy či ze zahraničí (přípravné kempy, tréninky apod.) do dějiště her a zpět
pro 240 osob a přibližně 13 tun sportovního vybavení a materiálu a osobních zavazadel. Kromě
pravidelných linek cestovalo několik členů výpravy a hostů do nebo ze Soulu také speciálním letem
AČR s předsedou Senátu. Letoun s kapacitou 40 míst využil ČOV také k přepravě části materiálu
a zavazadel. Pro návrat výpravy po skončení her dne 26. února 2018 objednal Český olympijský
výbor u společnosti Korean Air charterový let (Airbus A330-200), kterým odletěla zpět do Prahy
hlavní a největší část výpravy včetně sportovního vybavení, materiálu a dalších zavazadel. Pro
tento let společnost poskytla letadlo ve speciálním designu s vyobrazením maskotů ZOH. Celkem
charterem cestovalo téměř 150 osob včetně některých medailistů a odvezlo se přes 12 tun materiálu.
Materiál nad rámec spoluzavazadel v přímých letech byl do dějiště her a zpět dopravován jako
kargo ve spolupráci s ﬁrmou Kühne+Nagel. ČOV do Koreje pro potřeby sportovců dovezl přímo
z Číny matrace a také sedáky „fatboye“. Tyto matrace a fatboye byly po skončení ZOH darovány
organizačnímu výboru POCOG na charitativní účely. Zároveň ČOV logisticky zajišťoval dopravu
pronajatých televizních obrazovek ze Soulu. Celkový objem karga pro ZOH 2018 dosáhl téměř 80
m3 zboží, což představovalo více než tři tuny.
Zdravotní zabezpečení
Medicínský tým na ZOH v Pchjongčchangu pracoval pod vedením šéﬂékaře MUDr. Jiřího Neumanna.
Celkem se v obou vesnicích vystřídalo 7 lékařů a 13 fyzioterapeutů/masérů. V obou vesnicích velice
dobře a aktivně fungovaly tzv. medicínské prostory – jak špičkově vybavené ordinace lékařů, tak
prostory pro fyzioterapii. Navíc byly k dispozici i prostory pro „světelnou“ sprchu, které sloužily pro
efektivnější zvládnutí aklimatizačního procesu. Co se týká vybavení speciálními zdravotnickými
přístroji a technikou, měli jsme k dispozici v obou vesnicích lymfodrenážní kalhoty a vysokovýkonný
laser. V PVL byl navíc k dispozici diagnostický ultrazvuk, TRT-Therapie a oscilace „Deep Oscilation“.
V horské vesnici byla nemocnost sportovců minimální. Některé týmy provedly imunoprevenci před
odletem (běžecké lyžování), někteří jednotlivci také absolvovali na podzim 2017 očkování proti
chřipce. Obvyklé potíže s horními cestami dýchacími se vyskytovaly spíše u doprovodu, u sportovců
pak lehké nachlazení s jednodenní rýmou z důvodů velkých přechodů ze zimy do tepla. V úvodních
dnech olympijských her dosahovala rtuť teploměru k minus 21 stupňům, na pokoji pak k 25 stupňům.
Využili jsme zakoupený rychlý set k diagnostice chřipky, testy byly vždy negativní. Z úrazů byla
řešena nekomplikovaná zlomenina distálního článku palce u dvou sportovců alpského lyžování, která
po speciálně vytvořené ﬁxaci umožnila bezproblémový nástup do všech závodů. Naproti tomu u dvou
snowboardistek po pádu další pokračování možné nebylo. U obou se jednalo o podvrtnutí kotníku,
v prvním případě s částečným natržením předního vazu zevně, v druhém případě s lehkou distorzí
kotníku. V Kangnung Village byla péče standardní, bez komplikací. Již v úvodu her byla provedena
výměna hokejisty pro podvrtnutí kolenního kloubu s částečným natržením vnitřního postranního vazu.
Velice přínosné bylo vybavení zvlhčovači na všech pokojích, sportovci jich ve velké míře využívali.
Dále pak byl u citlivějších jedinců (alergiků) použit na pokojích ionizátor a mechanický čistič vzduchu.
Možná i toto mohl být důvod k minimálnímu výskytu katarů horních cest dýchacích. V podstatě
nebylo třeba u nikoho použít antibiotika. Poprvé v historii olympijských her byl použit elektronický
systém sběru dat, tzv. „Illnes Injury Daily Report“. Po úvodní složitější fázi přihlášení do tohoto
systému jsme již ve druhé polovině soutěží neměli problém se zasíláním dat do centrálního úložiště.
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Sportovci ocenili možnost přístupu k vitamínům, k menší zásobě doplňků výživy, někteří jednotlivci
ocenili i možnost sušené stravy Radix. Osmihodinový časový posun byl řešen u některých sportovců
přípravou ještě před odletem do dějiště her úpravou spánkového režimu, nošením speciálních brýlí
a na místě pak instalací speciálního osvětlení – světelné sprchy s návodem. Sprcha byla instalována
v obou vesnicích. Skupina bobistů například využila světělnou sprchu k vybuzení před závody. Již
standardním osvědčeným pomocníkem v aklimatizačních procesech je farmakoterapie v tomto
případě reprezentovaná Zipiclonum-Zopitinem, který ve velké míře již od začátku vyhledávali sportovci
i doprovod. I díky těmto prostředkům, kdy v přípravě aklimatizačních plánů náš tým spolupracoval
s PF – UK a NUDZ Klecany, dopadla časová synchronizace u všech výborně. Světelná sprcha je jistě
zajímavým doplňkem i z hlediska umístění následujících OH/ZOH – tedy vše směrem na východ –
Tokio 2020 i Peking 2022.
Bezpečnost
Velkým tématem se před ZOH stala otázka bezpečnosti. Dne 3. září 2017 Severní Korea (KLDR)
provedla svůj šestý a největší jaderný test. Hry se přitom konaly pouhých 80 km od demilitarizované
hraniční zóny. To vyvolalo obavy o bezpečnost účastníků olympiády. V některý významných zemích
se k účasti svých sportovců velmi rezervovaně vyjádřili také politici, obavy z neúčasti na ZOH se ale
nenaplnily. Protesty vyvolalo i to, že Severní a Jižní Korea měly sjednocený ženský hokejový tým a při
slavnostním zahájení vystoupily pod sjednocenou korejskou vlajkou. Další politickou kontroverzi (pro
účastníky ZOH to však bylo uklidněním) vyvolala skutečnost, že jihokorejský prezident Mun Če-in
si při zahájení ZOH podal ruku se sestrou severokorejského diktátora Kim Čong-una a významnou
představitelkou tamního režimu Kim Jo-čong. Bylo to poprvé od konce korejské války, co člen
vládnoucí rodiny Severní Koreje navštívil Jižní Koreu. Zajímavostí této olympiády je účast skupiny 229
roztleskávaček ze Severní Koreje v červených kostýmcích, které vzbudily pozornost hned po příletu
do dějiště her v Pchjongčchangu a byly hodně vidět i na sportovištích. V rámci příprav na ZOH jsme
pravidelně a bedlivě monitorovali bezpečnostní situaci a reagovali na informace od organizačního
výboru, MOV i našeho zastupitelského úřadu. Byli jsme opakovaně ujišťováni o klidné situaci
a minimálních problémech. V přípravách i realizaci akce jsme dostávali informace z uvedených zdrojů
i ze strany UZSI, který má bezpečnostní situaci v zahraničí ve své gesci. V průběhu akce jsme byli
upozorňováni na jednotlivé aktuální problémy a situace. Týkalo se to například demonstrací kvůli
zapojení KLDR do ZOH, epidemie Noroviru, hrozeb spojených s rostoucími obavami z lesních požárů,
které se objevovaly v důsledku suché zimy a silného větru, nebezpečí spojeným s vysokou aktivitou
hackerů, kteří během zahajovacího ceremoniálu napadli servery organizačního výboru, zemětřesení
o síle 4,8 stupňů Richtera, které bylo zaznamenáno přibližně 200 km od dějiště. Směrem k našemu
týmu se řešilo pouze několik případů komplikací při placení taxi služeb, kde nebylo možno použít
kreditní karty. Jediné větší bezpečnostní riziko bylo nebezpečí spojené se silným větrem, především
v GVL, kde bylo nutné na několik dní vyřadit z provozu některé provizorní budovy.
Komunikace
Servis pro média na OH v Pchjongčchangu byl největší v historii. Tvořilo jej celkem 12 lidí přímo v Koreji,
dohromady se o komunikaci olympijských her včetně servisu v Praze pro fasování, přílety a odlety
a Olympijské festivaly staralo 32 lidí. Funkce tiskových mluvčí plnili Tibor Alföldi (PVL) a Barbora
Žehanová (GVL), akreditaci pro press attaché měl i Tomáš Houska jako šéf digitální komunikace.
Poprvé v historii byl vyčleněný člověk na komunikaci Českého domu. Jiří Čmucha svou úlohu zvládl
výborně, byl k ruce jak pro vedení Českého domu, tak pro potřeby studia České televize, Radiožurnálu
i Czech Teamu. Rovněž se staral o přítomné sportovce. Podobnou roli jen s fotoaparátem na krku
v Českém domě plnil Jan Malý a díky jeho práci je k dispozici kompletní obrazová dokumentace.
Na místě byli k dispozici tři fotografové – kromě Jana Malého také Herbert Slavík prioritně pro potřeby
knihy a Pavel Lebeda, který skvěle plnil fotobanku a roli zpravodajského fotografa. Jan Malý měl
kromě Českého domu také na starosti slavnostní ceremoniály a byl k ruce pro další aktuální potřeby.
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Knihu společně se Slavíkem textově tvořil na místě Viliam Buchert. Media House měl na místě kromě
Tomáše Housky také další čtyři lidi. Dva kameramany Tomáše Kříže a Jana Mikulku, kteří občas
plnili i roli fotografů, jednoho reportéra Tadeáše Drahoráda a moderátora Tomáše Vernera, jenž byl
speakerem studia Czech Team, ale také ve službách Českého domu. Verner svou roli plnil dokonale,
postaral se rovněž o mezinárodní tiskovou konferenci Ester Ledecké vedenou v angličtině. Servis pro
média proběhl v rámci aktuálních možností bez zásadních komplikací.
Ekonomika
Celkové náklady na ZOH dosáhly takřka 43,5 milionu korun, a to i bez započítání odměn medailistům,
které si poprvé řešilo MŠMT napřímo. ZOH v Koreji byly ﬁnančně velice náročné především z důvodu
vysokých nákladů na dopravu do místa konání her a na ubytování, protože významná část členů
výpravy (servismani, trenéři, technický doprovod) neměla na základě přísných kvót od pořadatelů
her zajištěno ubytování v Olympijské vesnici. Důležitým faktorem také byl vysoký počet účastníků
výpravy a s tím spojené veškeré další náklady (jednotné oblečení, kapesné a stravné, pojistné atd.).
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podařilo rezervovat objekt naproti Olympijské vesnici v Kangnungu, kde se konala část soutěží
olympiády. To se ukázalo jako skvělé rozhodnutí, dům v průběhu olympiády postupně navštěvovalo
víc a víc zahraničních sportovců, kteří postupně končili své soutěže. Dům vznikl v nové čtyřpatrové
budově, v níž si český tým pronajal dvě patra. Přízemí bylo bezplatně otevřené veřejnosti, první patro
sloužilo jako uzavřené místo pro českou výpravu a hosty. Přípravy zahrnovaly kompletní zajištění
vnitřního vybavení od příček, vody, odpadů, topení až po kuchyň, nábytek a kompletní branding.
Na domě byla velkoformátová LED obrazovka, jež zvala návštěvníky do Českého domu a reagovala
na úspěchy českého týmu aktuálními fotkami medailistů. Celým domem ﬁnálně prošlo více než 35 tisíc
návštěvníků, mezi nimi nejen Korejci, ale velké množství návštěvníků z řad zahraničních fanoušků.
V nemalém počtu do Českého domu přicházeli rodinní příslušníci sportovců i členové mezinárodních
sportovních organizací a zástupci států. Pro návštěvníky byl připraven bohatý program i expozice
ve spolupráci s partnery domu. U vchodu návštěvníci narazili na skleněné sochy se sportovními
motivy společnosti Lasvit včetně vystavených trofejí z minulých olympiád či Tour de France. Přínosná
byla spolupráce s místním zastoupením Pilsner Urguell, které se kromě zajištění výčepních pultů,
speciálně vyškolených výčepních a dodávek piva postaralo i o výukovou virtuální realitu o plzeňském
pivovaru a vzniku piva. Virtuální realitou se prezentovala také společnost CzechTourism, která jejím
prostřednictvím ukázala návštěvníkům milníky Československa a České republiky za posledních
100 let. Expozice v obou patrech tak odstartovala oslavy stého výročí založení Československa. To
připomínala i výzdoba obou pater Českého domu, kde se kromě „stovky“ představila i další významná
data z hlediska českého sportu – 50 let od zlatého skoku Jiřího Rašky a 20 let od vítězství hokejistů
v Naganu. Na pódiu se slavily medailové úspěchy českých sportovců se všemi návštěvníky domu.
Svůj úspěch zde oslavili biatlonisté, rychlobruslařky i snowboardisté. Jedním z nejemotivnějších
zážitků pro všechny zúčastněné byla oslava zlaté medaile amerických hokejistek včetně americké
hymny zpívané na pódiu Českého domu. Vrchní patro sloužilo pro relaxaci a pobavení české výpravy,
partnerů i všech hostů, ale také pro studia Českého rozhlasu a České televize. Návštěvu Českého
domu si nenechalo ujít asi 90 % všech sportovců české výpravy. Kromě piva na ně čekal i čerstvý
chléb a pečivo všeho druhu. Pekař Karel Rendl připravoval i sladké lahůdky pro všechny příchozí.
V domě a obou vesnicích se dohromady snědlo 2000 bochníků chleba, na něž se namazalo přes
půl tuny klasických českých pomazánek. Ty připravoval kuchař přímo v ČD. V domě se připomněly
skvělé okamžiky českých a československých sportovních dějin – 11. 2. skok prvního zlatého
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Český dům
Tradičním počinem České olympijské a.s., na olympijských hrách v Koreji bylo zřízení Českého
domu, místa pro setkávání českých sportovců a jejich doprovodů a zázemí pro partnery a hosty
Českého olympijského týmu. Kreativnost, pohostinnost a sdílení vzájemné radosti – tak se
prezentoval Český dům 2018 během ZOH v Koreji. Práce na Českém domě začaly bezprostředně
po skončení LOH v Riu hledáním vhodného objektu. Po dvou nezdařilých pokusech se nakonec

14

1

10

11

ZPRÁVA O ČINNOSTI SPORTOVNÍHO ÚSEKU ZA ROK 2018

15

1

2

3

4

5

6

medailisty ze zimních olympijských her Jiřího Rašky připomenutím jeho legendárního telemarku
a 22. 2. zde Olympic Channel odvysílal premiéru dokumentárního ﬁlmu The Nagano Tapes o zlatém
triumfu českých hokejistů na turnaji století v Naganu. Osobně ho tu odprezentoval producent ﬁlmu
Frank Marshall, režisér ﬁlmu Ondřej Hudeček a řada v té době aktivních hokejistů. V Českém domě
vypilo se téměř 32 000 piv, snědlo 2000 gulášů a 1700 domácích klobás. Prestižní americký časopis
The Boston Globe udělil Českému domu zlatou medaili za nejlepší národní dům při ZOH v Koreji.
Českému domu se dostalo pozornosti v řadě zahraničních médií. Kanadská televize CBC připravila
reportáž a živé studio, zavítaly sem štáby několika korejských televizí, dále Olympic Channel, reportéři
amerických časopisů Time a Sports Illustrated, agentur Reuters a AP či německé televize ZDF.
Úspěchy českého týmu
Sportovní vystoupení české delegace na XXIII. ZOH 2018 v Pchjongčchangu bylo po ZOH 2014 druhé
historicky nejúspěšnější (v úvahu je brána účast na všech předchozích ZOH, jak samostatná česká,
tak československá). Sportovci reprezentující Českou republiku získali celkem sedm medailí, dvě
zlaté, dvě stříbrné a tři bronzové. Medaile pro ČR vybojovali lyžařka a snowbordistka Ester Ledecká
(dvakrát zlatá medaile, ve sjezdařském super G a v paralelním obřím slalomu na snowboardu),
rychlobruslařka Martina Sáblíková (stříbrná medaile z trati 5000 m), biatlonisté Michal Krčmář
(stříbrná medaile ve sprintu na 10 km) a Veronika Vítková (bronzová medaile ze sprintu na 7,5 km)
a další bronzové medaile získaly snowboardistka Eva Samková (snowboardcross) a rychlobruslařka
Karolína Erbanová ve sprintu na 500 m. Český olympijský tým získal v Pchjongčchangu kromě 7
medailí také dalších 11 umístění do 8. místa a celkem 39 umístění do 16. místa. V hodnocení NOV
jsme se umístili před některými sportovně a ekonomicky vyspělými a významnými zeměmi (Čína,
Finsko, Velká Británie, Polsko, Austrálie, Španělsko). V celkovém hodnocení si náš olympijský tým
polepšil, oproti ZOH v Soči se posunul o 1 místo v hodnocení pořadí států. Naše výprava početně
dosáhla rekordního rozsahu 96 akreditovaných sportovců (Soči 88, Vancouver 92 sportovců), a její
medailový zisk byl historicky druhý největší. Doposud nejlepší medailovou bilanci z Vancouveru
a Sarajeva naši olympionici překonali a ziskem sedmi medailí (2 – 2 – 3) se přiblížili nejúspěšnější
účasti v Soči 2014. V neoﬁciálním hodnocení zemí jsme tak obsadili 14. místo v pořadí podle kvality
získaných medailí a 15. místo co do celkového počtu získaných medailí. Čtrnáctá příčka je shodná
s dalšími našimi historicky nejlepšími umístěními na ZOH, tj. v Naganu 1998 a Vancouveru 2010.

1

2

3
Ester Ledecká

Rok

Soutěž

2018

ZOH

Místo

počet
sportovců

PCHJONGČCHANG, KOR

96

počet členů
doprovodu

Medailová umístění
Zlato

5

6

121

2

9

10

Bronz

4.

5.

6.

3

2

0

0

sportovec

sport

disciplína

Ledecká Ester

alpské disciplíny

super G

1

Ledecká Ester

snowboarding

paralelní obří slalom

2

Krčmář Michal

biatlon

10 km sprint

2

Sáblíková Martina

rychlobruslení

5 000 m

3

Vítková Veronika

biatlon

7,5 km sprint

3

Erbanová Karolína

rychlobruslení

500 m

3

Samková Eva

snowboarding

snowboardcross
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Veronika Vítková

7

7.

8.

2.1.2. YOG Buenos Aires 2018 (Argentina)

6

3

V pořadí třetí letní Olympijské hry mládeže se konaly od 6. do 18. října 2018 v hlavním městě Argentiny
Buenos Aires. Na jihoamerickém kontinentu to byla historicky druhá olympijská soutěž, po OH v Rio
de Janeiro 2016. Do soutěží bylo akreditováno 3 980 mladých sportovců (2 001 chlapců /1 979 dívek)
a 1 953 osob doprovodu. Ve dvanácti soutěžních dnech bylo uděleno celkem 241 sad medailí (115
pro chlapce, 104 pro dívky a 22 soutěží bylo smíšených). Většina soutěží byla převzata z programu
OH, některé soutěže byly „uměle vytvořeny“, popř. modiﬁkovány rozhodnutím MSF a MOV. Jako nové
sporty a disciplíny byly zařazeny do programu YOG: karate, kolečkové bruslení, sportovní lezení,
taneční sport (breaking), kiteboarding, BMX Freestyle v cyklistice, plážová házená a futsal.

11

1

11

16

2

Karolína Erbanová

Počet umístění do 8. místa

7

8
umístění

Stříbro

Michal Krčmář

4

Eva Samková

7

Martina Sáblíková

Českou delegaci tvořilo celkem 87 osob, z toho 52 sportovců (27 dívek/25 chlapců) a 34 členů
doprovodného týmu, včetně doprovodu ubytovaného mimo olympijskou vesnici. Na YOG se
kvaliﬁkovali naši sportovci v těchto sportech: atletika, badminton, basketbal 3x3, box, cyklistika,
golf, sportovní gymnastika, judo, kanoistika, kolečkové bruslení, plavání, stolní tenis, střelba, šerm,
taekwondo, tenis, veslování, plážový volejbal a vzpírání.
Čeští sportovci získali na YOG 2018 celkem 13 medailí, z toho 11 v disciplínách olympijského
programu a další dvě přidali v doplňkových disciplínách (MIX družstva složená z chlapců a dívek
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8

9

10

11

1

2

různých NOV): Největší hvězdou výpravy byla plavkyně Barbora Seemanová, která vybojovala dvě
zlaté medaile a jednu bronzovou. Další zlatou medaili získala atletka Barbora Malíková. Stříbrnou
medaili přidaly veslařky Anna Šantrůčková a Eliška Podrazilová, dále pak basketbalistka Kateřina
Galíčková a judista Martin Bezděk, který přidal ještě jednu stříbrnou ve smíšené týmové soutěži.
Bronzové medaile přivezli domů oštěpař Martin Florián, kanoista Jiří Minařík, šermířka Veronika
Bieleszová a vzpěrač František Polák, který získal první medaili pro český tým, a další bronzovou
získala Tereza Švábíková v badmintonové týmové soutěži.
Celkem přivezli naši sportovci 30 umístění do 8. místa a dalších 22 umístění do 16. místa.
V neoﬁciálním hodnocení národů podle zisku medailí (nezapočítány mezinárodní mix soutěže) jsme
podle „kvality“ medailí (rozhoduje získaný počet zlatých, poté stříbrných a poté bronzových medailí)
obsadili 21. místo, resp. 20. místo podle celkového počtu získaných medailí, čímž jsme se zařadili
do první desetiny zemí dle úspěšnosti.

3
Rok

Soutěž

Místo

počet
sportovců

počet členů
doprovodu

2018

YOG

Buenos Aires,
ARG

52

34

4
umístění

5

6

7

Medailová umístění
Zlato

Stříbro

Počet umístění do 8. místa

Bronz

4.

5.

13
3

4

6.

6

4

4

3

sportovec

sport

disciplína

Seemanová Barbora

plavání

50 m F

1

Seemanová Barbora

plavání

100 m F

1

Malíková Barbora

atletika

400 m

2

Bezděk Martin

judo

do 81 kg

2

Bezděk Martin

judo

MIX

2

Galíčková Kateřina

basketbal

shot-out contest

2

Podrazilová Eliška, Šantrůčková
Anna

veslování

JW 2-

3

Seemanová Barbora

plavání

200m F

3

Polák František

vzpírání

do 62 kg

3

Minařík Jiří

kanoistika

canoe one on one

3

Bieleszová Veronika

šerm

kord

3

Florián Martin

atletika

oštěp

3

Švábíková Tereza

badminton

MIX

9

10

8.

3

3

17

1

8

7.

2.2. Příprava účasti na budoucích olympijských soutěžích:
• Podpora sportovní přípravy a zajištění účasti na zimním EYOWF Sarajevo 2019.
• Podpora sportovní přípravy a zajištění účasti na letním EYOF Baku 2019.
• Podpora sportovní přípravy a zajištění účasti na EH Minsk 2019.
• Podpora sportovní přípravy a zajištění účasti na BG San Diego 2019.
• Podpora sportovní přípravy a zajištění účasti na YOG Lausanne 2020.
• Podpora sportovní přípravy a příprava účasti na OH Tokio 2020.

1

2

2.3. Účast na mezinárodních odborných seminářích a zasedáních:
• Sympozium sportovní medicíny Dříteč 22.–24. 3. 2018.
• Seminář Šéfů misí YOG 2018 Buenos Aires 22.–24. 3. 2018.
• Seminář EOC Bělehrad 10.–12. 5. 2018.
• Seminář Šéfů misí EH 2019 Minsk 9.–13. 6. 2018.
• Open Day visit, Tokio 2020 16.–21. 7. 2018.
• Konference Sports Parks 25. 9. 2018.
• Seminář k zajištění EYOF Sarajevo 2018 13.–16. 11. 2018.
• Zasedání V4 – Olympijské naděje Bratislava 28.–29. 11. 2018.
Další cesty a výjezdy sport. úseku:
• Regionální olympiáda Rožnov pod Radhoštěm 13.–15. 6. 2018.
• Pracovní cesta Japonsko – inspekce lokace pro pre-campy před OH 2020 – Tokio, Jamanači,
Kóči, Oita 15.–16. 7. 2018.
• Sport Park Pardubice 10.–12. 8. 2018.
• RF OVOV Brno 5. –7. 9. 2018.
• TOP CAMP Karlovy Vary – příprava a zajištění 3.–5. 10. 2018.

