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1. Zpráva předsedy ČOV o činnosti
Nikdy by mě nenapadlo, že bude v neolympijském roce tak obtížné vtěsnat všechny důležité události uplynulého roku do tohoto úvodníku. Ať těch příjemných nebo těch méně příjemných. Avšak
nade všechny pochybnosti nejvýznamnější událostí minulého roku bylo zasedání Asociace národních olympijských výborů. V předvečer oslav stého výročí republiky jsme přivítali v Praze zástupce
206 zemí z celého světa. Podle reakcí světového tisku a hlavně samotných účastníků se organizace
zasedání i doprovodných programů povedla.
V neolympijském roce byla nejvýznamnější sportovní akcí premiérová účast na World games poprvé
pod vlajkou olympijského výboru. Světové hry se konaly v téměř domácím prostředí v polské Vratislavi, díky čemuž si mohl dovolit šéf mise Martin Doktor rekordní účast se zázemím, které neslo některé
“olympijské” prvky. Odměnou za důkladnou přípravu akce byla rekordní medailová sbírka. Téměř
ve stejnou dobu jako Světové hry probíhal letní EYOF v Györu, zajistili jsme také v poněkud napjaté
bezpečnostní atmosféře zimní EYOF v tureckém Erzrumu.
Mimo klíčové sportovní podniky jsme pokračovali v našich aktivitách na podporu sportování mládeže
a zdravého životního stylu. Ve všech projektech jsme zaznamenali navýšení účasti v řádech desítek
procent v porovnání s předešlým rokem. Velmi pozitivní je v této věci spolupráce s Českou televizí,
neboť poprvé v historii ODM byly přenášeny soutěže živě na programu ČT Sport. Podařilo se sestavit
interní tým, který je schopen velmi efektivně pořádat akce celonárodního významu.
Významnou součástí činnosti ČOV je práce jeho složek a komisí. Mezi nejaktivnější již dlouhodobě patří trenérská sekce, která si získala neformální respekt trenérské obce a její akce jsou téměř
vždy beznadějně vyprodané. Totéž lze říct o komisi mezinárodních vztahů, která mimo již zmíněné
zasedání ANOC organizuje a koordinuje širokou škálu činností zaměřených na zvýšení vlivu české
sportovní diplomacie. Sportovní úsek zahájil novou fázi své činnosti zaměřenou na maximalizaci potenciálu špičkových českých sportovců při vrcholných soutěžích, především při olympiádě.
Nemůžu a ani se nechci vyhnout oblasti ﬁnancování sportu a spolupráce se státem, zejména MŠMT.
Začátek roku vypadal slibně. Přestože v roce 2017 nemohlo sportovní prostředí prostřednictvím
ČOV čerpat ﬁnanční prostředky z odvodů loterií, byl rozpočet MŠMT navýšen o kompenzaci loterijních odvodů a navíc bylo rozpočtováno o stovky milionů korun navíc. Rozdělování prostředků bylo
však neustále zpožďováno až bylo po zahájení policejního vyšetřování zastaveno úplně. Následné
rozdělování se protáhlo až téměř do konce roku a významně ovlivnilo efektivitu využití prostředků,
rozpočet se navíc v řádu mnoha stovek milionů korun nepodařilo dočerpat.
Aniž bych chtěl hlouběji tuto situaci analyzovat, nejvíc negativní vliv na fungování sportovního prostředí má skutečnost, že za poslední čtyři roky jsme měli čtyři ministry a šest náměstků, z toho byli
dva obviněni policií ČR. Každá změna ve vedení ministerstva přináší zásadní změny ve vypsání
a objemu programů. Nulová kontinuita a malá odbornost je dnes největší neštěstí českého sportu.
Stav, kdy se svazy dozvídají, jaké prostředky dostanou v mnoha případech až po ukončení jejich
soutěžní sezony, je nejenom neefektivní, ale dostává svazy do situace, kdy peníze nejdou ani reálně
vyúčtovat. Výše uvedena situace se na MŠMT řeší a nezbývá než doufat, že se podaří v blízké době
vyřešit.
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Se sportovnim pozdravem
JIŘÍ KEJVAL
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1.1. XXII. Valné shromáždění Asociace národních
olympijských výborů (ANOC)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