2.4. Další činnosti sportovního úseku:
• Příprava a realizace projektu TOP TEAM – 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 zajišťuje sportovcům a jejich servisním týmům
ﬁnanční, servisní, lékařské, vědecké a další podmínky tak, aby sportovci měli zázemí srovnatelné
se světem a které jim pomůže ke špičkovým výkonům na olympijských hrách i dalších vrcholných
soutěžích při reprezentaci České republiky. Realizace projektu probíhá prostřednictvím ﬁnanční
i neﬁnanční podpory v celém čtyřletém olympijském cyklu 2017–2020 a zahrnuje nadstandardní
ﬁnanční podporu určenou na přípravu nejlepších sportovců, podporu olympijských talentů, ﬁnální
podporu kvaliﬁkovaným sportům i podporu aklimatizačních kempů. Součástí projektu je i vědecký
a lékařský servis, který řeší širší problémy napříč sporty, je jedním z klíčových kroků, jak se vyrovnat
světové konkurenci a ovlivnit nejmenší detaily sportovního výkonu – a to jak v individuálních, tak
v týmových sportech, které by na tuto podporu jednotlivě neměly šanci dosáhnout. Do projektu jsou
zapojeni největší odborníci na daná témata v Česku i v zahraničí, kteří se zabývají spánkologií,
aklimatizací, prevencí zranění, výživou, psychologií, mentálním tréninkem a dalšími potřebnými
oblastmi.
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3

4

5

6

7

8

9
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Počet Objednaných služeb TOP SERVIS 2018

1

2

3

• Česko sportuje
• Nadstandardní zabezpečení
• Cena J. S. Gutha-Jarkovského
• Partnerské akce ad.

Komunikační dovednosti
Nanotechnologie
Funkční respirační trénink
Diagnostika fyziologické limitace výkonu
Hypoxická příprava
Mental coaching
Spirometrie
Podologie
Diagnostika a terapie hybného systému
Analýza zorného pole – vyšetření očí
MySASY
Regenerační návleky
Epidemiologie
Laboratorní diagnostika pro vysokoh. přípravu
Laboratorní diagnostika
Výživa v rámci přípravy a závodu
Analýza potu
Aklimatizace
Analýza kvality spánku

4

• Spolupráce

0

5

10

15

• Příprava
5

6

7

8

9

10

11

20

25

30

35

40

45

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.
• Zajištění zahraniční návštěvy z japonského Kóči v Praze – reciprocita, zajištění tréninkových
aklimatizačních kempů v prefektuře Kóči, jako přípravu na OH 2020.
• 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.
• 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.
• Řízení činnosti Sportovního expertního týmu (SET).
• Spolupráce s Komisí sportovců ČOV a její aktivní zapojení do dění v ČOV a jeho projektů.
• Spolupráce na činnosti Lékařské komise ČOV (předseda prof. Pavel Kolář), spolupráce se smluvními
zdravotnickými zařízeními včetně Centra pohybové medicíny. Spolupráce na fungování Call-centra
pro vybrané TOP sportovce. Příprava realizace spuštění informačního systému ALL-IMP.
• Podpora a koordinace účasti na soutěžích olympijských nadějí (Visegradská čtyřka) 2017–2020
– soutěže OH nadějí probíhají průběžně celý rok. V listopadu 2018 se zástupce sportovního úseku
Jan Stluka zúčastnil schůze řídícího výboru soutěží Visegradské čtyřky v Bratislavě. V roce 2019
bude řízením soutěží OH nadějí V4 pověřena Česká republika, personálně Jan Stluka.
• Aktivní účast na práci složek ČOV – především Českého klubu olympioniků, Českého klubu fair play
a České trenérské akademie.
• Průběžná spolupráce s odborem sportu MŠMT ve věci podpory olympijské přípravy, antidopingové
problematiky a ﬁnancování sportu.
• Spolupráce s ČO a.s. v komunikaci se sportovci:
• Stipendia
• TOP TEAM
• TOP CAMP
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s tiskovým oddělením ČOV na zajištění akcí a mediálních výstupů týkajících se
sportovní činnosti a sportovních akcí ČOV.
• Spolupráce na projektech v rámci „Česko sportuje“, především v rámci Sazka olympijského víceboje
a Odznaku všestrannosti olympijských vítězů.
• 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
Dual Career – (Týden duální kariéry, komise…), jednání poradního sboru ombudsmana, olympijský
den – T-Mobile olympijský běh – pořadatelství i poděkování pořadatelům, podpora přípravy ODM,
ad. hoc akce propagující olympismus či ČOV.
• Spolupráce s rezortními sportovními centry ASC, CS – MV OLYMP a VSC ve věci olympijské
přípravy, zejména účast na výročních hodnoceních, neboli oponenturách plánů činnosti, kde se,
mimo jiné, řeší příprava sportovců a její speciﬁky směrem k OH/ZOH. V tomto roce se zástupci
ČOV zúčastnili celkem 50 oponentur.

Počet Objednaných služeb TOP TEAM 2018
Popis služby

Spánkologie, aklimatizace
(Bendová, Červená, Novák)

Analýza kvality spánku

28

Aklimatizace

18

Výživa a imunologie
(Vítek, Beran)

Analýza potu

28

Výživa v rámci přípravy a závodu

42

Laboratorní diagnostika

18

Laboratorní diagnostika pro vysokoh. přípravu

25
8

regenerační návleky

37

MySASY

24

Analýza zorného pole – vyšetření očí

18

Diagnostika a terapie hybného systému

23

Podologie

28

Spirometrie

19

Mentální příprava (Mühlfeit)

mental coaching

31

Fyziologie sportu (Dostal)

Hypoxická příprava

20

Diagnostika fyziologické limitace výkonu

27

Funkční respirační trénink

28

Výzkum materiálů (Louda)

Nanotechnologie

Komunikace (Žehanová)

Komunikační dovednosti

3

4

Počet

Epidemiologie

Kineziologie pohybu (Kolář)

2

5

Servis

Prevence
(Neumann, Jonáš, Korda, Šlachta)

1

6

7

8

9

8
29

10

11
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1936
Olympijský vítěz na kruzích Alois Hudec
s bronzovou medailistkou ze soutěže gymnastických
družstev Vlastou Děkanovou v Berlíně.

8

1948, 1952
Emil Zátopek vběhl za aplausu nadšených fanoušků
na helsinský Olympijský stadion jako první
a ke zlatům ze závodů na 5000 a 10 000 m přidal
nejcennější kov také v maratonu.

9

3

7

8

9

Zpráva o činnosti
ombudsmana
Českého
olympijského výboru

10

11

22

XXX

XXX

23

10

11

3. Zpráva o činnosti ombudsmana ČOV
ALEXANDER KÁROLYI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Zpráva o činnosti ombudsmana Českého olympijského výboru podle článku 10, odst. 4 Stanov ČOV
a článku 6, odst. 2 Statutu ombudsmana ČOV, za období od 1. 4. 2018 do 15. 3. 2019, předkládána
Plénu Českého olympijského výboru.
Plénum ČOV volí na návrh členů ČOV ombudsmana Českého olympijského výboru. Postavení,
působnost a další činnosti ombudsmana ČOV upravuje Statut ombudsmana ČOV. Do činnosti
ombudsmana ČOV patří zejména působit v oblasti ochrany práv členů ČOV, vyplývajících z působení
a jednání orgánů sportovních subjektů a dalších členů ČOV, které jim zaručuje Olympijská charta,
Stanovy ČOV, včetně dalších předpisů ČOV a principy demokratického právního státu. Ombudsman
je chrání například i před jejich nečinností a podobně. V červnu 2018 přijal Výkonný výbor Českého
olympijského výboru písemným prohlášením Etický kodex Mezinárodního olympijského výboru jako
nedílnou legislativní součást interní činnosti a působnosti Českého olympijského výboru. Ombudsman
ČOV vykonává v rámci ČOV působnost a pravomoc Etické komise MOV dle Etického kodexu MOV.
Ombudsman ČOV předkládá Plénu ČOV zprávu o své činnosti.
Dne 31. 10. 2018 skončilo šestileté volební období ombudsmana ČOV (1. 11. 2012 – 31. 10. 2018),
dne 18. 4. 2018 jsem byl Plénem ČOV zvolen na další šestileté období do funkce ombudsmana
Českého olympijského výboru, s účinností od 1. 11. 2018.
V hodnoceném období, tj. od 1. 4. 2018 do 15. 3. 2019, jsem se aktivně zúčastňoval zasedání VV
ČOV, scházel se s předsedy jednotlivých složek ČOV, komunikoval s předsedou Komise sportovců
ČOV a předsedou, resp. členy Revizní komise ČOV. Dále spolupracuji s generálním sekretářem ČOV
a dalšími pracovníky ČOV a samozřejmě i s představiteli jednotlivých sportovních subjektů, členy VV
a Pléna ČOV. V srpnu 2018 mě pracovní zasedání předsedů sportovních spolků ČR delegovalo, jako
svého zástupce, do čtyřčlenného úzkého legislativního týmu poslance PS Parlamentu ČR a vládního
zmocněnce pro sport Milana Hniličky pro přípravu novely Zákona o podpoře sportu.
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 České televize
Prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr.h.c., vysokoškolský pedagog, člen Národní rozpočtové rady
Prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy,
ředitel Ústavu právních dějin
JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D., náměstek ministra vnitra ČR, předseda Legislativní rady ČOV
Pavel Nedvěd, viceprezident FC Juventus Turín,
držitel Zlatého míče pro nejlepšího 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 ČUS,
advokát a soudní znalec
PhDr. Jiří Vejvoda, místopředseda Rady Českého rozhlasu, novinář a publicista
JUDr. Daniel Viduna, člen Legislativní rady Českého olympijského výboru a LR ČUS, advokát
JUDr. Pavel Zpěvák, odborný právní konzultant Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Bc. Denisa Černá, tajemnice ombudsmana ČOV
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Od dubna 2018 jsem posuzoval 35 podání a poskytl několik dalších odborných vyjádření.
Předmětem posouzení byly zejména podněty směřující k legislativě sportovních předpisů, resp.
k jejich respektování, dále ke sportovní etice, k mimosoudnímu řešení soudních sporů, k rozhodnutí
sportovních orgánů, podněty ke stanovám sportovních subjektů a k dopingovým kauzám, ale i dotazy
směrem k zákonům ČR a k jejich dopadům na sportovní prostředí. Tyto věci jsem řešil písemnými
Stanovisky ombudsmana, osobním jednáním, nebo odborným výkladem. Kromě těchto podání
jsem aktivně spolupracoval s orgány státní správy, se sdělovacími prostředky a dalšími fyzickými
i právnickými osobami.
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Přehled řešených podání ombudsmanovi ČOV
1) Podnět „Grygová Martina – použití olympijské symboliky“. Podnět byl přijat dne 9. 4. 2018
paní Martinou Grygovou z Gymnastic Fashion a jednalo se o udělení souhlasu s užitím olympijských
symbolik.
2) Podnět „Naďa Knorre – genderová rovnost“. Podnět byl přijat dne 18. 4. 2018 paní Naďou
Knorre, předsedkyní Komise rovných příležitostí ve sportu ČOV a jednalo se o projekt MOV ve věci
genderové rovnosti a jeho podporu ze strany ombudsmana ČOV.

3
3
4

3) Podnět Aleny Erlebachové, výkonné předsedkyně ČPV „Dohody DPP a DPČ“. Podnět byl
přijat dne 2. 8. 2018, kdy paní Alena Erlebachová žádala o právní výklad k otázkám DPP a DPČ.
4) Podnět České akademie squashe „dotace – poškození ze strany MŠMT“. Podnět byl
ombudsmanovi podán dne 10. 5. 2018 a týkal se rozdělování prostředků v programu Organizace
sportu a údajného opakovaného poškození spolku ze strany MŠMT.
5) Stížnost paní Kateřiny Tvrdé na výroky pana Z. Haníka. S touto žádostí se na ombudsmana
ČOV obrátila paní Kateřina Tvrdá dne 10. 5. 2018 a žádala o posouzení výroků pana Z. Haníka,
místopředsedy ČOV, v televizi DVTV.
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6) Komise rovných příležitostí „Výroky pana Haníka“. Podnět ombudsmanovi podala Komise
rovných příležitostí ve sportu dne 11. 5. 2018 a žádala posouzení a návrh řešení ve věci nevhodných
výroků pana Haníka v médiích.
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7) Podnět Mgr. Moniky Vlčkové „šikana dětí v moderní gymnastice“. Podnět byl podán dne
22. 5. 2018 paní Vlčkovou, která žádala o názor a posouzení údajné šikany dětí v moderní gymnastice.
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8) Žádost sekretariátu ČOV o legislativní posouzení návrhů Statutu ČOA a ČTA ze dne
24. 5. 2018.
9) Podnět Komise sportovců ČOV „přestup Kateřiny Krejčí do Německa“. Podnět podala dne
4. 6. 2018 Komise sportovců, která žádala posouzení přestupu Kateřiny Krejčí, reprezentantky
v moderním pětiboji kategorie U19 do Německa.
10) Anonymní podání na neetické chování funkcionářů FC Hradec Králové. Toto podání bylo
doručeno dne 25. 6. 2018. Jelikož se jednalo o anonymní podání, ombudsman ČOV se jeho řešením
nezabýval.
11) Alena Erlebachová, výkonná předsedkyně ČPV „Pracovní spor“. Žádost byla přijata dne
26. 7. 2018, jednalo se o pracovní spor s ČPV, který byl vyřešen konzultací.
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12) Novela zákona o podpoře sportu. Ombudsman byl v srpnu 2018 sportovním prostředím
delegován do úzké pracovní skupiny poslance PS Parlamentu ČR a vládního zmocněnce pro sport
Milana Hniličky, která připravuje novelu Zákona o podpoře sportu.
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13) Česká asociace stolního tenisu „verbální a písemné napadání členů asociace“. Podnět
byl podán dne 3. 9. 2018 Českou asociací stolního tenisu, která žádala o posouzení verbálního
a písemného napadání svých členů.
14) Lucie Tužová „Souhlas s užitím olympijské symboliky“. Dne 4. 9. 2018 se na ombudsmana
obrátila paní Tužová se žádostí o udělení souhlasu s užitím olympijské symboliky pro pořádání
projektu Žít svůj sen, který byl na Olympijských hrách mládeže ﬁnančně podpořen Mezinárodním
olympijským výborem.
15) Lenka Barrow „Fair play v koloběhu dětí“. Podnět byl podán dne 11. 9. 2019 a jednalo se
o posouzení paní Barrow ve věci mistrovství světa dětí v koloběhu, kde mělo dojít k chybě rozhodčí
a nesportovnímu chování ze strany dvou soupeřek.
16) Jan Šeﬂ „zákaz činnosti za doping“. Dne 22. 10. 2018 požádal pan Šeﬂ o přezkoumání svého
trestu zákazu činnosti po dobu 12 měsíců.
17) Předseda ČOV „vyjádření k dopisu Karla Bauera“. Žádost o vyjádření k dopisu pana Karla
Bauera byla podána dne 5. 11. 2018 prostřednictvím předsedy ČOV. Jednalo se o dopis pana Karla
Bauera ve věci sdělení svého názoru na projednávání 1. varianty rozpočtu ČOV pro rok 2019.

Odborná posouzení a stanoviska na základě žádostí orgánů Českého olympijského výboru.
25) Stanovisko k požadavkům PČR k doplnění odpovědí ve věci „zdravotnického zabezpečení“.
26) Stanovisko k požadavkům PČR k vyjádření „dary v podobě oblečení na olympijských hrách
zaměstnancům MŠMT“.
27) Stanovisko k požadavkům PČR ve věci účasti pracovníků MŠMT na olympijských hrách.
28) Stanovisko k návrhu zákona o zvláštním příspěvku zasloužilým reprezentantům.
29) Konzultace v pokračujícím soudním sporu mezi ČOV a Richardem Králíkem o doménové jméno
a ochranné známky ČOV.
30) Stanovisko ve věci Rejstříku sportovních organizací MŠMT.
31) Stanovisko k povinnému zveřejňování skutečných majitelů ﬁrem v Obchodním rejstříku.
32) Stanovisko ve věci medailí Věry Čáslavské, které jsou v úschovně města Černošice.
33) Stanovisko k výpovědi smlouvy o úrazovém pojištění s pojišťovnou Kooperativa.
34) Stanovisko k žádosti o podporu paní Markéty Vochoska Haindlové na pozici arbitra CAS.
35) Stanovisko ve věci žádosti o případné odebírání vánočních dárků od společnosti Muzeum
čokolády a marcipánu Tábor.
V případě zájmu jednotlivých členů Pléna ČOV jsem samozřejmě připraven poskytnout i komplexní,
resp. další informace, případně písemnosti k jednotlivým uzavřeným případům. Všechny jednotlivé
podněty jsou u mě k dispozici pro členy Pléna ČOV i další orgány Českého olympijského výboru.
Informace o činnosti ombudsmana ČOV a veškeré kontaktní údaje lze najít na webových stránkách:
www.olympic.cz/ombudsman.
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18) Janek Ledecký „Kniha o Ester Ledecké“. Dne 10. 12. 2018 se na ombudsmana ČOV obrátil pan
Janek Ledecký se žádostí jak postupovat ve věci napsané a neautorizované knihy o Ester Ledecké.
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19) Podnět paní Jany Humhalové „Tenisová reprezentace ČSMPS“. Podnět byl podán dne
8. 1. 2019 paní Janou Humhalovou, která žádala o pomoc a radu ve věci neposkytnutí dotací
na tenisovou reprezentaci mentálně postižených sportovců, konkrétně čtyř tenistů.

7

20) Podnět juniorských gymnastek a jejich trenérek „vyřazení z MS 2019 v Moskvě“. Podnět
byl podán dne 18. 1. 2019, kdy se na ombudsmana ČOV obrátily dvě juniorské gymnastky a jejich
trenérky ohledně vyřazení z přípravy na mistrovství světa 2019 v Moskvě.
21) Alena Erlebachová, výkonná předsedkyně ČPV „Dohoda o pracovní činnosti“. Dne
4. 2. 2019 se na ombudsmana ČOV obrátila paní Erlebachová se žádostí o posouzení Dohody
o pracovní činnosti mezi zaměstnancem a ČPV z hlediska pracovních výkazů.
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22) Podnět ČOV „Ocenění Českého olympijského výboru“. Podnět byl přijat dne 8. 2. 2019
prostřednictvím předsedy Českého olympijského výboru ve věci legislativního postupu při výběru
kandidátů na udělení ocenění ČOV.
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23) Podnět ČOV „Úrazové pojištění členů sportovních svazů“. Podnět byl přijat dne
8. 2. 2019 prostřednictvím předsedy ČOV se žádostí o posouzení smlouvy o Úrazovém pojištění
členů sportovních svazů.
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24) Podnět Komise sportovců ČOV „Eva Samková – dopingová kontrola“. Žádost byla přijata
dne 4. 3. 2019 prostřednictvím předsedy Komise sportovců a předsedy ČOV ve věci posouzení
postupu komisaře ADV ČR při dopingové kontrole Evy Samkové.
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1948, 1952
Nejúspěšnějším kanoistou v poválečném období
byl Josef Holeček, kilometrovou trať ovládl
na lodích vlastní výroby při olympijských hrách
v Londýně 1948 i Helsinkách 1952.
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1964, 1968
9

Věra Čáslavská je nejúspěšnějším
českým sportovcem historie. Ve sportovní gymnastice
vybojovala sedm zlatých a čtyři stříbrné olympijské medaile,
světový šampionát ovládla třikrát. V letech 1990–1996
byla předsedkyní Českého olympijského výboru
a mezi roky 1995–2001 také členkou MOV.
foto: Karel Novák
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Zprávy předsedů
složek ČOV
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4.1. Český klub olympioniků (ČKO)

4.2. Český klub fair play (ČKFP)

OLDŘICH SVOJANOVSKÝ

KVĚTA PECKOVÁ

Složení předsednictva Českého klubu olympioniků:
Předseda: OLDŘICH SVOJANOVSKÝ
Čestná předsedkyně: DANA ZÁTOPKOVÁ
Místopředsedové: JIŘÍ ADAM, PAVEL BENC, IMRICH BUGÁR, ALEŠ DEPTA
Členové předsednictva: JIŘÍ ČTVRTEČKA, JIŘÍ DALER, MARTIN DOKTOR,
TOMÁŠ DVOŘÁK, VÁCLAV CHALUPA, JARMILA KRATOCHVÍLOVÁ, JIŘÍ KYNOS,
FRANTIŠEK POSPÍŠIL, IVANA SATRAPA, PAVEL SVOJANOVSKÝ

Složení předsednictva Českého klubu fair play:
Předsedkyně: KVĚTA PECKOVÁ
Místopředsedové: JAN ČENSKÝ, MARTIN DOKTOR, VLADIMÍR DRBOHLAV,
ŠTĚPÁNKA HILGERTOVÁ, RADEK JAROŠ, LENKA KOVÁŘOVÁ, HANA MACHKOVÁ,
RADOMÍR NOVÁK, KVĚTA PECKOVÁ, JAN PIRK, JAN ŠVÉD
V průběhu roku odstoupili pro pracovní vytížení a dlouhodobé pracovní povinnosti v zahraničí:
JIŘÍ ZEDNÍČEK, HELENA SUKOVÁ, DAVID VÝBORNÝ a MARGARETA KŘÍŽOVÁ.

Cíle a priority složky:
• Aktivní zapojení členů ČKO do projektů ČOV.
• Prosazování principů Olympijské charty, propagace myšlenky olympismu, zejména mezi mládeží
a sportovní veřejností, hájení čistoty sportovního soutěžení.
• Vytváření podmínek pro podporu olympioniků v sociální a zdravotní oblasti.
• Klubová činnost členů ČKO v regionech.
• Aktivní spolupráce se Světovou asociací olympioniků /WOA/.

Cíle a priority složky:
• Výchova k čestnému a férovému jednání nejen na sportovišti.
• Vyhledávání a oceňování příkladných činů.
• Medializaci aktivit ČKFP prostřednictvím oddělení komunikace ČOV.
• Přesah zásad fair play do povědomí širší veřejnosti.
• Mezinárodní aktivity.

Činnost složky:
• ČKO má aktuálně 893 členů a je organizačně rozdělený do 7 regionálních klubů.
• Účast v projektech ČOV: Česko sportuje, Sazka Olympijský víceboj, Olympiáda dětí a mládeže,
Olympijský běh, Česká olympijská nadace.
• Spolupráce s ostatními složkami ČOV.
• Organizace celorepublikových a regionálních setkání olympioniků.
• Organizace 14 memoriálů bývalých významných olympioniků v různých sportech po celé ČR.
• Účast a podpora regionálních sportovních akcí zaměřených především na mládež a sportovní
veřejnost.
• Besedy s veřejností ve školách a sportovních klubech po celé republice, předávání cen při
vyhlašování celorepublikových i regionálních sportovních anket.
• Propagace olympismu v médiích.
• Mapování osudů bývalých olympioniků ve spolupráci s médii, muzei a archivy.
• Pomoc při zajišťování adekvátní lékařské a lázeňské péče a sociálního poradenství pro bývalé
olympioniky.
• Nadační fondy na podporu olympioniků v sociální nebo hmotné tísni fungují ve všech regionech.
Termíny jednání předsednictva složky v roce 2018:
Předsednictvo ČKO jedná pravidelně každý měsíc kromě prázdnin (červenec–srpen).
Zpracované a předložené dokumenty složky:
• Zpráva o činnosti za rok 2017
Cíle a úkoly pro rok 2019:
• Pokračovat ve spolupráci na projektech ČOV a jeho složek.
• Podporovat aktivity regionálních klubů, zaměřené na sportování veřejnosti – především mládeže.
• Usilovat o zajištění důstojných sociálních i zdravotních podmínek pro olympioniky – seniory.
• Získat pro činnost v ČKO více mladých, dosud aktivních, olympioniků.
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Činnost složky:
• Výroční předávání cen fair play.
• Spolupráce na projektech ČOV (ODM, Olympijský festival v Ostravě, Olympijský den, Česko sportuje).
• V rámci Sazka Olympijského víceboje (SOV-OVOV) podíl na tvorbě plakátů, které zdůrazňují
základní principy fair play pro žáky i jejich učitele.
• Spolupráce s Asociací školních sportovních klubů, 7x účast na republikovém ﬁnále (házená, ﬂorbal,
basketbal, fotbal 2x, vybíjená, atletika).
• Spolupráce s ČSLH – Cena fair play O. Machače, soutěž slušnosti pro kategorii mládeže.
• Přednášková činnost – „Role fair play ve společnosti“ (Církevní gymnázium v Plzni-Mikulášské nám.)
• Patronáty ČKFP (dle žádosti organizátorů):
• Memoriál terezínské fotbalové ligy
• fotbalový turnaj mládeže – Přelouč
• fotbalový turnaj „Zaplať pánbůh za fotbal“ – Terezín
• fotbalový turnaj přípravek – Praha
Přesah
činnosti ČKFP – účast na štafetovém závodu ﬁrem v rámci Jizerské 50, spolupráce se
•
sdružením českých ﬁrem Czech Top100 a předání ceny „Gentlemanská ﬁrma“, účast na akci Týden
sportu v České Třebové
• Spolupráce se svazem cyklistiky – předání ceny fair play na vyhlášení „Krále cyklistiky“.
• Účast na vyhlášení sportovců Karlovarského kraje, předávání ceny fair play na vyhlášení Sportovce
Libereckého kraje.
Mezinárodní aktivity:
• Účast na EC EFPM ve Vídni (K. Pecková)
• Účast na GA ENGSO ve Visby – Švédsko (K. Pecková)
• Účast na Evropském kongresu FP v Brusel (K. Pecková, R. Novák)

5

6

7

8

9

Termíny jednání předsednictva složky v roce 2018:
24. 1., 7. 3., 7. 4. – slavnostní předávání cen fair play za rok 2017, 16. 5., 19. 9., 14. 11.
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Cíle a úkoly pro rok 2019:
• Pokračovat a dále rozvíjet spolupráci na všech projektech ČOV, především zaměřených na mládež.
• Zapojit do aktivní spolupráce jednotlivé svazy a také oceněné sportovce.
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4.3. Česká olympijská akademie (ČOA)
FRANTIŠEK KOLÁŘ
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Složení předsednictva Složky ČOV do 11. 12. 2018:
Zastupující předseda: FRANTIŠEK KOLÁŘ
Komora odborníků: JOSEF DOVALIL (sportovní vědy), JAN EXNER (právo),
PAVEL HLADÍK (olympijská statistika), IVO JIRÁSEK (olympijská ﬁlosoﬁe),
JIŘÍ KOUŘIL (antické olympijské hry), LUCIE SWIERCZEKOVÁ, MARTINA VOŘÍŠKOVÁ
Komora zástupců kolektivních členů: VLADIMÍR DRBOHLAV, RADEK JÁSEK,
FRANTIŠEK KOLÁŘ, JITKA SCHŮTOVÁ, MILENA STRACHOVÁ,
LIBUŠE SZUTÁKOVÁ, ZDENĚK ŠKODA, JIŘÍ KYNOS
Složení předsednictva Složky ČOV od 11. 12. 2018:
Předseda: ALEXANDR KLIMENT
Místopředsedové: JIŘÍ KYNOS, ZDENĚK ŠKODA (sekretář)
Členové: MICHAL BURIAN, JOSEF DOVALIL, VLADIMÍR DRBOHLAV,
ZDENĚK HANÍK, MIKULÁŠ KROUPA, RICHARD MRÁZEK
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Cíle a priority složky:
Ve spolupráci s vědeckými, paměťovými a pedagogickými institucemi studovat různé stránky
olympijského hnutí, zejména jeho dějiny a ﬁlosoﬁi, a prostřednictvím výchovy přenášet olympijské
ideje do života společnosti. Udržovat mezinárodní styky a spolupráci s obdobnými institucemi
v zahraničí. V rámci ČOV spolupracovat se složkami a projekty napříč.
Činnost složky:
• V květnu 2019 uplyne 120 let od založení Českého olympijského výboru. Výročí je příležitostí, jak
účinně propagovat principy olympismu mezi širokou veřejností a zároveň ukázat, že olympismus
a sport obecně měly a mají velký vliv na formování československé i české společnosti. ČOA je
garantem jednotlivých aktivit, které tento milník připomínají.
• Účast na odborném mezinárodním kolokviu Šport a olympijské hnutie v múzejnej dokumentácii,
které pořádal Slovenský olympijský výbor (duben 2018, Bratislava). Příspěvky: Československá
účast na uměleckých soutěžích olympijský her (Hladík), Hry X. olympiády: Příběh československé
výpravy do LA 1932 (Škoda).
• Mezinárodní olympijská akademie v Olympii, Řecko:
• 14. setkani představitelů NOA a NOV (květen 2018, delegati za ČOA Z. Škoda, M. Vořiškova).
• Na setkani „Mladych učastniků do 35 let“ vyslana Daniela Markova z ČOV (červen 2018).
• Měsični post-gradualni studium absolvoval Jiři Kouřil z ČOA (zaři 2018).
• Česko-polska konference k 100. vyroči založeni obou republik (květen 2018,
Česko-polská
konference k 100. výročí založení obou republik (květen 2018, FTVS UK v Praze).
•
Příspěvky: Jiří Stanislav Guth-Jarkovský v olympijském hnutí (F. Kolář), Sokol Brno I. – Mateřská
jednota elitních československých gymnastů (M. Strachová), Hry X. olympiády v Los Angeles 1932:
Příběh československé olympijské výpravy.
• 21. ročník mezinárodního sportovního festivalu Sportﬁlm Liberec (září–říjen, předseda odborné
poroty F. Kolář, člen odborné poroty Z. Škoda).
• IV. Setkání evropských olympijských akademií (září 2018, Lublaň). Oﬁciální založení Asociace
European Olympic Academies (EOA) a zvolení Rady EOA. (Za ČOA přítomen delegát Z. Škoda).
• Střetnutí zástupců SOA a ČOA a vědomostní soutěž středních škol (listopad, Vysoké Tatry) (za ČOA
F. Kolář, J. Hájek, Z. Škoda, K. Nováková a studenti ZŠ a Gymnázia Jiřího Gutha-Jarkovského).
• 7. mezinárodní konference Filosoﬁe sportu na Palackého univerzitě v Olomouci (listopad 2017, I. Jirásek).
• Spolupráce na přípravě Setkání olympioniků po 50 letech po Grenoblu a Mexiku 1968. (F. Kolář).
Podpora institucím: Gymnázium Pierra de Coubertina v Táboře, ZŠ a Gymnázium Jiřího GuthaJarkovského v Praze, Olymsport, Klub Olympijských sběratelů.
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Činnost OSIC (Olympijské studijní a informační centrum) a projekt OMK (Olympijská
multimediální knihovna) – Zdeněk Škoda, Petr Kliment:
• Rešeršní a informační služby (především spolupráce s vysokými školami a médii na konkrétně
poptávaných tématech).
• Správa knihovny (katalogizace, akvizice).
• Nákup svázaných ročníků časopisů Ruch (1948–1952) a Stadion (1953–1984).
• Správa spisového archivu ČOV.
• Správa digitálního obrazového archivu, průběžné zpracování a zveřejňování fotograﬁí z fondů ČOV.
• Rešerše a poskytování fotograﬁí pro účely úseku komunikace a pro externí publikační účely,
v minulém roce také v souvislosti se 100. výročím ČR.
• Analýza implementace video obsahu, vznikajícího v rámci ČOV do OMK, vlastní implementace
proběhne v roce 2019 (ﬁnancováno z grantu programu Olympijská solidarita).
• Analýza pro zavedení řízeného workﬂow obrazového a AV obsahu v rámci úseku komunikace
s provázaností na OMK (ﬁnancováno z grantu programu Olympijská solidarita).
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Termíny jednání předsednictva složky v roce 2018:
26. 6., 21. 11., 10. 12.

4

OSIC a OMK: schůzky průběžně a kontinuálně v průběhu roku
Zpracované a předložené dokumenty složky:
• Příspěvky členů ČOA v odborném časopise Česká kinantropologie 22, no. 2 (2018).
ISSN 1211-9261.
• Plán aktivit na rok 2019, oslavy 120 let.

5

Cíle a úkoly Akademie pro rok 2019:
• Kniha k výročí 120 let českého olympijského výboru (červen 2019).
• V květnu 2019 uplyne 120 let od založení Českého olympijského výboru. Výročí je příležitostí, jak
účinně propagovat principy olympismu mezi širokou veřejností a zároveň ukázat, že olympismus
a sport obecně měly a mají velký vliv na formování československé i české společnosti. ČOA je
garantem jednotlivých aktivit, které tento milník připomínají.
• Slavnostní plénum 120 let Českého olympijského výboru (červen 2019).
• Výstava v ulicích Prahy (spolupráce s VHÚ).
• Příběhy našich sousedů (v rámci ODM – spolupráce s Post Bellum).
• Český výbor Pierre de Coubertin: vlastní publikační činnost a historický seminář.
• Vydání publikace Encyklopedie českých a československých olympioniků (v průběhu roku).
• Vydání publikace Memorabilie ČOV (v průběhu roku).
• Mezinárodní spolupráce (především s IOA, EOA, OSC).
• Podpora institucím a projektům s olympijskou tematikou.
• Podpora a konzultační činnost projektů ČOV, zejména zaměřených na mládež.
Cíle a úkoly OSIC a OMK:
• Propojení OMK s e-shopem ČOV.
• Implementace video obsahu do OMK.
• Postupné zavádění řízeného workﬂow AV obsahu.
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Poznámka: 19. 6. 2018 byly odsouhlaseny změny Stanov České olympijské akademie. V této
souvislosti došlo v průběhu roku postupně ke změně složení Rady České olympijské akademie,
která byla oﬁciálně schválena Výkonným výborem ČOV dne 11. 12. 2018.

11
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4.4. Česká trenérská akademie (ČTA)

UPT – Trenér roku 2017, 2018

ZDENĚK HANÍK
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Trenér roku:
2017 Ondřej Rybář + Jiří Zach
2018 Tomáš Bank
+ Ronen Ginzburg
Síň slávy 2017:
Jiří BER AN ,
Josef FU KSA,
Vladimír MIKO,
Jaroslav NAVRÁTIL,
Josef ŠIL H AVÝ,
Ludvík WOLF,
Jaromír ŽÁK.

Předseda: ZDENĚK HANÍK
Rada ČTA: ZDENĚK HANÍK, MARTIN DOKTOR, MICHAL JEŽDÍK,
SLAVOMÍR LENER, ANTONÍN PLACHÝ, MICHAL BARDA, DAVID TOMÁNEK,
MARTIN KAFKA, MAREK CHLUMSKÝ, ONDŘEJ FOLTÝN, FILIP ŠUMAN,
JIŘÍ NIKODÝM, EMIL BOLEK, MICHA L PROKEŠ.
Cíle a priority složky:
Česká trenérská akademie navazuje na předcházející činnost Trenérsko-metodické sekce ČOA
a Unie profesionálních trenérů ČOV.
Hlavním posláním a účelem ČTA je odborná činnost, kterou poskytuje trenérům zejména
v následujících oblastech:
• Vzdělávání trenérů – metodický program, především semináře, konference a sympozia, možnost
účasti na domácích i zahraničních stážích, přístup k odborným a strategickým informacím apod.
• Odborná publikační činnost.
• Společenské uznání a ocenění, zejména kampaň ČOV pro zlepšení obrazu trenérské činnosti,
jednou ročně účast na slavnostním večeru ČTA.
• Orgány České trenérské akademie jsou Plénum ČTA a Rada ČTA.
• Základním smyslem činností je podpora mezinárodní konkurenceschopnosti českých sportovců
a družstev prostřednictvím 3 pilířů: a/ budování trenérské odbornosti, b/ mezinárodní odborné
spolupráce s těmi nejlepšími v oboru, c/ respektování názoru odbornosti v řízení českého sportu.
• Základními úkoly ČTA jsou odpovědnost za rozvoj koučování (trénování) jako profese a nezbytné
kroky nutné k naplnění této vize a poslání, včetně otevřené a transparentní výměny a sdílení
informací s cílem zvýšit kvalitu koučování a trénování v ČR.
• ČTA se podílí na vytvoření komunitního prostředí pro naše profesionální trenéry, pořádání
slavnostního večera Trenér roku, včetně oceňování nejlepších trenérů za uplynulé období, uvedení
trenérů do Síně slávy a ocenění trenérů objevitelů. Opírá se o 3 pilíře: a/ vzdělávání, b/ literatura,
c/ spolupráce.
• Klíčová je spolupráce se svazy.
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COACH
ČTA ve spolupráci s jedenácti sportovními svazy navázala spolupráci s Deníkem Sport. Společně s nimi vydává magazín COACH,
který vychází každé první úterý v měsíci jako vložená příloha Deníku Sport. COACH je tištěné médium nejen pro licencované, ale
také pro tzv. situační trenéry. Celkový měsíční náklad osciluje od 40 do 60 tisíc výtisků. ČTA odebírá také 5 tisíc kusů remitendy,
která je distribuována spolupracujícím sportovním svazům. Třetím dopadovým pilířem je listovací e-verze magazínu, která je
umístěna na web treneri.olympic.cz vždy s časovou latencí.

6

DIALOGY
Interaktivní tematické semináře pro trenéry,
vedené špičkovými odborníky z oboru. V roce
2018 se Dialogů zúčastnilo více než 1800 trenérů,
instruktorů, učitelů a rodičů, ve 14 městech
na 20 akcích, které vedlo 14 odborníků na různé
problematiky sportovní přípravy.

Mosty – 2x ročně:
• 14. května – 320 účastníků
• 3. prosince – 320 účastníků
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PODPORA ODBORNOSTI VE SPOLUPRÁCI SE SPORTOVNÍMI SVAZY SPORTOVNÍCH HER
ČTA spolupracuje se svazy sportovních her na organizaci, lektorském zajištění a propojení jejich vzdělávacích aktivit pro trenéry a rodiče.

10

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

11
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4.5. Český klub paralympiků (ČKP) (A. Erlebachová)
ALENA ERLEBACHOVÁ
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Složení předsednictva Českého klubu paralympioniků:
Předsedkyně: ALENA ERLEBACHOVÁ
Členové: ONDŘEJ SEJPKA, ZDENĚK BARLOK
Cíle a priority složky:
Posláním ČKP je reprezentovat a hájit zájmy zdravotně postižených sportovců, a to zejména
v následujících směrech:
• Rozvíjení, ochrana a dodržování demokratických zásad paralympijského a deaﬂympijského hnutí,
vč. Global Games.
• Dodržování rovnoprávného postavení všech druhů trvalých zdravotních postižení.
• Spolupůsobení při výchově všech účastníků aktivit paralympijského a deaﬂympijského hnutí
v duchu paralympijské a deaﬂympijské myšlenky, vč. Global Games.
• Podílení se na rozvoji mezinárodního paralympijského a deaﬂympijského hnutí, vč. Global Games.
• Podpora rozvoje sportu zdravotně postižených na nejvyšší úrovni.
• Rozvíjení kultury a umění v oblasti paralympijského a deaﬂympijského sportu.
• Zajišťování, organizace či podpora sportovních, tělovýchovných, kulturních či ostatních
společenských aktivit.
• Zapojení dětí a mládeže do sportovních aktivit.
Činnost složky:
Aktivně se podílet na práci v ČOV.

• MEDIALIZACE
– Ve spolupráci s ČOV a IPC zkvalitněním webových stránek ČPV medializovat sport handicapovaných
ze všech svazů sdružených v ČPV.
– Propagace sportu handicapovaných mezi širokou veřejností.
– Spolupráce s FTVS a dalšími institucemi, které se věnují sportu handicapovaných, spolupráce
s NPC zejména Slovenska a Polska.
– Podpora a šíření myšlenek paralympismu.

8

• PODPORA
– Spolupráce mezi sportem handicapované a zdravé populace.
– Osvětová činnost v oblasti sportu handicapovaných.
– Hájit zájmy handicapovaných sportovců na půdě ČOV.
– Podporovat sport handicapovaných jako faktor přispívající k aktivnímu začleňování osob
s handicapem.

9

• SPOLUPRÁCE

10

– V oblasti nejvyšších soutěží: olympijské hry x paralympijské hry, deﬂympijské hry, Global Games.
– Provázanost logistiky pro ZOH a ZPH Korea 2018, praktické záležitosti – převoz materiálu apod.
dle potřeb výpravy jako celku a následně jednotlivých sportů.
– Spolupráce a poskytnutí informací z přípravných misí pro Koreu 2018.

• LEGISLATIVA
11

– Zaujímat stanoviska k zákonům týkajícím se sportu handicapovaných a spolupracovat v této oblasti
s ČOV.
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Termíny jednání předsednictva složky v roce 2018:
Leden, březen, prosinec. Individuální schůzky se svazy tzv. zdravých v otázkách týkajících se
spolupráce.
Zpracované a předložené dokumenty složky:
• Financování sportu, značné rozdíly ve ﬁnancování sportu ZPS a sportovců zdravých, zejména
reprezentace. Uváděná problematika byla předložena na MŠMT.
• Za laskavého povolení využití materiálů ČOV byl zpracován projekt TOP PARALYMPIJSKÝ TEAM
na podporu nejlepších sportovců – účastníků PH, DH, GG, kteří se na těchto nejvyšších soutěžích
umístili do 8. místa v první polovině startovního pole. Tento projekt byl ze strany MŠMT podporován,
ale následně zamítnut s odůvodněním, že by podpora sportovců měla být orientována na zvýšenou
podporu z VSC, což se částečně podařilo.
• Zaujímal stanoviska k zákonům týkajícím se sportu, včetně sportu handicapovaných, spolupracoval
v této oblasti s ČOV. Zabýval se též rozvojem, ochranou a dodržováním demokratických zásad
paralympijského a deaﬂympijského hnutí, včetně Global Games, dodržováním rovnoprávného
postavení všech druhů trvalých zdravotních postižení, podporou rozvoje sportu zdravotně postižených
na nejvyšší úrovni; rozvíjením kultury a umění v oblasti paralympijského, deaﬂympijského a GG
sportu.
• Bohužel i nadále přetrvává nejednotnost ve svazech sportovců s tělesným postižením, což poškozuje
nejenom sportovce s dalším, tj. sluchovým, zrakovým, mentálním a spastickým postižením, ale
i pohled na celý ČPV. Paralympijský výbor nemá jiný nástroj, než na oba svazy působit jen jako
poradce vzhledem ke skutečnosti, že jsou dotčené svazy samostatnými právními subjekty.
• Rádi bychom vám jménem Českého paralympijského výboru opakovaně poděkovali za dosavadní
spolupráci při projektu Olympijský víceboj – Paralympijská výzva.
Paralympijská výzva:
Paralympijská výzva není obdobou, ale rozšířením projektu Sazka Olympijský víceboj. Společnost
Premier Sports CZ (PSCZ) za podpory ČPV a pod dohledem ČOV zastřešila (organizačně
a produkčně řídí) oslovení speciálních škol, čímž se tyto školy v rámci projektu dostaly na úroveň
běžných. Veškerá činnosti PSCZ/ČPV/ČKP probíhá v maximální kooperaci s projektovým týmem
ČOV. Podle Premier Sports i ČPV jde o jednoznačně přínosný projekt. První rok získávání si důvěry
ze strany ČOV a nastavování projektu, v současné době velmi úzká spolupráce s předpokladem
dalšího rozšíření projektu. Premier Sports vytvořil databázi 400 speciálních škol. V současnosti
je osloveno 200 škol. Na těchto školách se zapojilo do Paralympijské výzvy 1 600 dětí. Do konce
školního roku předpokládáme zapojení celkem 60 škol a 2 000 žáků.
Komunikace se školami probíhá e-mailově, telefonicky a na vybraných školách je pořádán tzv. Sportovní
den, během kterého organizačný tým s dětmi sportuje a zároveň probíhá beseda s handicapovaným
sportovcem – paralympijským reprezentantem (David Drahonínský, Zdeněk Šafránek, Jiří Bouška,
Kateřina Antošová). Při výběru škol pro Sportovní den záleží i na aktivitě školy. Sportovní dny byly
např. v těchto školách:
• Základní škola a Mateřská škola pro zrakově postižené a vady řeči, Plzeň, Lazaretní 25
• Základní škola a Praktická škola, Aš, Studentská 1612/13
• Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Plzeň, Mohylová 1200/90
• Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19
Další školy se zapojují samostatně pod vedením organizačního týmu Paralympijské výzvy.
Zároveň bychom chtěli informovat o dílčím úspěchu právě probíhajícího ročníku Paralympijské výzvy.
Na lednovém Sportovním dni v Praze byla jako doprovodný program prezentována i zvuková střelba
ve spolupráci s p. Trnkou z klubu ZORA Praha, který se věnuje sportování zrakově handicapovaných.
V souvislosti se zájmem konkrétních dětí a kantorů, kteří se zúčastnili našeho Sportovního dne,
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byl založen kroužek střelby pro zrakově postižené, který v současnosti funguje (a stále se rozrůstá)
v Praze na Hradčanech. Premier Sports je s panem Trnkou v kontaktu a plánuje mediální výstup,
určitě článek na web se sdílením na sociálních sítích atp.
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Přímá spolupráce ČPV (PSCZ) a ČOV:
• Olympijský víceboj – paralympijská výzva.
• Ambasadoři Olympijského víceboje Jiří Ježek, David Drahonínský, Tereza Kmochová, Kateřina
Antošová.
• Česká olympijská nadace – možnost hlásit se o ﬁnanční podporu mají i handicapovaní sportovci –
ambasadorem je Jiří Ježek.
Cíle a úkoly pro rok 2019:
• Úkoly nastíněné v r. 2018 se zaměřením na ZDH 2019 a GG 2019–
nominace sportovců na ZDH, GG, MS IPC a ME IPC a PH 2020.
• Financování sportu handicapovaných, jasná pravidla a systém.
• Podpora ﬁnancování sportu dětí a mládeže.
• Dokončit oblast nejednotnosti ve sportu TP ve spolupráci s ČOV a MŠMT (spolupráce
s JUDr. Károlyim). Dokončit změnu Stanov, podpořit vytvoření Komise sportovců a Komise sportů
jako poradního orgánu.

4.6. Český klub sportovních svazů, organizací a institucí (ČKSOI)
FILIP ŠUMAN
Složení předsednictva Českého klubu sportovních svazů, organizací a institucí:
Předseda: FILIP ŠUMAN
Členové: IVAN MATĚJŮ, HANA MOUČKOVÁ, VIKTOR NOVOTNÝ,
FRANTIŠEK NEJEDLO

1

Cíle a priority složky:
• Zajištění zastoupení členů složky na Plénu ČOV.
• Zapojení členů složky do komisí ČOV a dalších orgánů ČOV, zejména komise neolympijských sportů,
sportu pro všechny, mezinárodní komise, ekonomické komise, trenérské akademie a dalších.
• Propagace skutečnosti, že ČOV zastřešuje kromě svazů, jejichž sporty jsou na programu OH,
i další uznané svazy, organizace a instituce.
• Zprůhlednění sportovního prostředí na svazové úrovni prostřednictvím procesu uznávání
sportovních svazů a přijímání členů ČOV.
• Dosažení systémového řešení v přístupu ke svazům v rámci ČOV v souladu s mezinárodní politikou
zařazování sportů na program OH.

2

Činnost složky:
• V roce 2018 neproběhly v rámci složky žádné volby a složení členů zůstalo beze změny.
• Valná hromada proběhla 12. 6. 2018 – předseda ČOV J. Kejval prezentoval aktivity, kterými ČOV
podporuje členy složky a projekty, na kterých se svazy a organizace ČKSOI podílejí. Předseda
ČKSOI F. Šuman prezentoval zapojení svazů na Světových hrách 2017 a Olympijských festivalech
2018, doplnil informace o aktivitách členů ČKSOI ve strukturách ČOV a o procesu uznávání
a přijímaní nových svazů.
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Termíny jednání předsednictva složky v roce 2018:
Cca 3x ročně + konzultace v případě naléhavých situací.
Zpracované a předložené dokumenty složky:
• Prezentace pro Valnou hromadu – vyhodnocení projektů s účastí členů ČKSOI – Světové hry
a Olympijské festivaly 2018.

7

Cíle a úkoly pro rok 2019:
• Kvalitní zapojení členů složky do práce jednotlivých komisí a celkové činnosti ČOV.
• Aktivní podíl členů složky na projektech ČOV – např. Olympijských festivalech.
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1968
Jiří Raška je historicky první československý vítěz
na zimních olympijských hrách. Loni to bylo padesát let,
co ovládl v Grenoblu závod ve skoku na lyžích na středním
můstku. Český olympijský tým na jeho počest zařadil do kolekce
oblečení pro hry v Pchjongčchangu čepici zvanou „Raškovka“.
foto: Karel Novák

8

1998

9

V roce 1998 dosáhli čeští hokejisté patrně
největšího úspěchu v historii. Na hrách v Naganu ovládli
Turnaj století, na kterém se poprvé na olympijském ledě
představili hokejisté ze zámořské NHL. Loni to bylo dvacet let,
co ve finále porazili Rusko 1:0.
foto: Herbert Slavík
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5.1. Rozhodčí komise ČOV

5.2. Revizní komise ČOV

LUKÁŠ TROJAN

PETR DITRICH

1

Složení Rozhodčí komise ČOV:
Předseda: LUKÁŠ TROJAN
Členové: MARTIN MAISNER, MARTIN BĚLINA, JAROMÍR BLÁHA,
MARTIN PROCHÁZKA, PETR SLEPIČKA, PAVEL ŠAFÁŘ, JAN EXNER (tajemník)

Složení Revizní komise ČOV:
Předseda: PETR DITRICH
Členové: DRAHOSLAV HUŠEK, JIŘÍ ADAM

2

Cíle a priority komise:
• Rozhodování o odvoláních proti rozhodnutím spolků, jejichž předmětem je sportovní činnost,
o porušení antidopingových pravidel ve smyslu Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu
v České republice a Světového antidopingového kodexu.
• Rozhodování o odvoláních v případech, kdy tuto pravomoc zakládají stanovy nebo jiné předpisy
spolku, který je členem ČOV.
• Rozhodování o opravných prostředcích proti rozhodnutím spolků, jejichž předmětem je sportovní
činnost – členů ČOV nebo rozhodnutím ČOV ve sporu, jehož předmět se vztahuje k olympijským
hrám.