První muž Mezinárodního olympijského výboru Thomas Bach, předseda ANOC šejk Ahmad Fahad Sabah, sportovci ze všech kontinentů i třináct stovek hostů se sešli začátkem listopadu v Praze na Valném shromáždění Asociace národních olympijských výborů (ANOC). Samotnému XXII.
shromáždění ANOC, které se uskutečnilo 2. a 3. listopadu, předcházela jednání komisí či výkonného výboru ANOC. Slavností zahájení uvedla vítězka čtyřhry na Turnaji mistryň Andrea Hlaváčková
s krasobruslařem Tomášem Vernerem. Sportovní konference, které se účastní celý svět, byla pro
český sport i skvělou diplomatickou příležitostí, kterou ČOV využil k posílení vztahů s představiteli
světové sportovní diplomacie a také k prezentaci aktivit ČOV celému světu. Jedním z témat Valného
shromáždění bylo například představení konceptu mezinárodního projektu Olympic Festivals, který
vychází z myšlenky Olympijských parků Českého olympijského výboru.
Ohlášení projektu Olympic Festivals nebylo jediným českým úspěchem na Valném shromáždění
ANOC. Skvělé ohlasy mělo slavnostní vyhlášení ANOC Awards, které režíroval Michal Caban a kde
převzali ocenění například gymnastická legenda Nadia Comaneciová, rakouský sjezdař Marcel Hirscher, olympijští vítězové v plavání Chad Le Clos a Sarah Sjöströmová nebo výškař Mutaz Baršim.
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Valné shromáždění ANOC bylo největší konferencí, kterou ČOV dosud pořádal. Tým ČOV pod vedením Romana Kumpošta zvládl organizaci bezchybně, na jeho tým se snesla chvála z celého světa.
Organizátoři i dobrovolníci měli možnost nahlédnout zblízka do světa sportovní diplomacie i pořádání akce takového rozměru.
Organizace Valného shromáždění ANOC by se neobešla bez podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva zahraničních věcí, Ministerstva vnitra
a dalších institucí, partnerů a dodavatelů.
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ANOC v číslech
1300 delegátů.
206 zemí.
110 000 vytištěných papírů.
40 ﬂeetových aut Škoda Superb.
3,5 hodiny živého vysílání na ČT Sport.
Hodinový záznam z ANOC Awards na ČT2.
17 hodin živého vysílání na internetu.
44. Takovou velikost měly boty, které se sháněly pro oceněnou sportovkyni na poslední chvíli.
23 kamionů, které navážely materiál do Fóra Karlín na ANOC Awards.
60 tisíc followerů lajkovalo post Marcela Hirschera z ANOC Awards na Instagramu a Facebooku.
Nejméně 800 mediálních výstupů (nejméně 435 zahraničních, nejméně 365 domácích).
70 akreditovaných novinářů (včetně všech velkých agentur, zahraniční novináři z USA, Číny,
Japonska i SAE…).
ORF propojila přímý přenos ANOC Awards s přímým přenosem vyhlášení rakouského sportovce
roku, takže všichni její diváci viděli předání ceny i živé rozhovory s Marcelem Hirscherem z Prahy.
Na místě byl i štáb Olympic Channel.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

7

8

9

10

10

11

11

8

ZPRÁVA PŘEDSEDY ČOV O ČINNOSTI

ZPRÁVA PŘEDSEDY ČOV O ČINNOSTI

9

1

1

2

3

3

4

4

5

5

Zpráva o činnosti
sportovního úseku

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

Ester Ledecká
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2. Zpráva o činnosti sportovního úseku za rok 2017
MARTIN DOKTOR

1

V roce 2017 pracoval sportovní úsek v následujícím složení:
MARTIN DOKTOR (sportovní ředitel), JAN HRDINA, JAN STLUKA, ZBYNĚK KUŽEL,
LENKA MALINOVÁ
Hlavní body činnosti sportovního úseku v roce 2017:

2
2.1. Zajištění účasti na olympijských soutěžích:
3

4

5

6

7

2.2.1. XIII. ZOH Pchjongčchang 2018 (Korea)
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.
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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 sportovců 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 SBD, tak v ALP, 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 Kum-
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pošt, Libor Varhaník, Filip Šuman a Zdeněk Haník a generální sekretář Petr Graclík. Mimořádný
úspěch zaznamenal český 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 Keuhne+Nagel. ČOV do Koreji 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 sytém sběru dat, tzv. „Illnes Injury Daily Re-
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port“. Po úvodní složitější fázi přihlášení do tohoto systému jsme již ve druhé polovině soutěží neměli
problém se zasíláním dat do centrálního úložiště.
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, hrozbeb 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.
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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 fotografem 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
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kromě Českého domu také na starosti slavnostní ceremoniály a byl k ruce pro další aktuální potřeby.
Knihu společně se Slavíkem textově tvořil na místě Wiliam 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, bez potíží byla
i obávaná komunikace hokejistů. Drobné problémy nastaly pouze při komunikaci vytížených Ester
Ledecké a biatlonového týmu. Je třeba příště speciﬁkovat nastavení spolupráce se vytíženými sportovci do nejmenších detailů co nejvíc dopředu.
Ekonomika
Náklady na ZOH v roce 2018 jsou pouze předběžnými výsledky. Nejsou známy konečné náklady
na dopravu osob a materiálu, především náklady na dopravu hráčů ledního hokeje do jejich cílových
míst v Rusku, také není známá konečná výše nákladů za cargo a za některé další služby. Celkové
náklady přesáhnou 42 milionů, a to i bez započítání odměn medailistům. 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.).
Český dům
Tradičním počinem Českého týmu 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. Více o tomto projektu se dočtete v kapitole 7.5.

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.
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1

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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2.1.2 EYOWF 2017, Erzurum (Turecko)

2.1.3. EYOF 2017, Györ (Maďarsko)

V pořadí XIII. ročník zimního EYOWF se uskutečnil ve dnech 12. až 17. února 2017 ve východní části
Turecka v regionu Anatolia ve městě Erzurum. V devíti sportovních odvětvích/disciplínách soutěžilo
pouze 646 sportovců z 34 evropských NOV. Bylo to způsobeno hlavně obavami o bezpečnost účastníků vzhledem k mimořádné politické situaci v Turecku. Některé NOV vyslaly jen velice redukovanou
výpravu, některé zrušily svoji účast úplně. Také tři naše sportovní svazy se již v roce 2016 při potvrzování číselných přihlášek vzdaly účasti na EYOWF v Erzurumu (lední hokej, curling, krasobruslení).
Při organizaci EYOWF se nakonec nevyskytl žádný bezpečnostní problém, situaci mělo pod kontrolou skutečně masivní nasazení bezpečnostních (vojenských, policejních, uniformovaných i civilních,
soukromých agentur, těžkých zbraní, ostřelovačů) složek a z hlediska prostředí a soutěží se nakonec
jednalo o jeden z nejhezčích festivalů.
Česká výprava byla sedmá nejpočetnější, tvořilo ji celkem 71 osob, z toho 40 sportovců (22 chlapců a 18 dívek), 20 trenérů a servismanů, 7 členů vedení a štábu (včetně medicinských pracovníků
a tiskové mluvčí). Na EYOWF 2017 reprezentovali ČR zástupci šesti sportů/disciplín: alpské lyžování,
běžecké lyžování, skoky na lyžích, snowboarding, biatlon a short track.
Čeští reprezentanti zde získali celkově tři medaile, jednu zlatou díky biatlonistovi Vítězslavu Hornigovi, jednu stříbrnou zásluhou běžkyně na lyžích Zuzany Holíkové a jednu bronzovou, kterou získala
alpská lyžařka Nikola Bubáková. Dalších patnáct umístění získali mladí sportovci mezi 4. až 8. místem.