3

4

5

Činnost komise:
Viz Cíle a priority Komise. V roce 2018 Komise rozhodla nebo začala rozhodovat tyto případy:
Č. j. 1-2018 (Šeﬂ)
Č. j. 2-2018 (Dušek)
Č. j. 3-2018 (Kašková)
Termíny jednání komise v roce 2018:
4. 1., 17. 5., 20. 6.

6

1

Cíle a priority komise:
Hlavním cílem komise je revize hospodaření ČOV jako celku. Prioritou je pak zaměření na přehledné
vedení účetnictví podle jednotlivých kapitol rozpočtu ČOV.
Činnost komise:
• Komise provádí kontrolní činnost na základě plánu. Všichni členové kontrolují vybrané kapitoly
rozpočtu samostatně, výsledky pak projednávají v celé komisi.
• Komisi připravuje podklady a spolupracuje s ní ekonomický ředitel ČOV Jan Létal.
• Komise se také zabývá podněty členů.
• Předseda komise se účastní jednání VV ČOV a dalších akcí ČOV.

2

3

4

Termíny jednání komise v roce 2018:
Komise jedná podle aktuálních potřeb, většinou elektronicky. Osobní jednání se uskutečnila 21. 6.
a 27. 12.

5

Zpracované a předložené dokumenty komise:
• Zpráva revizní komise pro plénum ČOV.
• Cíle a úkoly pro rok 2019.
• Revize hospodaření ČOV jako celku se zaměřením na sekretariát ČOV.

6

Zpracované a předložené dokumenty komise:
Č. j. 4-2017 (Klemš) – rozhodčí nález
Č. j. 1-2018 (Šeﬂ) – rozhodčí nález

7

7

Cíle a úkoly pro rok 2019:
Viz Cíle a priority komise.
V roce 2019 bude komise rozhodovat o případu neudělení terapeutické výjimky (č. j. 2-2018 Dušek).
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5.3. Komise pro ekonomiku a marketing ČOV

5.4. Komise zahraničních vztahů ČOV

LIBOR VARHANÍK

ROMAN KUMPOŠT

1

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

2

Složení Komise zahraničních vztahů ČOV:
Předseda: ROMAN KUMPOŠT
Místopředseda: PETR GRACLÍK
Členové: TOMÁŠ JANKŮ, RUDOLF ŘEPKA, MARTIN URBAN, PETR SPILKA,
GABRIEL WAAGE, MILAN SCHWARZ, VERONIKA ZEMANOVÁ (tajemnice)

Cíle a priority komise:
• Konzultovat ekonomické otázky a problematiku rozpočtu ČOV s ekonomickými odborníky.
• Konzultovat problematiku státních dotací, metodiku vyhlášených programů, čerpání a vyúčtování
dotačních prostředků.
• Informovat členy komise o hospodaření ČOV.
• Konzultovat s členy komise významné projekty ČOV z hlediska dopadu na rozpočet ČOV.
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Činnost komise:
• Vyhodnocení rozpočtu ČOV za rok 2017.
• Problematika rozpočtu ČOV pro rok 2018, sledování plnění rozpočtu.
• Vyhodnocení metodiky čerpání a vyúčtování státních dotací.
• Projednání 1. varianty rozpočtu ČOV pro rok 2019, zhodnocení reálných potřeb ČOV pro rok 2019.
• Vyhodnocení dopadu projektů ČOV na rozpočet ČOV, především ve vztahu k organizaci
a hospodaření Olympijských festivalů v Brně a Ostravě.
• Projednání připomínek Karla Bauera k ekonomické problematice ČOV přednesené na VV ČOV dne
23. 10. 2018 a příprava stanoviska k těmto připomínkám pro jednání VV ČOV 11. 12. 2018.
Termíny jednání předsednictva komise v roce 2018:
11. 4., 10. 10., 27. 11, členové komise se scházeli na pracovních schůzkách a vedli individuální
jednání.
Zpracované a předložené dokumenty komise:
Na VV ČOV dne 11. 12. 2018 byl předložen materiál „Česká olympijská a.s. – výnosy a plnění
ve prospěch ČOV v roce 2018“.
Cíle a úkoly pro rok 2019:
• Konzultovat ekonomické otázky a problematiku rozpočtu ČOV s ekonomickými odborníky.
• Konzultovat problematiku státních dotací, metodiku vyhlášených programů, čerpání a vyúčtování
dotačních prostředků.
• Informovat členy komise o hospodaření ČOV.
• Konzultovat s členy komise významné projekty ČOV z hlediska dopadu na rozpočet ČOV.

9

10

1

2

Cíle a priority komise:
• Strategie a koordinace mezinárodní činnosti ČOV a strategie českého sportu v zahraniční sportovní
politice.
• Podpora získání členství zástupců ČOV a sportovních svazů v mezinárodních sportovních
institucích.
• Posílení pozice českého sportu v mezinárodních organizacích.
• Podpora zahraničních cest zaměstnanců a členů složek a komisí ČOV.
• Vzdělávaní a školení zaměstnanců, sportovců a volených představitelů sportovních svazů
ve Sportovní diplomacii.
• Spolupráce a komunikace v oblasti sportovní politiky EU a projektů podpory sportu (zastoupení
ČOV v EOV EU Ofﬁce).
• Využití dotačních programů EU pro aktivity ČOV.
• Podpora sportovním svazům při zpracování žádostí o ﬁnanční podporu z programů Evropské unie.
Činnost komise:
• Podpora aktivit k přijetí předsedy ČOV Jiřího Kejvala do MOV.
• Podpora aktivit předsedy ČOV Jiřího Kejvala ve WADA.
• Podpora aktivit předsedy ČOV Jiřího Kejvala v Marketingové komisi MOV a ANOV.
• Podpora aktivit Romana Kumpošta v Komisi pro komunikaci MOV a Hodnotící komisi kandidátských
měst pro zimní olympijské hry 2026.
• Organizace prvního a druhého ročníku studijního programu Sportovní diplomacie ve spolupráci
s Ministerstvem zahraničních věcí ČR a Vysokou školou ekonomickou v Praze.
• Prohloubení spolupráce s VŠE a dalšími vzdělávacími institucemi.
• Spolupráce s Ministerstvem zahraničních věcí a zastupitelskými úřady, zejména v oblasti vízové
povinnosti, ale také podpory zastoupení.
• Příprava a jednaní předsedy ČOV se zástupci MOV, zástupci ANOV a jiných bilaterálních jednaní
na mezinárodni úrovni.
• Podpora činnosti pracovní skupiny EU a sport.
• Realizace a úspěšné ukončení projektu – Sport Parks Inspired by the Olympics, spoluﬁnancovaného
z programu Erasmus+ Sport, včetně úzké spolupráce s MOV na vytvoření koncepce Olympijských
festivalů.
• Koordinace Evropského týdne sportu (EWOS 2018) a Be active Night za ﬁnanční podpory Evropské
komise a příprava projektu EWoS 2019 a související žádosti o EU grant.
• Účast na projektu Erasmus+ Sport zaměřeného na integritu sportovních organizací - POINTS –
koordinovaného EU kanceláří EOV v Bruselu.
• Podpora sportovních svazů a klubů při přípravě žádostí o ﬁnančních prostředky z dotačních
programů EU.
• Realizace dotačních programů Olympijské solidarity.
• Podpora úzké spolupráce s Olympic Channel.
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Termíny jednání komise v roce 2018:
6. 12.

5.5. Legislativní rada ČOV

Zpracované a předložené dokumenty komise:
Manuál pro organizátory olympijských festivalů – Handbook for Sport Parks Inspired by the Olympics
Organizers.

Složení Legislativní rady ČOV:
Předseda: PETR MLSNA
Členové: MARCEL PETRÁSEK, TOMÁŠ GŘIVNA, DANIEL VIDUNA,
MIROSLAV ANTL, PETR VOKÁČ, MARTIN KAVĚNA, JAN EXNER (tajemník)

1

Cíle a priority komise:
• viz činnost Komise.

2

Cíle a úkoly pro rok 2019:
• Pokračovaní v úsilí o získání dalších zastoupení v mezinárodní institucích pro ČOV.
• Podpora kandidatur zástupců sportovních svazů do mezinárodních institucí.
• Podpora aktivit Jiřího Kejvala v MOV a komisích MOV a ANOV.
• Podpora aktivit Romana Kumpošta v komisi MOV a ANOV.
• Rozšíření spolupráce s Olympic Channel.
• Úspěšné dokončení projektu Sport Parks Inspired By the Olympics a prohloubení další spolupráce
s MOV.
• Příprava nového projektového záměru do programu Erasmus+ Sport na téma Udržitelnost sportovní
organizace.
• Podpora partnerství ČOV, jeho složek a dalších sportovní organizací v rámci projektů programu
Erasmus+.
• Aktivní účast na evropském projektu POINTS koordinovaného EOV EU Ofﬁce.
• Aktivní účast na projektu PLAY‘IN TOGETHER.
• Podpora účasti ČOV v projektu New Leaders.
• Podpora účasti České trenérské akademie v projektu CoachForce21.
• Organizace dalšího ročníku vzdělávacího programu Sportovní diplomacie.
• Navázaní spolupráce s dalším vzdělávacími institucemi – Russian Olympic University a maximální
využití spolupráce s EU kanceláří EOV v Bruselu.
• Koordinace Evropského týdne sportu (EWOS) v České republice a podání žádosti o grant pro
ročník 2020.
• Pokračovaní v jednáních o bilaterální spolupráci s dalšími NOV.
• Deﬁnování a prohloubení spolupráce s MZV a našimi zastupitelskými úřady ve světě.
• Příprava dalších projektových záměrů v oblasti sportovní diplomacie ve spolupráci s VŠE.

PETR MLSNA

Činnost komise:
• Legislativní činnost v souvislosti s právními předpisy, které se týkají oblasti sportu.
• Sledování, vyjadřování se a zaujímání stanovisek k veškeré legislativní činnosti týkající se ČOV.
• Sledování a vyhodnocování vydávání právních předpisů v ČR a EU a jejich vliv na činnost ČOV
a jeho členů.
• Příprava podkladů pro jednání s orgány státní správy v rámci legislativní činnosti v oblasti sportu.
• Konzultace v otázkách uplatnění právních předpisů týkajících se sportu a činnosti ČOV
v individuálních případech.
• Projednávání a zpracovávání vlastních nebo předložených návrhů na změnu Stanov či dalších
předpisů ČOV, posuzování jejich souladu s obecně závaznými právními předpisy, vyjadřování
připomínek k nim.
• Projednávání a vyjadřování se k návrhům smluv, které mají být uzavřeny ČOV.
• Pravidelné sledování a vyhodnocování změn v mezinárodní úpravě sportu, zejména Olympijské
charty a dalších předpisů vydávaných MOV.
• Spolupráce s MOV, Ombudsmanem ČOV, Legislativní radou ČUS, Legislativním odborem kanceláře
Senátu ČR, Legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Odborem
vládní legislativy Úřadu vlády ČR, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a dalšími
institucemi.
• Vyjadřování stanovisek k právní stránce sporů uvnitř ČOV, případně k aplikaci Stanov, řádů
a předpisů ČOV v jednotlivých případech.
• Podílení se na osvětové činnosti v oblasti legislativy a právní úpravy týkající se sportu.
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Termíny jednání komise v roce 2018:
• Průběžná činnost a jednání v průběhu celého roku 2018.

8

8

Zpracované a předložené dokumenty komise:
Konzultace a vyjádření zejména k následujícím dokumentům:
• Stanovy ČOV.
• Jednací a volební řád Pléna ČOV.
• Organizační řád ČOV.
• Statuty všech složek ČOV a Komise sportovců ČOV.
• Obecná směrnice o ochraně osobních údajů v rámci ČOV.

9

9

Cíle a úkoly pro rok 2019:
Pokračování v pravidelné činnosti (viz výše).
• Vyhodnocení dopadů a konzultace k praktické implementaci Obecného nařízení o ochraně
osobních údajů (GDPR) v rámci sportu.

10

11

10

11

46

KOMISE ČOV

KOMISE ČOV

47

5.6. Komise rovných příležitostí ve sportu
NADĚŽDA KNORRE
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Složení Komise rovných příležitostí ve sportu:
Předsedkyně: NADĚŽDA KNORRE
Členové: ANNA HOGENOVÁ, ALENA KINDOVÁ, ŠTĚPÁNKA HILGERTOVÁ,
JANA POKORNÁ, EVA HLOŽKOVÁ, ŠÁRKA PANSKÁ, ILONA BURGROVÁ,
JAN BOHÁČ, JOLANA ŠMÍDOVÁ (tajemnice)
Cíle a priority komise:
• Komise aktivně působí k prosazování genderové vyváženosti ve sportu 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.
• Zviditelňujeme práci úspěšných českých trenérek a cvičitelek, které se zasloužily o rozvoj sportu
v ČR i v zahraničí – akce Trenérka/cvičitelka roku.
• Pokračujeme 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, podporujeme dlouhodobé
regionální sportovní soutěže žen.
• Na návrh Komise uděluje ČOV Cenu Věry Čáslavské za mimořádný přínos oblasti sportu žen.
V roce 2018 byla laureátkou ceny Šárka Strachová.
Činnost komise v ČR:
• 4. 3. 2018 – Boží Dar, Dámská jízda v běhu na běžkách, 15. ročník, účast 140 závodnic.
• 5. 4. 2018 Trenérka/cvičitelka roku, Praha, ČNB, tradiční akce, při které komise oceňuje dlouholeté
dobrovolné cvičitelky i úspěšné profesionální trenérky za jejich činnost v uplynulých letech.
Za činnost v roce 2017 bylo oceněno 34 žen, objevem roku zvolena Petra Škábová, plavání.
• 24. 5. 2018 se uskutečnilo jednání s ombudsmanem ČOV, JUDr. Alexandrem Károlyim, účast
N. Knorre a I. Burgrová. Žádost KRP k přezkoumání nevhodného mediálního vyjadřování
místopředsedy ČOV Z. Haníka ke sportování žen.
• 13. 6. 2018 Brno – společné jednání KRP ČOV a Komise sportu žen SOV.
• 14. 6. 2018 – Brno, Dámská jízda pod plachtami, Brněnská přehrada. Pátý ročník setkání žen
působících v oblasti sportu, 38 účastnic.
• 25. 8. 2018 Den s golfem pro ženy, Bechyně. Přes 60 účastnic a účastníků akce absolvovalo
golfový turnaj i golfovou akademii pro začátečnice, program byl doplněn relaxačním odpolednem
i společenským programem.
• 30. 8. 2018 – na návrh KRP udělil ČOV Cenu Věry Čáslavské Šárce Strachové. Ocenění
za mimořádný přínos sportu žen.
• 12. 10. 2018 – Praha, konference Sport na hraně?, lektoři Fari Fasting, Maja Makovec Brenčič,
Michal Šafář, Martin Matoulek, Alice Tejkalová-Němcová, Michal Ježdík, diskuse se sportovci
a trenéry – Jiří Welsch, Denisa Rosolová, Tomáš Verner, Martina Blažková. Videa z konference
byla zaslána jako výukový materiál na sportovní fakulty ČR a sportovní svazy.

Mezinárodní činnost komise:
• N. Knorre pracuje jako viceprezidentka Women Sport International (2014–2018).
• 5.–6. 4. 2018 – Madrid, první celosvětový kongres Safe Sport International. Účast N. Knorre.
• 15.–20. 5. 2018 – Gaborone, Botswana, světová konference sportu žen a jednání WSI. Účast
N. Knorre.
• 5.–8. 7. 2018 – Irsko, Dublin, Evropská konference sportovních věd, účast A. Hogenová.
Termíny jednání komise v roce 2018:
27. 2., 10. 5., 4. 10., 12. 12.

1

2

Zpracované a předložené dokumenty komise:

• Videomateriál konference Sport na hraně.
• Prezentace na konferenci sportu žen Botswana: The Importance of evidence based knowledge for
the development of policies and action plans.
Cíle a úkoly pro rok 2019:
• Zajištění pravidelných plánovaných akcí komise – Trenérka/cvičitelka roku, Dámská jízda v běhu
na běžkách, Golfové dny pro ženy, Dámská jízda pod plachtami, seminář EWoS.
• Komise průběžně usiluje o zdroj k získávání statistických dat o zapojení žen do všech oblastí sportu
v ČR. Uvítali bychom registr, který by nám pomohl podklady pravidelně porovnávat a vyhodnocovat.
• Komise dlouhodobě usiluje také o zvýšení podílu žen na rozhodovacích procesech sportu v ČR,
rádi bychom prosadili zapojení žen do řídících orgánů všech sportovních organizací a sportovních
svazů v ČR.
• Pokračování v zahraničních aktivitách KRP, zapojení do mezinárodních orgánů v oblasti rovných
příležitostí ve sportu a sportu žen.
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5.7. Komise Sportu pro všechny
1

2

3

HANA MOUČKOVÁ

Termíny jednání komise v roce 2018:
12. 2., 1. 10.

Složení komise Sportu pro všechny:
Předsedkyně: HANA MOUČKOVÁ
Členové: PETR SVOBODA, MARTIN CHLUMSKÝ, MIROSLAV ZÍTKO,
SVATAVA SÁGNEROVÁ, VRATISLAV CHVÁTAL, DANIEL JIRÁNEK,
JINDŘICH STÁDNÍK

Zpracované a předložené dokumenty komise:
• Operativní plán činnosti 2018.
• Návrh Operativního plánu činnosti 2019.
• Termínová listina významných akcí sportu pro všechny pořádaných zapojenými organizacemi
(průběžně aktualizováno v průběhu roku).

Cíle a priority komise:
Konceptem KSPV je šíření sportu pro všechny s víceodvětvovým tělovýchovným a sportovním
programem činnosti bez jakýchkoliv omezení pro cvičence od útlého mládí až po pozdní stáří,
preferující pravidelnou, organizovanou celoroční činnost s působností na celém území ČR.
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.

Cíle a úkoly pro rok 2019:
• Realizace projektu MOVE Week 2018 v ČR.
• Ve spolupráci s VV ČOV se podílet na systému podpory SPV (programy MŠMT, podpora organizací
a akcí SPV).
• Aktualizovat plán komunikace s partnery KSPV.
• Navázat spolupráci s MŠMT při vytváření kvaliﬁkací v oblasti sportu pro všechny v rámci Národní
soustavy kvaliﬁkací.
• Zapojit členy KSPV ČOV do vytváření strategie ČOV a tvorby projektů pořádaných ČOV pro oblast
sportu pro všechny.
• Monitorovat a informovat o postupu Národního akčního plánu podpory pohybové aktivity v rámci
Zdraví 2020.

4
Činnost komise:
Hlavní úkoly a harmonogram práce KPSV v roce 2018 byly stanoveny „Operativním plánem realizace
strategie na rok 2018“.
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Činnost komise:
• Realizace projektu MOVE WEEK 2018 v ČR (koordinace dílčích akcí v ČR, snaha o zvýšení počtu
pořádaných akcí).
• Zmapování systému ﬁnanční a legislativní podpory oblasti SPV – KSPV bude usilovat o vypsání
samostatného speciálního programu v rámci MŠMT výhradně pro organizace a spolky působící
v oblasti sportu pro všechny.
• Zajištění vybraných mezinárodní projektů v oblasti SPV (aktivní zapojení + informování členů
KSPV).
• Ve spolupráci s VV ČOV zapojení do systému podpory SPV (programy MŠMT, podpora organizací
a akcí SPV).
• Spolupráce s MŠMT v rámci Národní soustavy kvaliﬁkací, v oblasti sportu pro všechny.
• Spolupráce KSPV na přípravách a realizaci akcí spojených s výročím 100 let od vzniku
Československého státu. Jednou z nejvýznamnějších akcí byl XVI. všesokolský slet.

2

Poznámky:
• Významnou část agendy KSPV tvořilo vzájemné informování o významných akcích v oblasti SPV,
které jsou otevřeny pro veřejnost. Na tomto základě byla zpracována termínová listina významných
akcí SPV.
• Nutnost více provázat projekty ČOV zaměřené na oblast sportu pro všechny s činností KSPV ČOV.
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Agendu KSPV tvořilo v roce 2018 vzájemné informování o pořádaných akcích v oblasti SPV, změny
a vývoj v oblasti ﬁnancování a sportovní legislativy (novela Zákona o podpoře sportu, dokument
„Koncepce podpory sportu 2016–2025 – SPORT 2025“), vzájemná informovanost členských
subjektů o vývoji příprav Národní agentury pro sport, informace o změnách ve ﬁnancování sportu
v ČR (programy – výzvy MŠMT), informace o postupu ve vytváření kvaliﬁkačních standardů v oblasti
sportu pro všechny v rámci NSK a další.

9

Součástí agendy Komise byla i podpora a vzájemná koordinace kampaně MOVE Week (Týden
pohybu). Cílem celoevropské kampaně je více zapojit veřejnost do pohybových aktivit a sportů. V ČR
v r. 2018 se Move Week konal v termínu 28. 5. – 3. 6. 2018; proběhlo celkem 40 akcí (28 ČOS, 12
ČASPV), kterých se přibližně zúčastnilo 7 500 účastníků. Hlavními organizátory v České republice
jsou Česká obec sokolská a Česká asociace sportu pro všechny.
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5.8. Komise neolympijských sportů

5.9. Komise Olympiády dětí a mládeže

FILIP ŠUMAN

FILIP ŠUMAN

Složení komise neolympijských sportů:
Předseda komise: FILIP ŠUMAN
Členové: EVA BARTUŇKOVÁ, JAN BLOUDEK, TOMÁŠ BŘEZINA, PETR DITRICH,
JOSEF KOZEL, IVAN MATĚJŮ, FRANTIŠEK NEJEDLO, VIKTOR NOVOTNÝ,
MILAN SCHWARZ, GABRIEL WAAGE, NAĎA ČERNÁ (agenda)

Složeni Komise Olympiády dětí a mládeže ČOV:
Předseda komise: FILIP ŠUMAN
Členové: JAN STLUKA, ANNA OUTRATOVÁ – od 1. 11. 2018 RADANA KUBEŠOVÁ,
DANIELA MARKOVA, MICHAELA KOTROUŠOVA, ZUZANA HE RANOVÁ
Zástupci krajů: KATEŘINA KONEČNÁ, PAVEL KUBEČEK,TOMÁŠ ZÁVISKÝ,
TOMÁŠ POKORNÝ, FRANTIŠEK POKLUDA, JAN ŠVEC, LUCIE LEBEDOVÁ,
PETR MAŠINDA, LENKA ŠKOPOVÁ, LUCIE DRNCOVÁ, TOMÁŠ DUDA,
MILAN KASTNER, MIROSLAV HRDINA, DANA ŠACHOVÁ

1

Cíle a priority komise:
• Řídit, koordinovat a rozvíjet projekt ČOV Olympiáda dětí a mládeže. Pracovat na jeho kontinuálním
formování, zkvalitňování a mediální propagaci.
• Ve spolupráci s pořadatelskými kraji příprava republikových her ODM, podpora ODM na školní,
městské či regionální úrovni.

3

Cíle a priority komise:
• Zprůhlednění struktury ČOV a sportovního prostředí na svazové úrovni prostřednictvím procesu
uznávání sportovních svazů a přijímání členů ČOV.
• Pokračovat v práci členů komise v rámci ČOV.
• Semináře a zvyšování informovanosti směrem ke svazům – pokračovat v činnosti.
• Dosažení koordinovaného postupu neolympijských sportů na klíčových fórech v rámci sportovního
prostředí.
• Sledování procesu uznávání sportů na mezinárodní úrovni, vývoj v organizaci GAISF.

2

4

Činnost komise:
• Sdílení aktuálních informací, diskuze o společném postupu.
• Komunikace s žadateli o uznání a členství ve struktuře ČOV.
• V roce 2018 byly přijaty 3 nové žádosti o uznání a zapojení do struktury ČOV, které byly komisí
zrevidovány a posouzeny. Celkově komise vede žádosti 31 sportovních svazů, které jsou v různé
fázi postupu začlenění do ČOV. Probíhají osobní jednání a konzultace.
• Organizace Semináře pro neolympijské svazy. 12. 6. 2018 proběhl seminář, kterého se zúčastnilo
42 zástupců z 33 svazů. Mezi témata, kterým se seminář věnoval, patřila např. problematika
svazů postavených na dobrovolnících, co svazům přináší organizace mezinárodních akcí nebo
komunikace svazu směrem k oddílům a členům. Řada svazů se aktivně zapojila do šíření vlastních
zkušeností. Velice pozitivní hodnocení všech účastníků.
• Podpora zapojení neolympijských svazů v rámci projektů ČOV.
• Vyhodnocení účasti neolympijských sportů v Olympijském festivalu 2018.
• Revize Strategii rozvoje neolympijských sportů.
• Na svém výjezdním zasedání 2. 11. 2018 členové komise diskutovali strategické otázky týkající se
činnosti komise a jejích cílů do budoucna. Došlo k aktualizaci některých bodů Strategie v návaznosti
na aktuální vývoj situace ve sportovním prostředí.

Činnost komise:
• Ve spolupráci s pořadatelskými kraji příprava republikových her ODM.
• Ve spolupráci s Pardubickým krajem organizace ODM 2018.
• Finální příprava Her IX. letní olympiády dětí a mládeže 2019 v Libereckém kraji.
• Příprava Her IX. zimní olympiády dětí a mládeže 2020 v Karlovarském kraji.
• Příprava výběrového řízení na pořadatele Her X. letní a zimní olympiády dětí a mládeže 2021
a 2022, podpis smluv o pořádání s Libereckým (ODM 2019) a Karlovarským krajem (ODM 2020).
• Kontinuální intenzivní spolupráce s vedením národních sportovních svazů v rámci projektu ODM.
• Aktivní kooperace s účastnickými kraji, organizace setkání komise ODM.
• Aktivní podpora mediální propagace her, rozšířená vlastní komunikace her včetně spolupráce s ČT.
• Rozšíření spolupráce s partnery akce, partnery ČOV a partnery MOV.
• Zkvalitnění informačního systému her (CIS), obsahujícího modul kompletní správy a akreditace,
výsledkový modul a webovou prezentaci.

Termíny jednání komise v roce 2018:
12. 2, 21. 3., 12. 4., 2. 5. – příprava semináře, 15. 5., 5. 9., 17. 10., 2. 11. – výjezdní zasedání.

Zpracované a předložené dokumenty komise:
• Webové stránky ODM (http://www.olympic.cz/odm).
• Centrální informační systém her (http://odm.olympic.cz/admin).

Zpracované a předložené dokumenty komise:
• Strategie rozvoje neolympijských sportů.
• Prezentace pro Seminář určený neolympijským svazům.
• Stanoviska jednotlivým žadatelům o začlenění do ČOV.
Cíle a úkoly pro rok 2019:
• Průběžné jednání s jednotlivými svazy – žadateli o uznání/členství.
• Kvalitní spolupráce s ostatními komisemi ČOV.
• Dále viz cíle a priority komise.
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Termíny jednání komise:
Schůze komise dvakrát ročně, pracovní jednání členů komise cca 1x za tři týdny, schůze organizačních
výborů jednotlivých her obvykle 1x za měsíc, schůze řídících výborů jednotlivých her 2x ročně.

8

Cíle a úkoly pro rok 2019:
• Intenzivně spolupracovat s Libereckým a Karlovarským krajem na přípravách Her IX. letní a zimní
Olympiády dětí a mládeže 2019 a 2020.
• Společně s Libereckým krajem profesionálně zorganizovat a supervizovat hladký průběh her
23.–28. 6. 2019.
• Ve spolupráci s Libereckým krajem, účastnickými kraji, sportovními svazy a dalšími subjekty
vyhodnotit organizaci Her IX. letní olympiády dětí a mládeže 2019.
• Spolupracovat s kraji ČR, národními sportovními svazy a dalšími subjekty a společně kontinuálně
zlepšovat projekt ODM.
• Aktualizovat pořadatelský manuál ODM.
• Navázat na dobrou spolupráci s partnery a připravit přínosné aktivace partnerů pro Olympiády dětí
a mládeže 2019 a 2020.
• Pokračovat ve formování a zkvalitňování spolupráce s Českou televizí.
KOMISE ČOV
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5.10. Komise sportovců

5.11. Lékařské komise

DAVID SVOBODA

PAVEL KOLÁŘ

Předseda: DAVID SVOBODA
Složení Komise sportovců: BURGROVÁ ILONA, DOSTÁL JOSEF,
HELCELET ADAM SEBASTIAN, HRADILEK VAVŘINEC, JAROLÍM JAKUB,
TOPINKOVÁ MIRKA, KRAUS TOMÁŠ, KRPÁLEK LUKÁŠ, KULHAVÝ JAROSLAV,
PROCHÁZKA JAN, SVOBODA DAVID, SYNEK ONDŘEJ, VERNER TOMÁŠ

Předseda: PAVEL KOLÁŘ
Členové komise: BOŘIVOJ GRONYCH, PETR KREJČÍ, MARTIN MATOULEK,
MILOŠ MATOUŠ, JIŘÍ NEUMANN, JAROSLAV VĚTVIČKA, VLADIMÍR DOBEŠ,
DUŠAN MACHÁČEK (sekretář)

1

2

Cíle a priority komise:
• Aktivní podíl na chodu ČOV prostřednictvím pléna ČOV, resp. VV ČOV.
• Klíčová poradní role v otázkách potřeb sportovců během konání LOH, ZOH i v mezidobí.
• Hájit zájmy sportovců na všech úrovních.

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

Činnost komise:
• Účast na jednáních pléna ČOV a VV ČOV.
• Účast zástupce KS ČOV na ZOH v Pchjongčchangu.
• Spolupráce s projekty Top Team, Duální kariéra.
• Proaktivní přístup v otázkách týkajících se problematiky antidopingu.
• Aktivní podíl na založení a personálním obsazení komise sportovců v rámci ADV ČR.
• Spolupráce s ombudsmanem ČOV.
• Výběr a schválení zástupce českých sportovců v AC WADA (Michal Šlesingr).
• Aktivní přístup a řešení otázek postavení žen ve sportu.
• Přijetí Petry Povolné na místo tajemnice komise.
• Podpora sportovců při zajišťování jejich zdravotního zabezpečení v CPM.
• Spolupráce s Českou olympijskou nadací.
• Udělení ceny S. Gutha-Jarkovského lezci Adamu Ondrovi.
• Mediální komunikace a prezentace ČOV.

Činnost komise:
• Pověřený člen LK ČOV MUDr. J. Neumann zabezpečuje ve spolupráci se sportovním ředitelem
ČOV a s dalšími členy týmu všechny sportovní výpravy ČOV na mezinárodních akcích.
• Oblast sportovních preventivních prohlídek má na starosti panel odborníků ve složení MUDr.
J. Větvička, MUDr. K. Slabý, MUDr. M. Matoulek. Vybraní členové LK ČOV se aktivně účastnili
kongresu České společnosti tělovýchovného lékařství konaného v rámci Konference ČSTL
v termínu 1.–3. 11. 2018 v Mariánských Lázních.
• Vybraní členové LK ČOV organizovali odborný seminář tělovýchovného lékařství 22.–24. 3. 2018
v Dřítči.
• LK ČOV ve spolupráci s Centrem pohybové medicíny pokračuje v provozu asistenční zdravotnické
služby Call centrum pro olympioniky.
• LK ČOV pokračuje ve vývoji projektu elektronické zdravotnické dokumentace pro olympioniky –
ALL–IMP se společností Zdravel a.s. V roce 2018 pokračoval zkušební provoz, plně funkční by měl
být od června 2019.

Termíny jednání komise v roce 2018:
Zasedání 8. 5. 2018. Během většiny roku řešení úkolů komise per rollam. Neformální setkání členů
KS během akcí konaných ČOV i při dalších příležitostech.

Termíny jednání komise v roce 2018:
15. 3., 20. 9., 8. 11.

Zpracované a předložené dokumenty komise:
• Návrh rozpočtu na 2018.
• Vyjádření k postavení žen ve sportu.
• Návrh českého kandidáta do AC WADA.
• Podpora Alexandra Károlyiho na funkci ombudsmana ČOV pro následující období.
• Nominace Top 10 sportovců pro hlasování o udělení ceny J. S. Gutha-Jarkovského.
Cíle a úkoly pro rok 2019:
• Pokračování v dosavadních aktivitách komise.
• Přispívat k rozvoji a inovacím v rámci existujících projektů.
• Ve spolupráci s KS ADV ČR kultivace přístupu antidopingových organizací k českým sportovcům.
• Pomoc a ochrana českých sportovců při řešení jejich potíží vzniklých nesprávným fungováním
sportovních svazů.
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Zpracované a předložené dokumenty komise:
• SMĚRNICE LK ČOV č_1 o používání lékařských přístrojů ve vlastnictví ČOV.
• Smlouva o výpůjčce diagnostických přístrojů ve vlastnictví ČOV.
Cíle a úkoly pro rok 2018:
• Bezchybně zdravotnicky zabezpečit mezinárodní akce ČOV, tj. ZOH, YOG, atd.
• Pokračovat v poskytování služeb Call centra o spolupráci s CPM, případně dalšími regionálními
pracovišti.
• Ideálně do června 2019 spustit ostrý provoz projektu ALL–IMP – elektronických zdravotnických
knížek.
• Podílet se na edukativních programech a akcích pod záštitou LK ČOV, spolupracovat se sportovními
svazy na problematice sportovních zdravotních prohlídek.
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Poznámky:
Aktivita komise sportovců postupně roste a úspěšně řeší stanovené úkoly.
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5.12. Komise Duální kariéry
KATEŘINA NEUMANNOVÁ
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Složení Komise Duální kariéry:
Předsedkyně: KATEŘINA NEUMANNOVÁ
Členové: ALENA KINDOVÁ, MARTIN DOKTOR, JIŘÍ KYNOS, JIŘÍ BERAN,
VRATISLAV ODVÁRKO, JAROSLAV POLLERT, ZDENĚK TŮMA, ONDŘEJ ŠPAČEK,
TOMÁŠ VERNER, MARTINA VOŘÍŠKOVÁ (administrátor)

1

2

Cíle a priority komise:
• Tvorba, řízení a kontrola programu Duální kariéry.
• Schvalování příspěvků sportovcům.
• Řešení sporných případů.

3

Činnost komise:
• Komise v roce 2018 zpracovala žádosti 35 sportovců, kterým bylo přiděleno celkem 578 203 Kč.
• V průběhu roku byl zkvalitňován a zjednodušován elektronický systém podávání žádostí, proběhlo
několik schůzek na půdě možných partnerů projektu a ﬁrem, které mají zájem spolupracovat se
sportovci po ukončení kariéry. Kateřina Neumannová prezentovala projekt Duální kariéry ministrovi
školství mládeže a tělovýchovy.
• Kateřina Neumannová a Martina Voříšková se zúčastnily TOP CAMPu v Karlových Varech, kde
sportovcům prezentovaly nabídku projektu, včetně spolupráce se společností Assessment System
s.r.o. v oblasti osobnostní diagnostiky.
• Byly vyrobeny informační brožury, letáky a propagační nosiče.
• V roce 2018 pokračovala podpora partnera projektu, Nadace ČEZ.
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Termíny jednání komise v roce 2018:
Průběžně emailová komunikace, 3x schvalovací proces žádostí formou per rollam:
24. 5., 17. 10., 20. 12.
Zpracované a předložené dokumenty komise:
• 3x návrh podpory sportovců k ﬁnálnímu schválení předsedovi ČOV J. Kejvalovi.
Cíle a úkoly pro rok 2019:
• Udržení současné podoby činnosti, postupně rozšiřovat kontakty s případnými zájemci o spolupráci
se sportovci v oblasti zaměstnanosti.

7

2006
Nejslavnější česká běžkyně na lyžích všech dob
Kateřina Neumannová má šest olympijských medailí,
zlato vybojovala v Turíně na 30 km volně. Neumannová
je také dvojnásobnou mistryní světa, v roce 1996
závodila na horském kole na letních
olympijských hrách v Atlantě.
foto: Eduard Erben
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1996
Dva dny, dvě zlaté olympijské medaile.
Kanoista Martin Doktor prožil v Atlantě 1996 dva nejlepší
závody v životě. Na kilometru vedl od samého začátku,
pětistovku rozhodl ve finiši. Povedlo se mu vše, co k úspěchu
potřeboval – měl natrénováno, měl formu, okolo sebe rodinný
tým, vyšlo počasí i všechny drobnosti, na které si
ve svých rituálech potrpěl.
Foto: Herbert Slavík

8

9

1992, 1996, 2000
Jan Železný je nejlepším oštěpařem olympijské historie.
V Soulu 1988 ho ještě předčil posledním pokusem
Fin Korjus. V Barceloně 1992 však Železný už pevně věřil,
že vyhraje. V Atlantě 1996 uspěl jako favorit a světový
rekordman. A v Sydney 2000 zvítězil i po těžkém zranění
ramene. Žádný jiný český sportovec třikrát po sobě
olympijské hry nevyhrál.
Foto: Herbert Slavík
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6.1. Zpráva o hospodaření ČOV 2018
1

s Pravidly pro čerpání ﬁnančních příspěvků z prostředků darovaných Českému olympijskému výboru
ze strany loterijních společností.

Ekonomický úsek ČOV:
Ředitel: JAN LÉTAL
Členové: VÁCLAVA PLOCICOVÁ, RADKA CHALOUPKOVÁ, MONIKA POPELOVÁ

NÁKLADY (KOMENTÁŘ K VYBRANÝM POLOŽKÁM ROZPOČTU)

ČERPÁNÍ ROZPOČTU ČOV K 31. 12. 2018

2

3
v3

4

5

6

7

8

9

10
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Náklady
Plán
Skutečnost
Zajištění přípravy a účasti reprezentantů na OH
55 036 000 Kč 53 076 153 Kč
- ZOH 2018
29 700 000 Kč 29 388 720 Kč
- sportovní příprava - projekt Top team
23 436 000 Kč 21 939 506 Kč
- odměny za ZOH 2018
0 Kč
0 Kč
- stipendia
1 900 000 Kč
1 747 927 Kč
Zdravotní zabezpečení reprezentací
9 000 000 Kč
9 000 000 Kč
Zajištění přípravy a účasti na YOG 2018
9 800 000 Kč
9 234 694 Kč
- letní YOG (Argentina)
9 800 000 Kč
9 234 694 Kč
Olympiáda dětí a mládeže
5 800 000 Kč
5 787 499 Kč
Soutěže OH nadějí
0 Kč
0 Kč
Poskytnutá podpora členům
23 760 500 Kč 23 759 927 Kč
- pojištění (úrazové, odpovědnosti za újmu)
19 937 500 Kč 19 937 500 Kč
- poplatky OSA
2 913 000 Kč
2 912 872 Kč
- poplatky Intergram
910 000 Kč
909 555 Kč
Činnost orgánů ČOV
4 010 000 Kč
3 635 027 Kč
- plénum
500 000 Kč
488 930 Kč
- výkonný výbor
200 000 Kč
105 109 Kč
- ombudsman-činnost sekretariátu
260 000 Kč
240 000 Kč
- legislativní rada
300 000 Kč
290 279 Kč
- rozhodčí komise
20 000 Kč
11 798 Kč
- revizní komise
10 000 Kč
3 030 Kč
- ekonomická komise
20 000 Kč
16 985 Kč
- komise zahraničních vztahů
1 200 000 Kč
1 193 148 Kč
- lékařská komise
450 000 Kč
456 285 Kč
- komise sportovců
200 000 Kč
124 082 Kč
- komise sportu pro všechny
50 000 Kč
0 Kč
- komise rovných příležitostí ve sportu
650 000 Kč
643 923 Kč
- komise neolympijských sportů
150 000 Kč
61 458 Kč
Složky ČOV
9 240 000 Kč
9 831 524 Kč
- Česká olympijská akademie
400 000 Kč
469 384 Kč
- Česká olympijská akademie - Unie trenérů
800 000 Kč
769 858 Kč
- Česká olympijská akademie - OSIC, vč. OMK
2 000 000 Kč
2 746 983 Kč
- ČOA - rozvoj odbornosti
4 200 000 Kč
4 105 838 Kč
- Český klub olympioniků
1 050 000 Kč
1 065 500 Kč
- Český klub fair play
690 000 Kč
616 361 Kč
- Český klub sportovních svazů, organ. a institucí
100 000 Kč
57 600 Kč
Sociální program olympioniků
0 Kč
8 000 000 Kč
Projekt Duální kariéra, vč. sportovní diplomacie
1 900 000 Kč
1 912 244 Kč
Česko sportuje (SAZKA olympijský víceboj,OVOV)
6 730 000 Kč
5 938 242 Kč
Projekt Česká olympijská nadace
1 100 000 Kč
990 609 Kč
T-Mobile olympijský běh
1 000 000 Kč
1 305 653 Kč
Klasický areál Harrachov, o.p.s.
500 000 Kč
1 038 000 Kč
Sekretariát ČOV
24 400 000 Kč 23 294 396 Kč
- provozní náklady sekretariátu
4 300 000 Kč
5 727 622 Kč
- materiálové náklady sekretariátu
1 200 000 Kč
812 117 Kč
- osobní náklady sekretariátu
16 700 000 Kč 14 943 070 Kč
- náklady na zastoupení v EU Ofﬁce
1 550 000 Kč
1 082 977 Kč
- ostatní náklady
650 000 Kč
728 610 Kč
Projekt Erasmus
8 100 000 Kč
8 948 348 Kč
Projekt Erasmus - Sport parks
4 500 000 Kč
4 655 580 Kč
Projekt Erasmus - EWOS
3 600 000 Kč
4 292 768 Kč
Doﬁnancování olympijských parků Brno, Ostrava
5 000 000 Kč 14 748 829 Kč
Lékařské sympozium
0 Kč
313 764 Kč
Celkové náklady
165 376 500 Kč 180 814 909 Kč

Výnosy
Plán
Státní dotace - MŠMT program sportovní
69 236 000 Kč
reprezentace
- ZOH 2018
27 000 000 Kč
- sportovní příprava - projekt Top team
23 436 000 Kč
- odměny za ZOH 2018
0 Kč
- YOG letní
9 800 000 Kč
- zdravotní zabezpečení reprezentací
9 000 000 Kč
Státní dotace - MŠMT program organizace sportu 61 500 000 Kč
- projekt Duální kariéra, vč. sportovní diplomacie
1 500 000 Kč
- pojištění (úrazové, odpovědnosti za újmu)
19 937 500 Kč
- poplatky OSA
2 913 000 Kč
- poplatky Intergram
910 000 Kč
- činnost ČOV, složek a komisí
22 009 500 Kč
- sociální program olympioniků
0 Kč
- projekt OSIC - olymp. multimediální knihovna
2 500 000 Kč
- projekt rozvoje odbornosti trenérů
3 500 000 Kč
- soutěže OH nadějí
0 Kč
- Česko sportuje (Sazka olympijský víceboj,OVOV)
6 730 000 Kč
- Olympiáda dětí a mládeže
1 500 000 Kč
Příspěvky od MOV, EOV, EU
13 940 000 Kč
Příspěvek MOV - stipendia (Top Team)
1 900 000 Kč
Příspěvek MOV - lékařské sympozium
0 Kč
Příspěvek MOV - olympijská multimediální
0 Kč
knihovna
Partneři mimo ČO a.s. - ČEPS, Nadace ČEZ, dary
3 000 000 Kč
- ﬁnanční podpora - činnost ČON
500 000 Kč
- ﬁnanční podpora - projekty
2 500 000 Kč
Finanční výnosy
250 000 Kč
Ostatní výnosy
360 500 Kč
- prodej dlouhodobého majetku
20 000 Kč
- ostatní výnosy
340 500 Kč
Projekt Erasmus
8 190 000 Kč
- příspěvek z programu Erasmus - Sport parks
4 590 000 Kč
- příspěvek z programu Erasmus - EWOS
3 600 000 Kč
Prostředky z loterií
5 000 000 Kč
Loterie - doﬁnancování olympijských parků
5 000 000 Kč
Brno,Ostrava
Loterie - ﬁnancování Česko sportuje
0 Kč
Celkové výnosy
163 376 500 Kč
Schodek - zisk

-2 000 000 Kč

Skutečnost
69 236 000 Kč
27 000 000 Kč
23 436 000 Kč
0 Kč
9 800 000 Kč
9 000 000 Kč
61 400 000 Kč
1 500 000 Kč
19 937 500 Kč
2 913 000 Kč
910 000 Kč
21 139 500 Kč
8 000 000 Kč
2 000 000 Kč
3 500 000 Kč
0 Kč
0 Kč
1 500 000 Kč
17 421 486 Kč
1 747 927 Kč
308 036 Kč
748 576 Kč
2 837 983 Kč
134 455 Kč
2 703 528 Kč
13 903 Kč
534 280 Kč
0 Kč
534 280 Kč
7 449 906 Kč
4 030 291 Kč
3 419 615 Kč
19 200 000 Kč
14 200 000 Kč
5 000 000 Kč
180 898 097 Kč
83 188 Kč

KOMENTÁŘ K HOSPODAŘENÍ ČOV A K JEHO STŘEDISKŮM ZA ROK 2018
Rozpočet ČOV pro rok 2018 byl schválen jako ztrátový, a to ve výši 2.000.000,- Kč. Čerpání rozpočtu následně
ovlivnila skutečnost, že MŠMT při poskytnutí dotace v rámci programu Organizace sportu účelově vymezila, že
prostředky ve výši 8.000.000,- Kč musí být vynaloženy na sociální program, přičemž schválený rozpočet s tímto
nákladem nepočítal. Na druhou stranu hospodaření pozitivně ovlivnilo uvolnění prostředků z loterií ve výši
5.000.000,- Kč určených na krytí nákladů spojených s realizací projektu Česko sportuje a vyšší než očekávané
příjmy z MOV. Konečným výsledkem v čerpání rozpočtu za rok 2018 je zisk ve výši 83.188,- Kč.
Od roku 2017 po změně loterijního zákona již druhým rokem ČOV neobdržel žádné loterijní prostředky, v současné
době již jen ČOV provádí evidenci, resp. kontrolu jejich čerpání u příjemců těchto prostředků, a to v souladu
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1

1. zajištění účasti na ZOH 2018 Pchjongčchang
29 388 720 Kč
Podrobný rozpis nákladů viz příloha č. 1. Největší část prostředků byla v r. 2018 vynaložena na zajištění
cestovného (letenky, nadváha, cargo), ubytování mimo olympijskou vesnici, výplatu kapesného a diet,
nákup jednotného oblečení výpravy, úhradu tzv. ratecardu (nájem vybavení v olympijské vesnici)
a na ostatní služby (např. náklady na logistiku, výdej oblečení, branding).

2

2. zajištění sportovní přípravy – projekt Top Team
21 939 506 Kč
Podrobný rozpis nákladů viz příloha č. 2
Prostředky z tohoto projektu byly vynaloženy na adresnou nadstandardní podporu sportovců,
aklimatizační kempy, odborný servis pro kolektivní i individuální sporty a stipendia.

3

3. zdravotní zabezpečení sportovní reprezentace
9 000 000 Kč
ČOV obdrželo v rámci dotace ze strany MŠMT účelovou dotaci na zdravotní zabezpečení sportovní
reprezentace, tyto prostředky byly rozděleny mezi čtyři zdravotnické spolky.

4

Centrum zdravotnického zabezpečení sportovní reprezentace
Zdraví a sport
Kinezia
Centrum pro sport a medicínu

1 700 000 Kč
2 100 000 Kč
4 500 000 Kč
700 000 Kč

5

4. zajištění účasti na letním YOG Buenos Aires, Argentina
9 234 694 Kč
Podrobný rozpis nákladů viz příloha č. 3
Největší část prostředků byla vynaložena na zajištění dopravy (charterový let), ubytování v místě
konání, výplatu kapesného, jednotné oblečení výpravy a na mzdové náklady.