Čtrnáctý ročník Evropského olympijského festivalu mládeže se uskutečnil ve dnech 22. až 30. července 2017 v Györu, šestém největším městě Maďarska. EYOF v Györu se zúčastnilo všech 50
NOV z evropského kontinentu. Během šesti soutěžních dnů zasáhlo do sportovních zápolení 2502
sportovců v tradičních 6 individuálních a 3 týmových sportech. Po 12 letech byla do programu opět
zařazena rychlostní kanoistika. V Györu bylo rozděleno celkem 130 medailových sad.
Českou výpravu tvořilo celkem 116 osob, z toho 76 sportovců (38 chlapců a 38 dívek) a 40 osob doprovodu. Soutěží v Györu se zúčastnili naši sportovci v těchto sportech: atletika, basketbal, cyklistika
silnice, gymnastika sportovní, judo, kanoistika, plavání, tenis a volejbal.
Čeští sportovci získali v Györu celkem osm medailí – 1 stříbrnou – zásluhou atletky Barbory Malíkové a 7 bronzových – z toho 4 medaile vybojovali rychlostní kanoisté zásluhou Jana Minaříka, Denisy
Řáhové, Kateřiny Zárubové a Adély Házové, další bronz přidali judista Jan Svoboda a plavec Jan
Čejka a na třetím stupínku stanul také poslední soutěžní den atlet Jakub Davidík. Celkem získali naši
sportovci 29 umístění do 8. místa
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ERZURUM, TUR
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4.

5.

3
1

1

6.

7.

8.

6

2

15
1

1

4

sportovec

sport

disciplína

1

Hornig Vítězslav

bialton

7,5 km sprint

2

Holíková Zuzana

běžecké disciplíny

sprint

3

Bubáková Nikola

alpské disciplíny

obří slalom

2

Rok

Soutěž

Místo

počet
sportovců

počet členů
doprovodu

2017

EYOF

GYÖR, MAĎ

76

40

Medailová umístění
Zlato

Stříbro

Bronz

Počet umístění do 8. místa
4.

5.

7
0

1

6.

7.

8.

1

8

1

2

4

22
6

3

3

7

5
umístění

sportovec

sport

disciplína

2

Malíková Barbora

atletika

400 m

3

Čejka Jan

plavání

100m Z

3

Davidík Jakub

atletika

800 m

3

Minařík Jiří

kanoistika

C1 - 500m

3

Řáhová Denisa, Minařík Jiří

kanoistika

C2 - 500m mix

3

Zárubová Kateřina, Házová Adéla

kanoistika

K2 - 500m

3

Zárubová Kateřina, Házová Adéla

kanoistika

K2 - 200m

6

7

8

8

9

9

10

10

11

11
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2.1.4. 10. Světové hry 2017, Vratislav (Polsko)
1