6

5. zajištění organizace zimní edice Olympiády dětí a mládeže, Pardubický kraj 5 787 499 Kč
Podrobný rozpis nákladů viz příloha č. 4
Největší část prostředků byla vynaložena na příspěvek Pardubickému kraji na úhradu organizačních
nákladů (z toho 1.000.000,- Kč kryt ze státní dotace) a na náklady na vysílání přenosů České televize
ze soutěží ODM.
6. poskytnutá podpora členům
23 759 927 Kč
Jedná se o činnosti, které ČOV hradí souhrnně za celé sportovní prostředí. ČOV obdržel v rámci
programu Organizace sportu 2018 účelovou státní dotaci na úhradu nákladů spojených s úrazovým
pojištěním sportovců, pojištěním obecné odpovědnosti a poplatků společnostem OSA a Intergram.
Úrazové pojištění sportovců
19 200 000 Kč
Pojištění obecné odpovědnosti za újmu způsobenou činností trenéra či cvičitele
737 500 Kč
Poplatky společnosti OSA
2 912 872 Kč
Poplatky společnosti Intergram
909 555 Kč
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1

7. Česká olympijská akademie – unie trenérů
z toho:
Spotřeba materiálu
Nájemné
Činnost tajemníka
Občerstvení při akcích
Odměny trenérům
Ostatní služby

769 858 Kč
80 tis. Kč
97 tis. Kč
60 tis. Kč
121 tis. Kč
140 tis. Kč
272 tis. Kč
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8. Česká olympijská akademie – rozvoj odbornosti
z toho:
Spotřeba materiálu
Cestovné
Nájemné
Nákup software
Činnost tajemníka
Občerstvení při akcích
Školení a přednášky
Ostatní služby
Dohody o provedení práce
Ostatní náklady

4 105 838 Kč
178 tis. Kč
507 tis. Kč
243 tis. Kč
20 tis. Kč
291 tis. Kč
319 tis. Kč
985 tis. Kč
1 429 tis. Kč
128 tis. Kč
6 tis. Kč

9. Česká olympijská akademie – studijní centrum (olymp. multimediální knihovna) 2 746 983 Kč
z toho:
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
84 tis. Kč
Spotřeba materiálu
10 tis. Kč
Cestovné
8 tis. Kč
Nákup software
11 tis. Kč
Nájemné
158 tis. Kč
Činnost tajemníka
324 tis. Kč
Dokumentační a ostatní práce
1 819 tis. Kč
Poštovné, telefony
8 tis. Kč
Ostatní služby
204 tis. Kč
Dohody o provedení práce
116 tis. Kč
Ostatní náklady
5 tis. Kč
10. Český klub olympioniků
z toho:
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Spotřeba materiálu
Opravy a údržba
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Nájemné
Poštovné, telefony
Občerstvení při akcích
Doprava
Ostatní služby
Dohody o provedení práce
Poskytnuté příspěvky
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11. Český klub fair – play
z toho:
Spotřeba materiálu
Oblečení
Cestovné
Nájemné
Činnost tajemníka
Občerstvení při akcích
Ostatní služby
Dohody o provedení práce
Členské a kongresové poplatky

616 361 Kč
132 tis. Kč
14 tis. Kč
65 tis. Kč
50 tis. Kč
197 tis. Kč
62 tis. Kč
69 tis. Kč
7 tis. Kč
20 tis. Kč

12. Sociální program
8 000 000 Kč
ČOV obdržel v rámci Programu III – činnost organizací účelovou státní dotaci 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 140 olympionikům vyplaceno 21.000 Kč na osobu, celkem 2 940 000 Kč
v druhé splátce bylo 139 olympionikům vyplaceno 33.800 Kč na osobu, celkem 4 698 200 Kč,
dále byla 27 olympionikům uhrazena lázeňská péče v celkové výši 361 800 Kč.
13. Česko sportuje
5 938 242 Kč
ČOV organizuje v rámci platformy Česko sportuje projekt Sazka Olympijský víceboj, jehož cílem je
rozhýbat české děti prostřednictvím škol po celé ČR. Jedná se o největší školní sportovní projekt,
v současné době je do projektu zapojeno více než 1200 škol a téměř 160 tisíc dětí. V rámci tohoto
projektu mohou žáci získat tzv. Olympijský diplom nebo Odznak všestrannosti. Součástí projektu je
webová aplikace Sport v okolí, která pomáhá rodičům s výběrem sportovních klubů v jejich okolí.
V rámci rozpočtu ČOV byly náklady na projekt Česko sportuje vynaloženy takto:
Spotřeba materiálu
147 tis. Kč
Cestovné
334 tis. Kč
Nájemné
176 tis. Kč
Koordinace projektů
3 563 tis. Kč
Technická podpora a hosting
195 tis. Kč
Občerstvení při akcích
50 tis. Kč
Ostatní služby
478 tis. Kč
Dohody o provedení práce
974 tis. Kč
Ostatní náklady
21 tis. Kč

1 065 500 Kč
9 tis. Kč
147 tis. Kč
2 tis. Kč
177 tis. Kč
41 tis. Kč
107 tis. Kč
16 tis. Kč
259 tis. Kč
60 tis. Kč
104 tis. Kč
13 tis. Kč
130 tis. Kč

14. Česká olympijská nadace
990 609 Kč
Česká olympijská nadace je součástí České nadace sportovní reprezentace (ČNSR). Podpora dětí
ze znevýhodněných rodin je tedy poskytována v rámci účetnictví ČNSR. V rámci rozpočtu ČOV jsou
hrazeny provozní náklady na činnost ČON, a ty byly v roce 2018 vynaloženy takto:
Spotřeba materiálu
58 tis. Kč
Oblečení
71 tis. Kč
Propagační a reklamní předměty
16 tis. Kč
Cestovné
71 tis. Kč
Náklady na reprezentaci
2 tis. Kč
Nájemné
10 tis. Kč
Poštovné, telefony
5 tis. Kč
Právní služby
131 tis. Kč
Ostatní služby, vedení projektu
619 tis. Kč
Dohody o provedení práce
8 tis. Kč
EKONOMIKA ČOV
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15. Sekretariát ČOV
z toho:
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Opravy a údržba
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Nájemné
Poštovné, telefony
Software
Právní služby
Ostatní služby
Mzdové náklady vč. zákonných pojištění
Dohody o provedení práce
Daně a poplatky
Pojistné
Členské a kongresové poplatky
Ostatní náklady
Zastoupení v EU Ofﬁce

23 294 396 Kč
682 tis. Kč
131 tis. Kč
555 tis. Kč
259 tis. Kč
258 tis. Kč
1 100 tis. Kč
426 tis. Kč
170 tis. Kč
659 tis. Kč
2 163 tis. Kč
14 856 tis. Kč
87 tis. Kč
118 tis. Kč
136 tis. Kč
221 tis. Kč
390 tis. Kč
1 083 tis. Kč

VÝNOSY (KOMENTÁŘ K VYBRANÝM POLOŽKÁM ROZPOČTU)
Státní dotace MŠMT – program REPRE, projekt zabezpečení reprezentace
69 236 000 Kč
Dotace na zajištění projektu zabezpečení sportovní reprezentace byla MŠMT poskytnuta na následující
aktivity – úhradu nákladů spojených s účastí na ZOH 2018 v Koreji, zajištění účasti na letní edici YOG
(Youth Olympic Games) v Argentině, na zabezpečení projektu Top Team a na zdravotní zabezpečení
sportovní reprezentace.
Státní dotace MŠMT – program Organizace sportu,
projekt zabezpečení činnosti ČOV
67 776 337 Kč
Tato dotace byla ČOV přidělena na základě žádosti podané v rámci Výzvy č. 4 – Podpora
zastřešujících sportovních organizací reprezentujících olympijské a paralympijské hnutí, která byla
součástí programu Organizace sportu 2018. Přidělení prostředků na jednotlivé oblasti činnosti je
zřejmé z Čerpání rozpočtu ČOV za rok 2018 – státní dotace program Organizace sportu, skutečnost.
Příspěvky od MOV, EOV a EU
Příspěvek EOV na činnost
Příspěvek MOV na administrativu
Příspěvek MOV na program TOP IX
Příspěvek MOV na program TOP – partner Intel
Příspěvek MOV na program TOP – partner Alibaba
Příspěvek MOV za účast na ZOH Pchjongčchang
Příspěvek MOV na běh Olympijského dne
Příspěvek MOV na projekt sportovní diplomacie
Příspěvek EU na náklady spojené s činností EU Ofﬁce

17 421 486 Kč
2 113 000 Kč
928 845 Kč
6 751 584 Kč
562 632 Kč
843 959 Kč
5 740 510 Kč
82 564 Kč
73 955 Kč
324 437 Kč

Prostředky od partnerů, dary
Dar ČEPS (pro Olympijský běh)
Dar ČEPS (pro ODM)
Dar od J. Kejvala
Dar od P. Hulinského
Dar Sportissimo (pro projekt Česko sportuje)
Nadace ČEZ (pro projekt Duální kariéra)
Ostatní dary a prostředky (pro Českou olympijskou nadaci)

2 837 983 Kč
1 004 000 Kč
741 594 Kč
200 000 Kč
30 000 Kč
247 934 Kč
480 000 Kč
134 455 Kč

1

2
CELKOVÉ NÁKLADY NA ZOH – PCHJONGČCHANG

PŘÍLOHA Č. 1

v tis. Kč
r. 2017

r. 2018

3

CELKEM

1

SOFTWARE

2

LÉKAŘSKÉ ZABEZPEČENÍ

24

59

83

0

419

419

3

DOHODY O PROVEDENÍ PRÁCE

4

SPORTOVNÍ MATERIÁL

5

PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY, TISKOVINY

6

DHM DO 40 TIS. Kč

10

0

10

7

SPOTŘEBA MATERIÁLU

380

129

509

8

LÉKAŘSKÉ POTŘEBY A MATERIÁL

306

30

336

9

JEDNOTNÉ OBLEČENÍ VÝPRAVY

0

5796

5796

10

CESTOVNÉ

10437

18027

28464

6

189

195

928

407

1335

62

8

70

4

5

z toho :
cestovné-tuzemské

1

2

3

55

1961

2016

cestovné zahraniční (letenky, nadváha, PHM)

2165

10437

12602

ubytování-zahraniční

8122

2456

10578

94

3171

3265

cestovné zahraniční (cargo)

kapesné a diety
11

NÁKLADY NA REPREZENTACI (vč. stravy v OLV)

12

NÁJEMNÉ, RATECARD

13

POŠTOVNÉ A TELEFONNÍ POPLATKY

14

POJISTNÉ

15

OSTATNÍ SLUŽBY

18

POPLATKY SPRÁVNÍ A BANKOVNÍ (vč.kursových rozdílů)

NÁKLADY CELKEM

148

74

222

1553

1856

3409

120

61

181

2

576

578

247

1718

1965

-187

40

-147

14036

29389

6

7

8

43425

9

10

11

11
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ČERPÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ
V PROJEKTU TOP TEAM 2018

PŘÍLOHA Č. 2

CELKOVÉ NÁKLADY NA YOG – BUENOS AIRES 2018

PŘÍLOHA Č. 3
v tis. Kč

1

v tis. Kč
Sportovní svaz

Adresná
nadstandardní
podpora
sportovců

atletika

2

Aklimatizační
kempy

Odborný servis

1370

Stipendia
MOV

150

Celkem

Kvaliﬁkovaní
na ZOH 2018*

1520

badminton
basketbal

300

300

biatlon

695

695

boby

3

100

34

2

LÉKAŘSKÉ ZABEZPEČENÍ

92

3

DOHODY O PROVEDENÍ PRÁCE

49

4

SPORTOVNÍ MATERIÁL

4

5

SPOTŘEBA MATERIÁLU

71

6

LÉKAŘSKÉ POTŘEBY A MATERIÁL

63

7

JEDNOTNÉ OBLEČENÍ VÝPRAVY

8

CESTOVNÉ

cestovné zahraniční

curling
500

200

150

824

850

5601

ubytování - zahraniční

346

kapesné a diety

741

9

NÁKLADY NA REPREZENTACI A OBČERSTVENÍ

51

gymnastika

10

NÁJEMNÉ

98

házená

11

POŠTOVNÉ A TELEFONNÍ POPLATKY

12

judo
kanoistika

350

100

3150

1250

krasobruslení
lední hokej

12

POJISTNÉ

87

150

150

13

OSTATNÍ SLUŽBY

48

450

14

MZDOVÉ NÁKLADY (vč. soc. a zdrav. pojištění)

298

4698

15

POPLATKY SPRÁVNÍ A BANKOVNÍ (vč. kursových rozdílů)

39

39

1709

1709

2

6688

golf

jachting

1

z toho :

100

horolezení

5

SOFTWARE

400

box
cyklistika

4

1000

1

NÁKLADY CELKEM

3

4

1108
6

5

9235

lukostřelba

6

lyžování

675

675

CELKOVÉ NÁKLADY NA ODM – PARDUBICKÝ KRAJ 2018

moderní gymnastika
moderní pětiboj

50

plavání

7

150

200

150

150
2

TECHNICKÁ PODPORA

4

DOHODY O PROVEDENÍ PRÁCE

400

5

NÁKLADY NA VYSÍLÁNÍ ČESKÉ TELEVIZE

600

6

PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY, TISKOVINY

7

SPOTŘEBA MATERIÁLU

11

8

CESTOVNÉ

81

rychlobruslení

290

290

150

94

244

stolní tenis
střelba

600

šerm

150

750

150

150

1100

1100

triatlon
veslování

750

150

900

vodní pólo
volejbal

10

500

zápas
10480

5

7

1210
471

cestovné tuzemské

14

8

ubytování tuzemské

67

9

NÁKLADY NA REPREZENTACI

20

10

NÁJEMNÉ

11

PŘÍSPĚVEK PARDUBICKÉMU KRAJI

12

OSTATNÍ SLUŽBY

188

NÁKLADY CELKEM

5792

161

9

3500

500

vzpírání
Celkem

145

z toho :

taekwondo-WTF
tenis

6

v tis. Kč

rugby

soutěžní lezení

9

PŘÍLOHA Č. 4

pozemní hokej

saně

8

2700

3392

8067

150

150

1748

23687

10

5100

* Hrazeno z prostředků České olympijské, a. s.

11

11
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NÁKLADY A VÝNOSY ČOV MIMO ROZPOČET V ROCE 2018
v Kč

1

náklady

Olympijské festivaly 2018 – Brno, Ostrava
Příspěvky svazům na EYOF 2017 – doplatek (MOV)
Příspěvky svazům na YOG 2018 (MOV)

3

výnosy

44.565.648,- Kč

7.500.000, Kč1)

211.300,- Kč

211.300,- Kč

1.868.724,- Kč

1.868.724,- Kč

Příspěvky svazům EYOF 2019 (MOV)

2

NÁKLADY ČOV 2018

0,- Kč

685.440,- Kč

Grant pro basketbalovou federaci (MOV)

662.849,- Kč

662.849,- Kč

Grant pro svaz ledního hokeje (MOV)

516.025,- Kč

516.025,- Kč

Grant pro baseballovou asociaci (MOV)

137.088,- Kč

137.088,- Kč

Sportovní stipendium – Cena P. Nurowski (MOV)

76.290,- Kč

76.290,- Kč

Příspěvek na systémy k rozšíření databází (MOV)

229.359,- Kč

356.883,- Kč

Příspěvek na dopravu čtyř účastníků OH (MOV)

120.977,- Kč

120.977,- Kč

1

2

3

Pozn. 1) Dotace od Jihomoravského kraje na pořádání Olympijského festivalu ve výši 7.500.000,- Kč (dotace od ostatních
partnerů byly poskytnuty již v r. 2017)

4

4

PŘEHLED NÁKLADŮ NA VLASTNÍ PROJEKTY ČOV – 10 % Z LOTERIÍ
Náklady na aktivity schválené v r. 2018
Česko sportuje

5

6

5 000 000 Kč

Olympijské festivaly - Brno, Ostrava

14 200 000 Kč

CELKEM

19 200 000 Kč

5
VÝNOSY ČOV 2018

Zůstatek na účtu vedeném u ČS pro vlastní projekty ČOV k 31.12.2018 – 3.846,- Kč

6

INFORMACE O STAVU VLASTNÍCH DISPONIBILNÍCH FINANČNÍCH
PROSTŘEDKŮ K 31. 12. 2018

7

8

9

10

11

VYBRANÁ AKTIVA k 31. 12. 2018
název položky
pokladní hotovost
hotovost celkem
bankovní účet UNC CZK
bankovní účet UNC EUR
bankovní učet ČS loterie (svazy a kraje)
bankovní učet ČS loterie (10% - spolky)

v tis. Kč
630
630
344
1229
0
4

bankovní účet ČS CZK

43 102

bankovní účet ČS USD

1 784

bankovní účet ČS EUR

1 215

prostředky v bankách celkem

47 678

neuhrazené pohledávky odběrateli
ostatní pohledávky (zálohy)
pohledávky celkem
nesplacené poskytnuté půjčky
administrativní poplatek k půjčkám
pohledávky z nesplacených půjček celkem
(jde o půjčky do splatnosti)

3 531
13875
17 406
0
0

prostředky aktiv celkem

65 714

DISPONIBILNÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY CELKEM

52 070
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7

VYBRANÁ PASIVA k 31. 12. 2018
název položky
v tis. Kč
závazky k dodavatelům
3 245
závazky k dodavatelům celkem
3 245
nevyplacené mzdy (uhrazeno v lednu 2019)
889
neuhrazené odvody z mezd (uhrazeno v lednu 2019)
548
Jiné závazky (daň z příjmu z mezd - uhrazeno 2019)
169
závazky z plateb mezd celkem
1 606
faktury došlé v roce 2018 vztahující se účetně k roku
546
2018 a uhrazené v roce 2019
dohadné účty pasivní
546
závazky-příjmy z roku 2018 v časovém rozlišení do roku
8 158
2019
Ostatní závzky
jiné závazky
prostředky pasiv celkem

8

9

89
8 247
13 644

10

0

11
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8

9

10

11
3

4

5

6

7

70
Stav disponibilních prostředků ČOV byl v období let 2014 – 2018 významně ovlivněn správou prostředků od loterijních společností.
V letech 2014 – 2016 došlo k nárůstu disponibilních prostředků ČOV vzhledem k odvodům z těchto prostředků na projekty, které byly
čerpány postupně v souladu s Pravidly pro čerpání ﬁnančních prostředků a proto došlo v letech 2017 a 2018 k snížení
disponibilních prostředků ČOV. V současné době jsou již tyto prostředky vyčerpány.

V ÝVOJ DISP ONIBILNÍCH P ROS TŘE DKŮ ČOV

6.2. Zpráva auditora za rok 2018

Zpráva auditora bude předložena na Plénu ČOV.
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1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

2008, 2012
Světová rekordmanka Barbora Špotáková
má ve sbírce dvě zlaté medaile
z olympijských her i mistrovství světa.
Vyhrála také evropský šampionát.
foto: Herbert Slavík

8

2012

9

Mnohonásobný medailista v moderním pětiboji
David Svoboda vybojoval na olympiádě v Londýně
zlatou medaili po skvělém finiši v závěrečném běhu
a vybojoval tak pro Českou republiku vůbec
první medaili v historii tomto sportu.
foto: Herbert Slavík

10

11
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7

8

9

Projekty Českého
olympijského výboru /
České olympijské a.s.
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10

11

7.1. Olympiáda dětí a mládeže 2017, 2018
1

Projekt Olympiády dětí a mládeže v roce 2018 posunul svou laťku zase o něco výš. Podařilo se
navýšit počet vysílacích hodin přímých přenosů České televize, vyjednat nová partnerství a společně
s kraji ČR dohodnout vypsání dotačního programu MŠMT určeného pro krajského pořadatele ODM
a navýšit tak podporu pořadatelů až na 6 milionů Kč. Zároveň bylo kraji odhlasováno navýšení
účastnického příspěvku ze 430 na 480 Kč za účastníka a den.

2

3

4

5

6

7

8

9

Zimní ODM 2018 v kostce:
Olympiáda dětí a mládeže se konala v termínu 28. 1. – 2. 2. 2018 v Pardubickém kraji. Měla své
zahájení v Pardubické Tipsport Areně, 11 sportovních soutěží a slavnostní ceremoniály se konaly
v celkem 8 městech. Akce se zúčastnilo 1800 sportovců a jejich doprovodů. Nově byla do programu
her zařazena beseda Unie profesionálních trenérů na téma „Talent a rodič“. Partnery akce se staly
společnosti Ferrero – Kinder, LESY ČR a ČEPS. Do akce byly dále zapojeni partneři ČOV a MOV,
a to Alpine Pro, Coca-Cola, MALL.CZ, Johnny Servis, KOH-I-NOOR HARDMUTH a partneři akce,
Deník a ABC.
Pořadí krajů na ODM 2018: Liberecký kraj, Hlavní město Praha, Kraj Vysočina, Středočeský kraj,
Moravskoslezský kraj, Královéhradecký kraj, Jihomoravský kraj, Jihočeský kraj, Pardubický kraj,
Karlovarský kraj, Olomoucký kraj, Plzeňský kraj, Ústecký kraj, Zlínský kraj.
Živé vysílání v rozsahu 35 hodin živě a zásahem 0,8 milionu diváků doprovázely online přenosy
soutěží na iVysilani ČT a vstupy ve hlavních zprávách, BVV a na programu ČT:D. Vybrané soutěže
sledovalo až 60 000 diváků!
Rozsah medializace narostl úměrně se zásahem ČT rovněž v počtu mediálních výstupů (ODM 2017
400+, ODM 2018 1300+), počtu návštěv na webu ODM (letní ODM 2017 rekordní 2 miliony
zobrazených stránek, zimní ODM 2018 1 milion zobrazených stránek při přibližně třetinovém počtu
účastníků) a zásahu komunikace na sociálních sítích. Celkem se objevil mediální výstup o ODM
více než 1300x v období 4 měsíců kolem ODM 2018. Kapacita slavnostního zahájení v Pardubicích
čítající 7 000 diváků byla vyčerpána týden před samotným zahájením ODM.
Partnery akce pro ročníky ODM 2019 i 2020 jsou: Sazka, Toyota, Ferrero – Kinder, LESY ČR, ČEPS
(smlouva pro rok 2019), Pojišťovna ministerstva vnitra ČR (211). Díky navýšení počtu partnerů akce
očekáváme, že náklady projektu budou, poprvé v jeho šestnáctileté historii, pokryty právě ﬁnanční
podporou těchto komerčních subjektů.
V roce 2018 byly uzavřeny smlouvy s pořadateli Letní ODM 2019, Libereckým krajem, a Zimní ODM
2020, Karlovarským krajem, a proběhla řada jednání, první organizační a řídící výbory.
Projekt doznal změn i z pohledu jeho interního vedení, od listopadu 2018 jej vede Radana Kubešová,
která projekt převzala po 4 letech po Anně Outratové. Vzhledem k postupnému navyšování počtu
partnerů akce byla do interního týmu přijata posila, která se mimo jiné stará právě o aktivace
a smluvní plnění partnerů.
Webové stránky projektu jsou www.olympic.cz/odm.

7.2. T-Mobile Olympijský běh
Tradičně formou běžeckého závodu se Český olympijský výbor ve spolupráci s Českým klubem
olympioniků zapojil již po dvaatřicáté do akce Olympijský den, který je oslavou založení Mezinárodního
olympijského výboru v roce 1894.
V roce 2018 vyběhlo v rámci T-Mobile Olympijského běhu ve stejný den 76 045 závodníků a z toho
více než 60 045 dětí. Počet závodníků této sportovní akce se zasloužil již potřetí v řadě o získání
ceny od Českého atletického svazu za největší běžecký závod roku 2018 v České republice.
Běžci v rámci startovného dobrovolně přispěli na Českou olympijskou nadaci v celkové částce
357 660 Kč. Významnou částku se pro Českou olympijskou nadaci podařilo také získat prostřednictvím
výzvy v aplikaci EPP Pomáhej pohybem od Nadace ČEZ.
Společnost T-Mobile byla již počtvrté generálním partnerem tohoto největšího běžeckého závodu
v České republice. Mezi další partnery akce patřili ALPINE PRO, MALL.CZ, ČEPS, KOH-I-NOOR
HARDTMUTH, Coca-Cola, Samsung, Sokol, Český běh, Evropsky týden sportu, Magistrát hlavního
města Prahy a také společnost Corny. Akce se těšila velké mediální kampani v hodnotě přes 7 milionů
Kč za podpory mediálních partnerů: Radiožurnálu – partnera startu, České televize a společnosti
BigBoard.
Pro rok 2019 má ČOV za cíl opět rozběhat 60 000 dětí na cca 350 školách a 15 000 závodníků
na odpoledních závodech ve více než 80 městech.
Webové stránky akce: www.olympijskybeh.cz
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7.3. Sazka Olympijský víceboj

7.4. Olympijské festivaly 2018

Sazka Olympijský víceboj, největší školní sportovní projekt v České republice, má za cíl přivádět
ke sportu co nejvíce dětí a mladých lidí. Atraktivní formou a s podporou českých vrcholových
sportovců a olympijských legend sdružených v Českém klubu olympioniků motivuje základní školy
a odpovídající ročníky víceletých gymnázií k rozvoji pohybových aktivit dětí, a to především při
hodinách tělocviku.
V rámci čtvrtého ročníku Sazka Olympijského víceboje rozpohyboval Český olympijský výbor
společně se Sazkou, generálním partnerem Českého olympijského týmu, a především ve spolupráci
s tisícovkami učitelů po celé republice 157 988 dětí a na 1 130 školách rozdal 101 312 Olympijských
diplomů a 40 643 Odznaků všestrannosti. Dalších téměř 2000 handicapovaných dětí se navíc
zapojilo do územně omezené pilotní fáze Paralympijské výzvy, kterou jako budoucí třetí pilíř Sazka
Olympijského víceboje připravil Český olympijský výbor ve spolupráci s Českým paralympijským
výborem. V rámci testování se podprojekt odsvědčil a ve školním roce 2018/2019 byl spuštěn už
na území celé ČR.
Celkem bylo do administračního rozhraní Sazka Olympijského víceboje ve školním roce 2017/2018
vloženo 1 381 038 výsledků. Na základě těchto dat a v porovnání s daty z předchozích ročníků byla
ze strany FTVS a konkrétně Doc. PaedDr. Tomášem Peričem, Ph.D., vypracována analýza zdatnosti
dětí, která zjistila, že děti účastnící se Sazka Olympijského víceboje čtvrtým rokem mají signiﬁkantně
vyšší zdatnost než děti stejného věku účastnící se projektu poprvé. Navíc bylo ve spolupráci s FSV
UK, jmenovitě s doc. Milanem Tučkem, prom. mat., CSc., provedeno anonymizované dotazníkové
šetření navázané na výkony dětí v Sazka Olympijském víceboji, které potvrdilo klíčový vliv rodiny
na sportovní zdatnost dětí.
Z aktivních škol bylo vylosováno 28, které získaly výhru v podobě Tréninků s olympioniky. Hlavní
cenu projektu, sportovní vybavení v celkové hodnotě 1 000 000 Kč, si rozdělilo 35 škol, které byly
vylosovány pod dohledem notáře. Navíc měly školy možnost zúčastnit se dvou vložených soutěží.
První byla pořádána ve spolupráci s Českou asociací stolního tenisu. V soutěži s názvem Všichni
za stůl vyhrálo 20 škol ping ping-pongovou show s Ivetou Vacenovskou. Druhá soutěž byla napojená
na Olympijské festivaly, 64 škol z Jihomoravského a Moravskoslezského kraje vyhrálo zájezd
a sportovní program na festivalech v Brně a Ostravě.
Kromě výher pro třídy a školy je v projektu také motivační program pro učitele – odměny pro
garanty. V rámci tohoto programu bylo rozesláno učitelům 803 odměn, které jsou primárně zajištěny
ve spolupráci s partnery projektu a Českého olympijského týmu.
Školy mají také možnost přihlásit děti do nadstavbové soutěžní části v disciplínách Odznaku
všestrannosti. Okresních kol se v roce 2018 uskutečnilo 81 a zúčastnilo se jich 10 225 dětí. Krajských
kol se konalo 16 a soutěžilo v nich 3 086 žáků. Do Republikového ﬁnále, které se konalo v Brně
v areálu VUT, se probojovalo 620 dětí. Specialitou dvoudenního programu ﬁnálové akce je aktivní
účast učitelů, kteří absolvují stejné sportovní disciplíny jako děti. To vytváří mezi žáky a učiteli bližší
vztah. Dalším speciﬁkem je vysoká účast aktivních olympioniků a členů Českého klubu olympioniků,
kteří školním týmům dělají ambasadory a provázejí je při sportování, ať už radou nebo podporou
a fanděním.
Sazka Olympijský víceboj využívá synergie s projektem Sport v okolí, jehož hlavním pilířem je
databáze 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.
Sport v okolí postupně rozšiřuje také druhý pilíř, kterým je kalendář sportovních akcí, kde může
veřejnost aktivně sportovat. V roce 2018 nabídl uživatelům 3612 sportovních akcí. Web za rok
2018 zaznamenal 246 388 návštěv od 185 670 uživatelů. Na konci roku 2018 započaly přípravy
na propojení kalendáře sportovních akcí na Sportu v okolí se žádostmi o záštity Česko sportuje.