2

3

4

5

Desátý ročník Světových her se uskutečnil ve dnech 21. až 30. července 2017 v polské Vratislavi.
Zatímco premiérového ročníku Světových her v kalifornské Santa Claře se v roce 1981 zúčastnily necelé dvě tisícovky sportovců z 58 zemí, před čtyřmi lety už více než stovka států vyslala na největší
festival neolympijských sportů do kolumbijského Cali téměř 3000 soutěžících.
Desátý ročník ve Vratislavi byl nejen jubilejním, ale i rekordním. Do Polska přijelo více než tři tisíce
sportovců, kteří závodili ve 27 odvětvích. O 180 medailových sad se soutěžilo od 21. do 30. července na 22 sportovištích ve Vratislavi a dalších čtyřech mimo město. Premiéru na Světových hrách
zaznamenal ﬂorbal a muaythai, naopak naposledy se představilo sportovní lezení a karate, které se
od roku 2020 stanou olympijskými sporty. Jako ukázkové sporty pořadatelé vybrali americký fotbal,
veslování na trenažeru, kickbox a plochou dráhu.
Vzhledem k tomu, že na světových hrách nebydlí všichni sportovci společně, nedílnou součástí celé
akce byl i Český dům ve Vratislavi. Ten našel originální útočiště přímo v centru města na lodi Tumska
a stal se místem setkávání sportovců, jejich doprovodů, novinářů i fanoušků. Ti dokázali na palubě
vytvořit elektrizující atmosféru při tradičních oslavách medailí. Kromě zázemí vedení české mise bylo
v Českém domě po celou dobu konání her k dispozici i medicínské zázemí s lékaři a fyzioterapeuty.
Český tým tvořilo celkem 116 osob, z toho 65 sportovců a 51 členů doprovodu. Na SH 2017 reprezentovali ČR zástupci 14 sportů/disciplín: ﬂorbal, kolečkové sporty, letecký sport, lukostřelba,
muaythai, orientační běh, ploutvové plavání, silový trojboj, sportovní lezení, squash, taneční sport,
vodní lyžování, kickbox a veslování na trenažéru.
Letos byla naše výprava nejúspěšnější za posledních 20 let. Čeští reprezentanti získali celkem osm
medailí. Na zlato dosáhli Sandra Mašková - kickbox, Adam Sedlmajer - vodní lyžování a tým inline
hokejistů. Stříbrnou medaili získal Jakub Jarolím v ploutvovém plavání. Bronz brali Vojtěch Král orientační běh, Jakub Jarolím - ploutvové plavání, Martina Macková - lukostřelba, Jakub Klauda –
muaythai. Dalších 11 umístění získali čeští sportovci mezi 4. až 8. místem.

6

Rok

Soutěž

Místo

počet
sportovců

počet členů
doprovodu

2017

SH

VRATISLAV, POL

65

51

umístění

Medailová umístění
Zlato

Stříbro

Bronz

Počet umístění do 8. místa
4.

5.

8
3

1

6.

7.

8.

0

3

11
4

3

1

4

sportovec

sport

disciplína

1

Inline Hockey -Muži - tým

Roller Sports

Inline Hockey - Team Men

1

SEDLMAJER Adam

Water Skiing

Men‘s Slalom

1

MASKOVA Sandra

Kickboxing

Women‘s K1 56kg

2

JAROLIM Jakub

Fin Swimming

Men‘s 50m Bi-Fin

3

MACKOVÁ Martina

Archery

Women‘s Barebow

3

KLAUDA Jakub

Muaythai

Men‘s 91kg

3

KRAL Vojtech

Orienteering

Men‘s Middle Distance

3

JAROLIM Jakub

Fin Swimming

Men‘s 100m Bi-Fin

1

2

3

4

2.2. Příprava účasti na budoucích olympijských soutěžích:

• Podpora sportovní přípravy a příprava účasti na ZOH Pchjongčchang 2018
• Podpora sportovní přípravy a příprava účasti na YOG Buenos Aires 2018
• 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 PH San Diego 2019
• Podpora sportovní přípravy a příprava účasti na OH Tokio 2020

5

6

2.3. Účast na mezinárodních odborných seminářích a zasedáních:

• Seminář šéfů misí ZOH 2018 Pchjongčchang 31. 1. – 4. 2. 2017.
• Zasedání OG komise EOC Lausanne 22. – 24. 1. 2017.
• Sympozium sportovní medicíny Seč 27. – 29. 3. 2017.
• Seminář k zajištění EYOF Györ 2017 25. – 28. 4. 2017.
• Seminář EOC Skopje 18. – 21. 5. 2017.
• NOC visit, Pchjongčchang 16. – 22. 10. 2017.
• Zasedání ANOC Praha, 31. 10. – 3. 11. 2017.
• PRE - Delegation registration meeting ZOH 2018 Záhřeb 22. – 23. 11. 2017.
• Zasedání EOC + komise OG Záhřeb 23. – 26. 11. 2017.

7

8

9

7

8

Další cesty a výjezdy sport. úseku:
Pracovní cesta Japonsko – výběr místa pro přípravné kempy před OH 2020 – Tokio, Jamanaši,
Kóči, Óita 3. – 10. 4. 2017.
TOP CAMP Karlovy Vary – příprava a zajištění (29. 4. – 3. 5. 2017).
Návštěva sportovní akademie RED BULL, Salzburg (9. – 10. 10. 2017).
První přípravný kemp – zahájení – Kóči, Jap. (28. 10. – 1. 11. 2017).
Návštěva sportovní akademie, Hoffenheim (4. – 5. 12. 2017).

•
•
•
•
•
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2.4. Další činnost sportovního úseku:
1

• Příprava a realizace projektu TOP TEAM
• TOP TEAM je dlouhodobý koncepční projekt podpory pro nejlepší české sportovce a talenty
v olympijských sportech a disciplínách, který připravil Český olympijský výbor společně s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a s přispěním partnerů a Mezinárodního olympijského výboru.
TOP TEAM zajišťuje sportovcům a jejich servisním týmům ﬁnanční, servisní, lékařské, vědecké a další podmínky tak, aby sportovci měli zázemí srovnatelné se světem, které jim pomůže
ke špičkovým výkonům na olympijských hrách i dalších vrcholných soutěžích při reprezentaci
České republiky.
TOP TEAM umožňuje ﬁnanční i další podporu v celém čtyřletém olympijském cyklu, a tak už
v roce 2017 získali nadstandardní zajištění nejen možní medailisté ze zimních olympijských her
2018, ale také naděje pro letní hry v Tokiu 2020.
Projekt TOP TEAM zahrnuje nadstandardní ﬁnanční příspěvek na přípravu nejlepších sportovců,
podporu olympijských talentů, ﬁnální podporu kvaliﬁkovaným sportům, kterou získávají svazy,
i projekty olympijské přípravy včetně například aklimatizačních kempů.
Sportovci mohou využít podporu na zajištění trenérů, servismanů, fyzioterapie, soustředění,
tréninkového zázemí, lepšího ubytování, regenerace a podobně.
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. ČOV řeší tuto podporu v Česku takto komplexně jako jediný, a tím supluje práci věcecko-výzkumných pracovišť, které u nás v současné chvíli v podstatě neexistují. Do projektu jsou
zapojeni největší odborníci na daná témata v Česku i v zahraničí, kteří se zbývají spánkologií,
aklimatizací, prevencí zranění, výživou, psychologií, mentálním tréninkem a dalšími potřebnými
oblastmi.
Zpracování Smluv o účasti reprezentantů a členů doprovodu na akcích ČOV – Smlouva s reprezentantem (členem doprovodu) o účasti v českém olympijském týmu XXIII. ZOH v Pchjongčchangu 2018
Příprava a realizace antidopingového programu ČOV v roce 2017 zaměřeného především na ZOH
2018 a příprava Antidopingových pravidel a procesů na příští zajišťované akce (OH, YOG, EYOF,
SH).
Příprava a realizace medicínského zabezpečení akcí ČOV včetně odborných seminářů k zdravotnické péči a dopingové problematice. Kromě seminářů probíhala intenzivní spolupráce s vybranými odborníky v otázkách speciﬁky podmínek a aklimatizace pro následující OH/ZOH.
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 jejího aktivního 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. Splupráce na fungování Call-centra pro vybrané TOP sportovce. Příprava realizace spuštění informačního systému ALL-IMP
– včetně organizování a realizace informačních schůzek s jednotlivými sportovními svazy.

•

2

•
3

• Podpora a koordinace účasti na soutěžích olympijských nadějí (Visegradská čtyřka) 2017 – 2020
•
•
•
•

•
•
•
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– soutěže OH nadějí probíhají průběžně celý rok. V prosinci 2017 se zástupce sportovního úseku
Jan Stluka zúčastnil schůze řídícího výboru soutěží Visegradské čtyřky v Budapešti. V roce 2018
bude řízením soutěží OH nadějí V4 pověřeno Slovensko
Aktivní účast na práci složek ČOV – především trenérsko-metodické sekce ČOA, Unie profesionálních trenérů, Českého klubu olympioniků a Českého klubu fair play.
Spolupráce s rezortními sportovními centry ASC, CS - MV OLYMP a VSC ve věci olympijské
přípravy, zejména účast na výročních hodnoceních, nebo-li 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 46 oponentur.
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
Česko sportuje
Nadstandardní zabezpečení
Cena J.S.Guta - Jarkovského
Partnerské akce
Spolupráce 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 Carrier – (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.