Emoce, nadšení, vášeň – to vše přinášejí olympijské hry. Pro sportovce znamenají vyvrcholení jejich
čtyřletého úsilí, pro fanoušky výjimečný zážitek. Cílem projektu Olympijský festival je přenést jejich
atmosféru do regionů, umožnit fanouškům prožít olympijské hry tak, jakoby byli v jejich samotném
dějišti. Když jsme poprvé v roce 2014 zorganizovali Olympijský park Soči–Letná, návštěvníci byli
nadšení – malí i velcí, a věděli jsme, že jsme na správné cestě.
Olympijské parky se rozšířily do několika míst v České republice, v roce 2016 se konaly čtyři – hlavní
na Lipenské přehradě, v roce 2017 projekt vzal za svůj Mezinárodní olympijský výbor. V roce 2018 se
již pod novým názvem konalo několik Olympijských festivalů po celé Evropě – u nás v Brně a Ostravě.
Jsme hrdí na to, že jsme byli u zrodu tohoto projektu. Naším posláním je šířit ve společnosti
olympijské hodnoty a ideály, propagovat sport jako součást zdravého životního stylu hlavně mezi
mladými a Olympijské festivaly nám k tomu pomáhají. Olympijské parky/festivaly navštívilo od roku
2014 více než 1,2 milionu návštěvníků, kteří si mohli vyzkoušet na 80 sportů.
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Olympijský festival Brno
V Brně se od otevření Olympijského festivalu 9. února proměnil areál kolem Pavilonu Z na Výstavišti Brno
na sportoviště, které nabídlo možnost vyzkoušet si třicet čtyři sportů – olympijských i neolympijských,
zimních i těch letních. Během konání akce 9. – 25. 2. branami festivalu prošlo 157 271 návštěvníků.
Možnost zastřílet si na biatlonové střelnici laserovou zbraní, zahrát si curling, nasednout do čtyřbobu
nebo se spustit ze skokanského můstku, to byla zejména pro děti obrovská novinka. Není tedy
divu, že sportoviště byla od ranních hodin v obležení žáků základních škol i široké veřejnosti.
A na nejoblíbenější sporty se stály fronty.
Pro soutěživé sportovce bylo každý den připraveno několik soutěží: závody v biatlonu, pumptracku,
skoku na lyžích i kryathlon. Návštěvníci mohli zhlédnout i disciplíny pro handicapované v rámci
paralympijského dne a několik zajímavých exhibic v krasobruslení. Základem sportování
na Olympijském festivalu byla Hrací karta s Českou spořitelnou. Po splnění úkolů na jednotlivých
stanovištích mohli návštěvníci získat unikátní ceny – kromě medailí, diplomů i limitovaný počet
exkluzivních výher v podobě maskota her, bílého tygříka Soohoranga.
Olympijský festival byl samozřejmě také místem setkání s významnými osobnostmi a bývalými
sportovci. V Brně ho slavnostně zahájil premiér vlády České republiky v demisi Andrej Babiš, ministr
školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga, primátor města Petr Vokřál, místopředseda ČOV
a předseda Organizačního výboru projektu Libor Varhaník a náměstkyně hejtmana Jihomoravského
kraje Taťána Malá. Nechyběl ani zlatý olympionik z Nagana 1998 Milan Hnilička a velvyslanec
Korejské republiky Moon Seoung-hyun. V průběhu olympijských her přiletěl z Pchjongčchangu
pozdravit fanoušky předseda ČOV Jiří Kejval.
Výčet hostů, kteří festival navštívili, je ještě mnohem delší. Někteří si vyzkoušeli sport, který nikdy
nedělali, jiní vzpomínali na svoji aktivní kariéru, ale všichni se těšili na autogramiády a setkání
s návštěvníky.
Nechyběl skokan na lyžích Jan Mazoch, vnuk Jiřího Rašky, hokejové legendy Jiří Holík a Jozef
Golonka, asistent trenéra zlatého týmu z Nagana 1998 Slavomír Lener, bývalý světový rekordman
v desetiboji Roman Šebrle, členové bronzového čtyřkajaku z Ria de Janeiro 216 Jan Štěrba, Daniel
Havel, Lukáš Treﬁl, krasobruslařská legenda Karol Divín, triatlonista Filip Ospalý, olympijská vítězka
z Londýna 2012, veslařka Miroslava Topinková Knapková, střelec David Kostelecký, tenisové hvězdy
Radek Štěpánek a Lucie Hradecká a mnoho dalších. Nechyběli hráči hokejového klubu Kometa Brno
nebo basketbalistky BK Žabovřesky.
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V neděli 11. února dorazil na Výstaviště Brno Raška Expres. Ve vlaku z Prahy přijeli na Olympijský
festival také dvojnásobná olympijská vítězka ve vodním slalomu Štěpánka Hilgertová s manželem
a trenérem Lubošem nebo rychlostní kajakář Josef Dostál.

1

Po svém úspěšném vystoupení na olympiádě v Koreji přijela návštěvníky pozdravit také bronzová
olympijská medailistka z Pchjongčchangu ve snowboardcrossu Eva Samková, krasobruslaři Anna
Dušková a Martin Bidař, čtrnáctý pár soutěže sportovních dvojic, a sáňkaři Lukášem Brožem
a Matějem Kvíčalou.

2
Olympijský festival v Brně se těšil i mezinárodnímu zájmu – festival přijeli navštívit kolegové
z národních olympijských výborů Finska, Itálie, Belgie a Holandska a zástupci Mezinárodního
olympijského výboru.
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Olympijský festival Ostrava
Do Ostravy se projekt vrátil už podruhé. Od otevření Olympijského festivalu 9. února se areál kolem
OSTRAVAR ARÉNY proměnil v multifunkční sportoviště, které nabídlo možnost vyzkoušet si třicet
sportů – olympijských i neolympijských, zimních i těch letních. Areál se stavěl 25 dní, využita byla
i ledová plocha Ostravar arény a její zázemí. Festival do uzavření v neděli 25. 2. navštívilo 101 624
návštěvníků. Naprostou většinu tvořily rodiny s dětmi.

Partneři projektu
Do projektu byly zapojeni i partneři ČOT i partneři MOV – partneři výrazně přispěli do Olympijských
festivalů v Brně i v Ostravě svými vlastními aktivacemi zaměřenými na sport. Každý z partnerů se stal
partnerem sportoviště nebo poskytovaných služeb souvisejících se sportem.
Celkem bylo v Olympijských festival 22 partnerských aktivací.
Mezinárodní přesah
Díky zkušenostem s organizací již 3 edic Olympijských parků/festivalů máme možnost sdílet knowhow i s dalšími národními olympijskými výbory, které Olympijské festivaly organizují nebo plánují
organizovat.
Různé aspekty organizace projektu byly v říjnu 2018 prezentovány na konferenci Global Sport Events
Go Local, kterou organizoval ČOV a na které byl i přestaven Manuál pro organizaci Olympijských
festivalů a podobných akcí, který shrnuje základní principy organizace.
V souvislosti s organizací projektu byla založena společnost Olympic Festival s.r.o., jejímž 100%
vlastníkem je Český olympijský výbor. Olympic Festival s.r.o. zajišťuje komplexní organizaci a realizaci
projektu.
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Nadšenci mohli vyzkoušet tradiční sporty jako je běh na lyžích, biatlon, curling, krasobruslení, lední
hokej či rychlobruslení, ale mohli si na vlastní kůži vyzkoušet i netradiční ledolezectví a sněžnice nebo
si zblízka prohlédnout závodní čtyřbob, skeleton a saně. Součástí Olympijského festivalu Ostrava 2018
byla čtyři lyžařská střediska (Bílá, Karlov, Kopřivná a Mosty u Jablunkova), která potěšila příznivce
alpského lyžování, běhu na lyžích, biatlonu, fatbiku, kitingu, lyžařského orientačního běhu, skicrossu,
skialpinismu, snowboardingu i snowboardcrossu. V programu Olympijského festivalu nechyběli také
zástupci letních sportů, např. atletika, ﬂorbal, hokejbal, korfbal, rope skipping či taekwondo.
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6

Návštěvníci si mohli donést vlastní sportovní vybavení, případně mohli využít služeb půjčoven.
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8

Součástí festivalu bylo sledování přímých přenosů z XXIII. zimních olympijských her v Pchjongčchangu
ať už na LED kostce přímo v aréně, nebo na obrazovce v areálu před halou. Ostravští fanoušci si
našli cestu do festivalu i na sledování hokejových zápasů.

7

Součástí festivalu byla Korejská vesnička na Masarykově náměstí jako místo, kde se návštěvníci
především setkávali s korejskou kulturou.

8

I ostravský festival navštívila celá řada osobností z politického i sportovního života.

9

10

Komunikace projektu
V obou festivalech bylo vybudováno studio České televize, které denně vysílalo přímo z festivalů
hodinový Velký přehled – to nejlepší ze soutěží v Koreji doplněno o reportáže z obou festivalů. Česká
televize odvysílala celkem 2 385 minut přímo z festivalů.

9

Český rozhlas měl v Brně svůj Air-stream a z obou festivalů odvysílal do éteru neuvěřitelných 124
hodin materiálu.

10

Tištěná média napsala přes 1150 článků o projektu Olympijský festival.

11

11
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7.5. Český dům v Koreji 2018
1

2

3

4

5

Tradičním počinem České olympijské na olympijských hrách v Koreji bylo zřízení Českého domu.
Místa pro setkávání českých sportovců a jejich doprovodů a zázemí pro partnery a hosty Českého
olympijského týmu. Kreativnost, pohostinnost a sdílení vzájemné radosti – tak se prezentoval Český
dům 2018 během ZOH v Koreji.
Práce na Českém domě začaly bezprostředně po skončení LOH v Riu hledáním vhodného objektu.
Podařilo se rezervovat objekt přímo naproti olympijské vesnici v Kangnungu, městě, které hostilo
ledové disciplíny XXIII. zimních olympijských her v Koreji. Pro Český dům to bylo umístění historicky
nejblíže olympijské vesnici, což znamenalo, že kromě samotných návštěvníků OH dům hojně
navštěvovali i zahraniční sportovci se svými rodinami a slavili zde své úspěchy. Celým domem ﬁnálně
prošlo více než 35 tisíc návštěvníků, mezi nimi nejen domácí korejští fanoušci, ale velké množství
návštěvníků z řad zahraničních fanoušků.
Dům vznikl ve čtyřpatrové, nově postavené budově, kde si ČO pronajala dvě patra. Přízemí bylo
otevřené veřejnosti, první patro pak sloužilo jako uzavřené místo pro českou výpravu a hosty.
Vzhledem k faktu, že objekt byl nově postavený, přípravy zahrnovaly kompletní zajištění vnitřního
vybavení od příček, vody, odpadů, topení až po kuchyň, nábytek a kompletní branding. Na domě byla
připevněna velkoformátová LED obrazovka, která zvala návštěvníky do Českého domu a reagovala
na úspěchy českého týmu aktuálními fotkami medailistů.
Spodní patro bylo veřejnosti otevřeno bez vstupního poplatku, pro návštěvníky byl připraven bohatý
program i expozice ve spolupráci s partnery domu. U vchodu návštěvníci narazili na skleněné sochy
se sportovními motivy společnosti Lasvit, včetně vystavených trofejí z Tour de France. Přínosná
byla spolupráce s místním zastoupením Pilsner Urguell, které se kromě zajištění výčepních pultů,
speciálně vyškolených výčepních a dodávek piva, postaralo i o výukovou složku domu, a to virtuální
realitu o plzeňském pivovaru a vzniku piva. Virtuální realitou se prezentovala také společnost
CzechTourism, která jejím prostřednictvím ukázala návštěvníkům milníky Československa a České

republiky za posledních 100 let. Expozice CzT v obou patrech tak odstartovala oslavy stého výročí
založení Československa. To připomínala i ostatní výzdoba obou pater Českého domu, kde se kromě
„stovky“ představila i další významná data z hlediska českého sportu, a to 50 let od zlatého skoku
Jiřího Rašky a 20 let od vítězství hokejistů v Naganu. Na pódiu se slavily medailové úspěchy českých
sportovců na korejské olympiádě se všemi návštěvníky domu. Svůj úspěch zde oslavili biatlonisté,
rychlobruslařky i snowboardisté. Jedním z nejemotivnějších zážitků pro všechny zúčastněné byla
oslava zlaté medaile amerických hokejistek včetně americké hymny zpívané na pódiu Českého domu.
Vrchní patro sloužilo pro relaxaci a pobavení české výpravy, partnerů ČOT i všech hostů. Na tomto
patře byla zřízena studia Českého rozhlasu a České televize. Z obou studií byly vysílány informace
do České republiky ve spolupráci se studii ve městech, kde probíhaly Olympijské festivaly. Návštěvu
Českého domu si nenechalo ujít asi 90 % všech sportovců české výpravy. Kromě piva na ně čekal
i čerstvý chléb a pečivo všeho druhu od pekaře Karla Rendla. V domě a obou vesnicích se dohromady
snědlo 2000 bochníků chleba, na které se namazalo přes půl tuny klasických českých pomazánek,
které připravoval kuchař přímo v ČD.
V domě se připomněly skvělé okamžiky českých/československých sportovních dějin – 11. 2. skok
prvního zlatého medailisty ze zimních olympijských her Jiřího Rašky připomenutím jeho legendárního
telemarku a 22. 2. zde Olympic Channel odvysílal premiéru dokumentárního ﬁlmu Tha Nagano Tapes
o zlatém triumfu českých hokejistů na turnaji století v Naganu. Osobně ho tu odprezentoval producent
ﬁlmu Frank Marshall a režisér ﬁlmu Ondřej Hudeček a řada v té době aktivních hokejistů.
Český dům celkem navštívilo více než 35 tisíc návštěvníků z celého světa, vypilo se téměř 32 tisíc piv,
snědlo 2000 gulášů, 1700 domácích klobás, 1700 bochníků chleba a půl tuny pomazánek. Prestižní
americký časopis The Boston Globe udělil Českému domu zlatou medaili za nejlepší národní dům při
ZOH v Koreji. Vedle vítězství v hodnocení listu Boston Globe se Českému domu dostalo pozornosti
v řadě zahraničních médií. Např. kanadská televize CBC připravila reportáž a živé studio, zavítaly sem
štáby několika korejských televizí, dále pak Olympic Channel nebo reportéři amerických časopisů
Time a Sports Illustrated, agentur Reuters a AP či německé televize ZDF.
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7.6. Media House
• Český olympijský výbor pokračoval v aktivní komunikaci na sociálních sítích s cílem propagovat český
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sport a sportovce v online prostředí a aktivně oslovovat mladé generace, které se odvracejí od konzumace
tradičních médií. V roce 2018 byly vrcholem ZOH 2018, na kterých Media House vyrobil celkem 151 videí
pro Facebook, Youtube, Instagram, Twitter a mobilní aplikaci Českého olympijského týmu. Obsahové
týmy působily i v Olympijských festivalech v Brně i Ostravě a v Praze, kde sportovci fasovali olympijskou
kolekci a odlétali na hry. S ﬁnancování této náročné multimediální operace pomohli partneři ČOT,
kteří platili Media Housu za produkci originálního obsahu z Koreji, Ostravy, Brna i Prahy a také platili
za mediální prostor přímo na kanálech Českého olympijského týmu. A to formou brandovaného obsahu
i product placementu.
• Obsahový tým ČOV působil i na vrcholných světových akcích (MS, ME, SP) pořádaných sportovními
svazy a subjekty v České republice a aktivně se podílel na jejich komunikaci na sociálních sítích
(např. MS ve ﬂorbalu, SP ve vodním slalomu a další).
• V roce 2018 mediální tým “Media House” spravoval a vytvářel obsah pro devět stálých webových
stránek a 14 účtů na sociálních sítích s unikátním zásahem přes půl milionu fanoušků. ČOV je
na sociálních sítích jedničkou ve sportovním prostředí a konkuruje v zájmu fanoušků i ﬁrmám mimo
sport. Na Instagramu se stal účet Českého olympijského týmu největší sportovní stránkou v ČR
a patří i mezi TOP 5 největších značek na této sociální síti v ČR vůbec, na facebooku je v TOP 3.
• Cílem těchto aktivit je držet krok s moderními komunikačními trendy a oslovit zejména mladou
generaci, pro níž se konzumace nových medií stává primární. Proto také ČOV pořádá semináře pro
sportovce a svazy a poskytuje jim konzultace o využití sociálních sítí.
• ČOV aktivně komunikuje s různými cílovými skupinami a komunitami, které jsou hybnou silou sportovního
světa. Vedle dětí a mladých generací komunikujeme s učiteli na základních i středních školách, rodiči,
trenéry a společenskými inﬂuencery. Pokračujeme i ve vydávání lifestylového online magazínu czechteam.
info.
• Vedle toho úzce spolupracujeme s klíčovými mediálními partnery – Českou televizí a Českým
rozhlasem. Aktivně spolupracujeme s jejich redakcemi a promujeme jeji sportovní obsah
na olympijských účtech na sociálních sítích. Na komunikační aktivity ČOV reagují i partneři Českého
olympijského týmu, kteří mají zájem o spolupráci na úrovni digitální komunikace a podmiňují jí
dlouhodobé partnerské smlouvy s Českým olympijským týmem.
Media
house se aktivně snaží podpořit české sportovní prostředí a pravidelně komunikuje své
•
aktivity se sportovními svazy. Vznikají i například popularizačně naučné formáty videí – Jak lyžovat,
jak začít s plaváním, s badmintonem apod.
• ČOV aktivně spolupracuje i s projektem MOV Olympic Channel, kde je ČR jednou z pilotních
zemí pro rozvoj této mezinárodní platformy. Aktivně se podílíme na sdílení know-how, komunikační
podpoře vzájemných aktivit napříč komunikačními platformami.
Stav digitální komunikace po ZOH 2018
INTERNET: Olympic.cz, Ceskosportuje.cz, Sportvokoli.cz, Olympic.cz/odm, Olympic.cz/treneri,
Olympic.cz/nadace, Olympijskybeh.cz, Olympijskyfestival.cz, Czechteam.info, topteam.olympic.cz
PROJEKTY ČOV/ČO 2018: FACEBOOK Český olympijský tým 402 000 fanoušků, Olympiáda dětí
a mládeže 13 000 fanoušků, Olympijský běh 4000, Olympijský festival 9600, Olympijský festival Brno
6000 fanoušků, Olympijský festival Ostrava 7500, Česká olympijská nadace 1500 fanoušků, YOUTUBE
Český olympijský tým 66 000 fanoušků, YOUTUBE Český olympijský výbor 350, TWITTER Český
olympijský tým 25 000 fanoušků, TWITTER ČOV Media 300, INSTAGRAM Český olympijský tým
107 000 fanoušků, SNAPCHAT Český olympijský tým 5000 fanoušků.
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2004
První olympijskou medaili vybojoval Roman Šebrle
už v Sydney 2000. Stříbro získal v závodě, který provázely
diskuse o přešlapu pozdějšího vítěze Erkiho Noola v disku.
V Aténách však už zlato vybojoval Šebrle. Světový rekordman
a první desetibojař, který na mítinku v Götzisu v roce 2001
překonal hranici 9000 bodů, rozhodl o zlatu ve druhém dni,
navíc vyhrál v olympijském rekordu 8893 bodu.
Foto: Herbert Slavík
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2010
Den před prvním závodem ve Vancouveru 2010
kroužila rychlobruslařka Martina Sáblíková po ledě celá
pobledlá a nevyspalá. Pak triumfovala na trojce, přidala bronz
na patnáctistovce a vyhrála i svou nejoblíbenější trať – 5000
metrů. Stala se první českou sportovkyní, která získala dvě
zlaté medaile z jedněch zimních olympijských her. Další triumf
přidala i v Soči 2014. Celkem má zatím šest olympijských
medailí – tři zlata, dvě stříbra a bronz.
Foto: Herbert Slavík
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2014
S kamerou na helmě ukázala snowboardcrossařka
Eva Samková v Soči světu, jak vypadá nejrychlejší kvalifikační
jízda. Vyhrála čtvrtfinále i semifinále. S vervou vyrazila
i do finále, ujela všem soupeřkám, před cílem se ohlédla
a za ním euforicky křičela a šermovala rukama. Její triumf
provázel knírek pod nosem a bunda obrácená na stupních
vítězů zlatou podšívkou navrch. V Pchjongčchangu 2018
přidala Samková i po zranění ramene bronz.
Foto: Herbert Slavík
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8. Česká olympijská nadace

POČET PODPOŘENÝCH DĚTÍ DLE POHLAVÍ ZA ROK 2018 A CELKEM ZA 6 LET

MARTINA VOŘÍŠKOVÁ
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Poslání ČON
Účelem a posláním České olympijské nadace je efektivně pomáhat mladým sportovcům ze sociálně
znevýhodněných skupin a podporovat je ve sportovních aktivitách, přičemž udělované podpory
v rámci tohoto projektu mají převážně humanitární a sociální charakter. Od počátku fungování ČON
(12. 12. 2012) rozdělila mezi 2 436 sportujících dětí celkem 14 284 960 Kč.
• Prezident ČON – Jan Železný, trojnásobný olympijský vítěz a mistr světa, světový rekordman
v hodu oštěpem
Patroni
ČON (34) – Lukáš Bauer, Josef Dostál, Karolína Erbanová, Daniel Havel, Zuzana Hejnová,
•
Andrea Sestini Hlaváčková, Lucie Hradecká, Vavřinec Hradilek, Martin Jakš, Jiří Ježek, Miroslava
Topinková-Knapková, Martin Koukal, Gabriela Koukalová, Michal Krčmář, Jaroslav Kulhavý, Petra
Kvitová, Jiří Magál, Ondřej Moravec, Jiří Prskavec, Martina Sáblíková, Eva Samková, Jaroslav
Soukup, Šárka Strachová, Barbora Strýcová, David Svoboda, Adéla Sýkorová, Ondřej Synek,
Lucie Šafářová, Barbora Špotáková, Radek Štěpánek, Jan Štěrba, Lukáš Treﬁl, Vítězslav Veselý
a Veronika Vítková.
• Pracovní tým ČON
Manažerka projektu: Martina Voříšková
Administrativa, koordinace: Petra Povolná
• Dobrovolníci ČON: 39
Hlavní motto projektu: ŠŤASTNĚJŠÍ DĚTI DÍKY SPORTU!
Činnost ČON v roce 2018
Zasedání komise
V roce 2018 proběhla tři zasedání komise ČON (elektronickou formou), kde se rozhodlo o podpoře
pro nové žadatele:
21. zasedání komise ČON

04.05.2018

195 podpořených

1 180 400 Kč

22. zasedání komise ČON

17.09.2018

168 podpořených

935 700 Kč

23. zasedání komise ČON

21.12.2018

209 podpořených

1 223 000 Kč

Analýza podpory dětí ČON
Do konce roku 2018 bylo v rámci ČON podpořeno celkem 2 436 dětí ze všech 14 krajů ČR. Statistika
podpořených dětí dle pohlaví – z celkového počtu 2 436 dětí bylo podpořeno 1 459 chlapců a 977
dívek. V roce 2018 bylo podpořeno 572 mladých sportovců.

1

2

Graf 1 – Počet podpořených dětí dle pohlaví za 6 let fungování ČON a v roce 2018
Statistika podpořených dětí dle věku – ČON podporuje sportující děti ve věku od 6 do 18 let. Největší
zastoupení mezi podpořenými mladými sportovci má dlouhodobě věková kategorie 10 až 13 let.

3

POČET PODPOŘENÝCH DĚTÍ DLE VĚKU ZA ROK 2018 A CELKEM ZA 6 LET

4

5

Graf 2 – Počet podpořených dětí ČON dle věkových kategorií
Statistika podpořených dětí dle sportovního odvětví – celkem byly podpořeny děti z 95
sportovních odvětví, z čehož má dlouhodobě největší zastoupení fotbal, basketbal a ﬂorbal.
NEJČASTĚJI PODPOŘENÁ SPORTOVNÍ ODVĚTVÍ ZA ROK 2018
A CELKEM ZA 6 LET

6

7

8

9

9
Graf 3 – Deset nejpočetněji zastoupených sportovních odvětví u podpořených dětí ČON
Statistika podpořených dětí dle místa bydliště – ČON podporuje děti z celé České republiky.
Početně největší skupina podpořených dětí je z Hlavního města Prahy (541), Středočeského kraje
(350) a Moravskoslezského kraje (256). Nejmenší zastoupení podpořených dětí má Karlovarský kraj
(36), Plzeňský kraj (68) a Jihočeský kraj (77).
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POČET PODPOŘENÝCH DĚTÍ V KRAJÍCH ZA ROK 2018 A CELKEM ZA 6 LET
11

Zlatá tretra, Ostrava

13.06.18

plnění snů – účast dětí na velké sportovní
akci (diváci), lístky zajištěny ČON

6

12

Poslední zápas Filipa
Jíchy, Plzeň

16.06.18

plnění snů – účast dětí na velké sportovní
akci (diváci), lístky zajištěny ČON

3

13

T-Mobile Olympijský běh,
ČR

20.06.18

účast dětí na akci, autogramiády
na zlatých závodech, promo ČON

33

14

Volejbalové slavnosti,
Mělník

25.06.18

účast dětí na sportovní akci, setkání
s Lukášem Krpálkem

9

15

HESU kemp, Sušice

30.06.–06.07.18

účast na sportovní akci (vstupenky
zajištěny ČON), Zuzana Hejnová

4

16

Allboard kemp, Lipno

08.–14.07.18

účast na sportovní akci (vstupenky
zajištěny ČON), Eva Samková

2

17

Šerm a předání šeku
ČON od Jana Mühlfeita

10.07.18

plnění snů, předání šeku

5

18

Hervis Challenge Prague

27.07.18

účast na sportovní akci

5

19

předání jízdního kola
Škoda

01.08.18

Předání nového kola v rámci akce Lví
Stopa

1

20

HESU kemp Zuzky
Hejnové, II., Sušice

11.–17.08.18

účast dětí na kempu (pobyt hrazen ČON)

3

21

YCM+kemp ČON, Lipno

17.–19.08.18

účast dětí, plnění snů

18

22

Softball Intercont. Cup,
Praha

30.–31.08.18

účast na sportovní akci (vstupenky
zajištěny ČON)

6

23

Zápas ženské fotbalové
repre., Jablonec n. N.

31.08.18

účast na sportovní akci (vstupenky
zajištěny ČON)

11

přímá účast dětí (soutěžení), promo ČON
(stánek, BA vesnička)

8

běžecké sety lyží pro děti ČON, přímá
účast dětí (běh)

8

1

2

3

Graf 4 – Počet podpořených dětí ČON v jednotlivých krajích ČR
Statistika podpořených nových žadatelů o příspěvek u České olympijské nadace – celkem 206
žadatelů z celkového počtu 572 podpořených v roce 2018 žádalo o příspěvek u ČON poprvé.
POČET NOVÝCH ŽADATELŮ ZA ROK 2018

4

5

6

Graf 5 – Počty podpořených nových žadatelů v průběhu roku 2018 (21.–23. kolo zasedání komise)

Kalendář uskutečněných akcí ČON v roce 2018

7

Počet

8

9

10

Datum

Popis

24

RF OVOV, Brno

25

Charitativní běh pro
dětské oddělení
nemocnice, NMNM

08.09.18

26

Basketbal Česko vs.
Rusko - kvaliﬁkace na ME
a MS muži, Pardubice

13.09.18

účast na sportovní akci (vstupenky
zajištěny ČON)

2

27

Fotbalový zápas Sparta
vs. Liberec, Praha

22.09.18

účast na sportovní akci (vstupenky
zajištěny ČON)

14

28

Gladiator Race, Praha

20.–21.10.18

přímá účast dětí (závod), promo ČON
(stánek)

9

29

Generálka StarDance,
Praha

20.10.18

účast na sportovní akci (vstupenky
zajištěny ČON)

4

HESU kemp, Nymburk

01.–04.02.18

plnění snů – tréninkový kemp, setkání
a trénování se Zuzanou Hejnovou (pobyt
hrazený ČON)

2

2

Olympijské festivaly,
Brno, Ostrava

16.–23.02.18

účast na sportovní akci (vstupenky
zajištěny ČON)

31

30

Generálka StarDance,
Praha

03.11.18

účast na sportovní akci (vstupenky
zajištěny ČON)

3

3

KSN Cup, Harrachov

27.03.18

účast a závod dětí (startovné a pobyt
zajištěno ČON)

8

31

MS Florbal - Česko vs.
Lotyšsko, Praha

02.12.18

účast na sportovní akci (vstupenky
zajištěny ČON)

14

4

Dračí lodě, Lipno

plnění snů – účast dětí na sportovní akci,
setkání s Václavem Chalupou (ubytování
hrazeno ČON)

9

32

6. narozeniny ČON

12.12.18

promo ČON, tvorba scrapbook ČON,
video ČON

5

5

APERIO běh - Rodiče
na start!, Praha

19.05.18

účast dětí na akci, promo ČON
(startovné pro členy ČON zdarma)

9

33

Global Champions
Prague, parkur

13.12.18

účast dětí na sportovní akci (vstupenky
hrazeny ČON)

2

6

Fotbalové utkání Sparta
vs. Olomouc, Praha

19.05.18

plnění snů – účast na ligovém zápase
(lístky zajištěny ČON (SAZKA)

4

34

Stardance ﬁnále, Praha

15.12.18

účast dětí na sportovní akci (vstupenky
zajištěny ČON)

3

7

Sport 2 life, Praha

19.05.18

promo ČON

0

35

Global Champions
Prague, parkur

16.12.18

účast dětí na sportovní akci (vstupenky
hrazeny ČON)

2

8

TOB tisková konference

24.05.18

promo ČON

2
36

Sportovec roku 2018,
Praha

21.12.18

promo ČON, setkání se sportovci

24

05.06.18

charitativní trouble shot s výtěžkem pro
ČON

37

SP v biatlonu, NMNM

22.12.18

účast dětí na sportovní akci (vstupenky
zajištěny ČON)

3

12.06.18

Předávání ceny J.S. Gutha Jarkovského, účast dětí na akci setkání se sportovci

11
10

Golfový turnaj, Albatros
Cena J. S. Gutha –
Jarkovského, ČOV
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Akce v roce 2018

Počet
dětí

06.–07.09.18

1

7

8

9

10

11
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Rozvoj nadace, cíle a úkoly pro rok 2019
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ČON se uplatňuje v rámci naplňování cíle ČOV: Zdravější česká společnost díky sportu.
Projekt se rozrostl, žádostí přibývá. Je potřeba zabránit tomu, aby děti kvůli nedostatku ﬁnancí se
sportem končily. Díky minimálním částkám je možné udržet děti u sportu, který mají rády – cca pětina
podpořených dětí by bez podpory ČON vůbec nesportovala. Nutná úprava pravidel a stanovení
jasných priorit pro přidělení podpory.
Hlavní cíle:
Šířit činnost nadace a zviditelňovat její přínos.
Získat pro nadaci další prostředky pro fungování. ČON činnost ﬁnancuje na základě podpory
partnera a získávání dalších ﬁnančních prostředků spíše ad hoc.
Současné ﬁnancování:
pravidelné příjmy: Sazka 1 mil. Kč ročně a TOB dle počtu účastníků (263 251 Kč v roce 2018)
občasné zdroje příjmu: pokuty za porušení olympijské symboliky (např. Nutrend 1 mil. Kč), spolupráce
s dalšími subjekty např. P&G – z ceny nákupu jde 5 % do ČON, Nadace ČEZ 100 tis. Kč (vybodovaný
projekt v aplikaci EPP Pomáhej pohybem)
Merchandising (Raškovka, možné k dalším OH)
Individuální přispěvatelé (např. David Svoboda, 100 tis. Kč)
Další cíle a úkoly:
Spolupráce se složkami ČOV (Česko sportuje, Sport v okolí, SOV, T-Mobile Olympijský běh, ETS –
„BeActive Village“) s cílem propagace ČON a šíření charitativního počinu ČOV.
Spolupráce s neziskovými organizacemi zabývajícími se sektorem sociálně potřebných dětí pro
cílenější zásah žadatelů. Tvorba koordinační platformy a propojení (zviditelnění) nadací s cílem
zjednodušení vyhledávání možnosti podpory. Společné aktivity např. s: Nadace Jedličkova ústavu,
Život dětem, We sport, Unicef.
Sportovně-kulturní akce s cílem plnění sportovních snů podpořených dětí (setkávání se sportovci,
zejména patrony ČON, focení, autogramiády, výstavy, návštěvy sportovních událostí, širší sportovní
prostředí – rozhovory na kameru apod.) pro šíření povědomí o činnosti ČON mezi veřejnost.
Spolupráce s organizátory sportovních akcí (doprovodné starty pro děti atd.) – s cílem propagace
prostřednictvím letáků a webových stránek – šíření povědomí o ČON.
Organizace sportovně-dobrodružných kempů s patrony ČON – kemp pro rodiče s dětmi (letní
a zimní varianta) jako náhrada soustředění, společné zážitky, sportovně-edukační podtext; možnost
napojení na jednoho partnera akce – vizibilita spojení.
Prezentace a zveřejnění příběhů dětí ČON, reakce rodičů podpořených dětí – konkrétní příběhy
v reportážích, článcích, umístění obrazové výstavy příběhů dětí, videomedailonky na FB a webu
nadace.
Kampaň: video 4x ročně (malý proﬁsportovec – ve spojení s EYOF nebo ODM, plnění snů, příběh
dítěte, které by jinak nesportovalo, ambasador)
Nastavení podmínek pro možné mimopartnerské dárce.
Možnost podpory nových startupových sportovních projektů / dětí začínajících se sportem.
Práce s dobrovolníky na akcích a jejich zapojení do propagace ČON.

Stěžejní komunikační body
Ven (veřejnost, potenciální žadatelé, potenciální přispěvatelé)
= podpora mladých sportovců ze soc. znevýhodněného prostředí / každý má právo na sport
= výzva na podporu poslání nadace, možnost věnovat ﬁnance do nadace – přispět na dobrou věc
• Směrem k partnerům ČON pravidelný newsletter (1x/měsíc) o dění v nadaci, příp. v celkovém
newsletteru pro partnery ČOT a podnítit novou partnerskou aktivitu
• Dovnitř (podpoření) = zapojení sportovců do soc. roviny pomoci, možnost využít databázi
na edukační zprávy
• Směrem k partonům – přehled o dění v nadaci, v rámci elektronického zasedání přehled
připravovaných akcí a nabídky a možnosti na zapojení.
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2016
Před odjezdem na olympijské hry v Riu 2016
se judista Lukáš Krpálek vydal na Lysou horu k památníku
Alexandra Jurečky. Rozloučil se s kamarádem, který o několik
měsíců dříve tragicky zahynul při potápění, a slíbil mu,
že přiveze medaili. V Riu pak ovládl soutěž judistů
do 100 kilogramů, v závěrečných bojích mu pomohly i myšlenky
na dlouholetého parťáka. Fotografii „druhého brášky“
s sebou vzal i na medailový ceremoniál.
Foto: Herbert Slavík

8
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2018
V Soči 2014 startovala Ester Ledecká ve dvou
snowboardových disciplínách, její naděje však zbrzdily problémy
se zády. V Pchjongčchangu 2018 oslnila celý svět.
Sama v němém úžasu zírala na časomíru v cíli super-G,
kde u jejího jména zářila senzační jednička. Pak jako favoritka
suverénně ovládla paralelní obří slalom na snowboardu
a jako vůbec první žena zvítězila ve dvou různých sportech
na jedněch zimních olympijských hrách.
Foto: Herbert Slavík
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Přehled jednání
pléna ČOV a VV ČOV
za rok 2018
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9. Přehled jednání pléna ČOV a VV ČOV za rok 2018

Výkonný výbor:

PETR GRACLÍK
1) 17. 1. 2018 V 14:00 HODIN V COURTYARD MARRIOTT.

1

Termíny jednání Pléna ČOV a VV ČOV

Plénum:
2

1) NOMINAČNÍ PLÉNUM ČOV, 18. 1. 2018 OD 18:30 HODIN
V MÍČOVNĚ PRAŽSKÉHO HRADU.
Návrh programu nominačního Pléna ČOV:

3

4

5

1) Zahájení a schválení předsedajícího Pléna ČOV
2) Schválení jednacího řádu
3) Schválení programu
4) Volba pracovních komisí
5) Nominace sportovců a členů doprovodu na XXIII. zimní olympijské hry v Pchjongčchangu
6) Usnesení
7) Závěr

7

8

9

10

1) Úvod, přivítání,
2) Schválení zápisu z minulého jednání
3) ČOV – domácí agenda
a) Zpráva předsedy o činnosti od posledního jednání VV (J. Kejval)
b) ODM 2018 Pardubický kraj – stav příprav (F. Šuman)
4) Zahraniční agenda
a) Schválení nominace Českého olympijského týmu na XXIII. zimní olympijské hry
v Pchjongčchangu 2018
b) Komise EOC 2018 – 2021 – nominace zástupců ČOV
5) Marketing & PR, projekty
a) Olympijské parky v ČR 2018 - informace (L. Varhaník)
b) Plán akcí ČOV na další období (P. Graclík)
6) Různé, diskuse
a) Interní předpis o zvaní hostů na OH (J. Kejval)

2

3

4

2) PLÉNUM ČOV, 18. 4. 2018 VE 14.00 HODIN V ČESKÉ NÁRODNÍ BANCE.
Návrh programu Pléna ČOV:

6

1

Návrh programu jednání:

1) Zahájení a schválení předsedajícího Pléna ČOV
2) Schválení Jednacího řádu Pléna ČOV
3) Schválení programu Pléna ČOV
4) Schválení Volebního řádu Pléna ČOV
5) Volba orgánů Pléna ČOV (Mandátová komise, Volební a Návrhová komise)
6) Kontrola plnění usnesení ze zasedání Pléna ČOV dne 24. 4. 2017 bod 4, odst. 4.1. ve věci tzv.
„duality“ členství některých sportovních spolků v ČOV
7) Zpráva předsedy o činnosti ČOV za období 2017/2018
8) Zpráva o účasti na Hrách XXIII. olympiády v Pchjongčchangu 2018
9) Volba ombudsmana ČOV
10) Volba předsedy a člena Revizní komise
11) Novela Stanov ČOV – schválení nové složky Česká trenérská akademie (ČTA)
12) Návrh rozpočtu ČOV na rok 2018
13) Zpráva ombudsmana ČOV za období 2012 – 2018
14) Zpráva Revizní komise ČOV za období 2017/2018
15) Zpráva Generálního sekretáře ČOV o činnosti komisí
16) Zprávy předsedů složek
17) Zpráva o hospodaření ČOV za rok 2017
18) Zpráva auditora za rok 2017
19) Různé
20) Diskuse
21) Usnesení

5

2) 13. 3. 2018 V 14:00 HODIN V ČESKÉ NÁRODNÍ BANCE,
VCHOD ZE SENOVÁŽNÉHO NÁMĚSTÍ.
Návrh programu jednání:

6
1) Úvod, přivítání,
2) Schválení zápisu z minulého jednání
3) ČOV – domácí agenda
a) Zpráva předsedy o činnosti od posledního jednání VV (J. Kejval)
b) Plénum ČOV – materiály k projednání (J. Kejval, P. Graclík)
• Kontrola plnění usnesení
• Návrh programu pléna, jednacího a volebního řádu
• Návrh obsazení orgánů pléna
• Novela Stanov ČOV
c) ODM 2018 Pardubický kraj – vyhodnocení (F. Šuman)
4) Zahraniční agenda
a) XXIII. zimní olympijské hry PyeongChang 2018 – zpráva z účasti (M. Doktor)
b) YOG Buenos Aires 2018 – informace o akci (M. Doktor)
c) Sport parks inpired by the Olympic – projekt Erasmus+ (R. Kumpošt)
5) Ekonomika ČOV
a) 2. varianta návrhu rozpočtu ČOV 2018 (L. Varhaník)
6) Marketing & PR, projekty
a) Olympijské festivaly 2018 v ČR – zpráva z akce (L. Varhaník)
b) Plán akcí ČOV na další období (P. Graclík)
7) Různé, diskuse

7

8

9

10

11

11
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1

2

3

4

5

3) 16. 4. 2018 V 14:00 HODIN V ČESKÉ NÁRODNÍ BANCE.

5) 4. 9. 2018 V 14:00 HODIN V ČESKÉ NÁRODNÍ BANCE.

Návrh programu jednání:

Návrh programu jednání:

1) Úvod, přivítání,
2) Schválení zápisu z minulého jednání
3) ČOV – domácí agenda
a) Zpráva předsedy o činnosti od posledního jednání VV (J. Kejval)
b) Plénum ČOV – aktualizované informace před jednáním (J. Kejval)
c) EYOF 2025 Brno – informace o kandidatuře (R. Kumpošt)
4) Zahraniční agenda
a) Sport parks inpired by the Olympic – projekt Erasmus+ (R. Kumpošt)
5) Ekonomika ČOV
a) Zpráva o hospodaření ČOV 2017 (L. Varhaník)
b) Návrhu rozpočtu ČOV 2018 (L. Varhaník)
c) Prostředky z loterií (L. Varhaník)
6) Marketing & PR, projekty
a) Olympijské festivaly 2018 v ČR (L. Varhaník)
b)Plán akcí ČOV na další období (P. Graclík)
7) Různé, diskuse

1) Úvod, přivítání,
2) Schválení zápisu z minulého jednání
3) ČOV – domácí agenda
a) Zpráva předsedy o činnosti od posledního jednání VV (J. Kejval)
• Novela zákona o podpoře sportu
• ČOA – orgány složky
• ODM 2019/2020 – stav příprav (F. Šuman)
4) Zahraniční agenda
a) YOG Buenos Aires 2018 – stav příprav (M. Doktor)
b) Sport parks inspired by the Olympic – projekt Erasmus+ - informace (R. Kumpošt)
c) Sportovní diplomacie (R. Kumpošt)
5) Ekonomika ČOV
a) 1. Varianta návrhu rozpočtu ČOV 2019 (L. Varhaník)
b) Klasický areál Harrachov, z. s. – informace o transformaci (L. Varhaník, P. Graclík)
6) Marketing & PR, projekty
a) Olympijské Festivaly 2020 (L. Varhaník)
b) T-Mobile Olympijský běh 2018 – shrnutí (P. Graclík)
c) Plán aktivit ČOV na další období (P. Graclík)
7) Různé, diskuse
a) Stanovisko Ombudsmana ČOV k problematice rovnoprávnosti mužů a žen ve sportu
(A. Károlyi, Z. Haník)
b) Úrazové pojištění sportovních subjektů (J. Kejval)

4) 19. 6. 2018 V 14:00 HODIN V ČESKÉ NÁRODNÍ BANCE.
Návrh programu jednání:

6

7

8

9

10

1) Úvod, přivítání,
2) Schválení zápisu z minulého jednání
3) ČOV – domácí agenda
a) Zpráva předsedy o činnosti od posledního jednání VV (J. Kejval)
b) Etický kodex ČOV (P. Graclík)
c) Novela Statutu Ombudsmana ČOV (P. Graclík)
d) Statut České trenérské akademie – ČTA (P. Graclík)
e) Statut České olympijské akademie – ČOA (P. Graclík)
f) ODM 2019/2020 – stav příprav (F. Šuman)
g) TOP TEAM - edice 2/2018 (M. Doktor)
4) Zahraniční agenda
a)YOG Buenos Aires 2018 – stav příprav (M. Doktor)
b) Sport parks inspired by the Olympic – projekt Erasmus+ - informace (V. Zemanová)
c) Sportovní diplomacie (V. Zemanová)
5) Ekonomika ČOV
a)Aktuální informace o ﬁnancování ČOV ze strany MŠMT (J. Létal)
b) Úrazové pojištění sportovních svazů a střešních sp. organizací (J. Kejval)
6) Marketing & PR, projekty
a) Olympijské Festivaly 2020 (N. Černá)
b) Plán akcí ČOV na další období (P. Graclík)
7) Různé, diskuse

1

2

3

4

5

6
6) 23. 10. 2018 V 14:00 HODIN V ČESKÉ NÁRODNÍ BANCE.
Návrh programu jednání:

7

1) Úvod, přivítání,
2) Schválení zápisu z minulého jednání
3) ČOV – domácí agenda
a) Zpráva předsedy o činnosti od posledního jednání VV (J. Kejval)
• Novela zákona o podpoře sportu
• ČOA – orgány složky
b) ODM 2019/2020 – stav příprav (F. Šuman)
4) Zahraniční agenda
a) YOG Buenos Aires 2018 – zpráva z akce (M. Doktor)
b) Sport parks inspired by the Olympic – projekt Erasmus+ - informace (R. Kumpošt)
c) Sportovní diplomacie (R. Kumpošt)
5) Ekonomika ČOV
a) Informace o čerpání rozpočtu ČOV 2018 (L. Varhaník)
b) 1. varianta návrhu rozpočtu ČOV 2019 (L. Varhaník)
6) Marketing & PR, projekty
a) Olympijské Festivaly 2020 (L. Varhaník)
b) Plán aktivit ČOV na další období (P. Graclík)

8

9

10

11

11
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1

7) Různé, diskuse
a) Úrazové pojištění sportovních subjektů (J. Kejval)
b) Setkání olympioniků z Grenoblu a Mexico City 1968 po 50 letech (P. Graclík)
c) IOC Trophy 2018 (P. Graclík)

1

7) 11. 12. 2018 V 14:00 HODIN V ČESKÉ NÁRODNÍ BANCE.
Návrh programu jednání:

2

3

4

5

6

2
1) Úvod, přivítání,
2) Schválení zápisu z minulého jednání
3) ČOV – domácí agenda
a) Zpráva předsedy o činnosti od posledního jednání VV (J. Kejval)
b) ODM 2019/2020 – stav příprav (F. Šuman)
c) Žádosti sportovních svazů o uznání (F. Šuman)
d) Top Team – návrh ﬁnanční podpory pro rok 2019 (M. Doktor)
e) ČTA – informace (Z. Haník)
f) ČOA – představení konceptu oslav 120 let ČOV (A. Kliment)
4) Zahraniční agenda
a) Report z VH EOC 2018 a VH ANOC Tokio 2018 (R. Kumpošt)
b) EYOF Sarajevo 2019 – stav příprav (M. Doktor)
c) EH Minsk 2019 – stav příprav (M. Doktor)
5) Ekonomika ČOV
a) Informace z jednání ekonomické komise ČOV (L. Varhaník)
6) Marketing & PR, projekty
a) Olympijské Festivaly 2020 – informace (L. Varhaník)
b) Plán aktivit ČOV na další období (P. Graclík)
7) Různé, diskuse
a) Úprava termínů VV ČOV a Pléna ČOV 2019 (P. Graclík)
b) Úrazové pojištění sportovních subjektů (P. Graclík)

3

4

5

6

7

7

8

8

9

10

10

11

11
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PARTNEŘI ČOV V ROCE 2018

1

2

G ENER Á L N Í PA R T NEŘ I

3
O F IC IÁL N Í PA R T NEŘ I

4
GENERÁ L N Í MEDIÁ L N Í PA R T NEŘ I

5
M ED IÁ L N Í PA R T NER

6

DO D AVA T EL É

7

8

9

10

Ve výroční zprávě Českého olympijského výboru 2018
jsou použity fotograﬁe z publikace 120 let Českého olympijského výboru.
Na fotograﬁe se mohou vztahovat autorská práva a jejich další publikování je zakázáno.
Autoři fotograﬁí:
Archiv Národního muzea v Praze strana 5, 8, 9, 22, 23, 28
Archiv ČOV strana 10, 15, 17, 18, 35, 80, 81
Eduard Erben strana 57
Karel Novák strana 29, 40
Herbert Slavík strana 6, 41, 58, 59, 72, 73, 84, 84, 85, 92, 93