•
•
•
•
•
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3. Zpráva o činnosti ombudsmana ČOV

Přehled řešených podání ombudsmanovi ČOV

JUDR. ALEXANDER KÁROLYI

1

2
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Zpráva o činnosti ombudsmana Českého olympijského výboru podle článku 10, odst. 4 Stanov ČOV
a článku 6, odst. 2 Statutu ombudsmana ČOV, za období od 13. 3. 2017 do 18. 4. 2018, 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. Ombudsman ČOV předkládá Plénu ČOV zprávu o své činnosti.
V předmětném období 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, členů ČOV.
Ve smyslu Statutu ombudsmana ČOV jsem zřídil pro výkon své funkce Poradní sbor skládající se
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.
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.
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 konzultant Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
Bc. Denisa Černá, tajemnice ombudsmana ČOV.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Od března 2017 jsem posuzoval 35 podání a poskytl několik 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, 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.

1) Podnět „Mgr. A. Erlebachová – dotaz ve věci ČSMPS“. Podnět byl přijat dne 27. března 2017,
jednalo se o dotaz pracovněprávního charakteru. Vztah zaměstnanců a Českého svazu mentálně
postižených sportovců.
2) Podnět „PhDr. Karel Kovář, Ph.D. – Etický kodex úředníků a zaměstnanců“. Podnět byl přijat
dne 4. dubna 2017. Posuzoval jsem žádost Asociace školních sportovních klubů ČR na předložení
potvrzení o kandidatuře do orgánů AŠSK.

1
1

2
2

3) Podnět Mgr. Ludvíkové – „pracovní spor“. Podnět byl přijat dne 4. dubna 2017 a jednalo se
o pracovní spor s ředitelkou plavecké školy TJ Tábor.
4) Podnět F. Šumana „Valná hromada ČKSOI“. Podnět ombudsmanovi byl podán dne 7. dubna
2017. Podnět se týkal návrhu na přijetí nových členů do ČKSOI.

3
3

5) Žádost Ing. Zdeňka Břízy na případný střet zájmů. S touto žádostí se na ombudsmana ČOV
obrátil Z. Bříza a žádal o posouzení případného střetu zájmů Revizní komise ČOV a k výkladu zákona č.234/2014 Sb. o státní službě, a služebního předpisu náměstka ministra vnitra pro státní službu,
kterým se stanoví pravidla etiky státních zaměstnanců.

4

6) Podnět F. Šumana „ČKSOI – přijetí nových členů“. Podnět ombudsmanovi byl podán dne 4.
května 2017. Jednalo se o posouzení podkladů a úprav na VH ČKSOI.

5

7) Podnět ČOV „Metodika zadávání veřejných zakázek“. Podnět byl podán dne 5. května 2017
prostřednictvím J. Exnera, který žádal o názor na vnitřní metodiku ČOV týkající se zadávání veřejných zakázek.
8) Podnět M. Sluše „organizace ﬁnále extraligy – Rugby Club Sparta Praha“. Podnět podal dne
24. května 2017 pan Miloš Sluše a žádal o legislativní radu ve věci organizace ﬁnále extraligy ČSRU.
9) Podnět „ČSPS - dopingový trest“. Podnět byl přijat dne 13. července 2017. Předmětem žádosti
předsedy Českého svazu plaveckých sportů bylo stanovisko ve věci dopingového trestu pana Ľuboše Křižka.
10) Podnět „Českého kynologického svazu – uznání ČOV“. Žádost byla přijata dne 21. srpna
2017 a týkala se uznání kynologického sportu Českým olympijským výborem.
11) Podnět „Stolní tenis - dotace“. Žádost byla přijata dne 21. září 2017. Žádost podal Jan Černota
ve věci údajné „netransparentnosti a diskriminaci“ při dotačním ﬁnancování. Žádost byla nepřezkoumatelná, pisatel nereagoval, byla odložena ad acta.

5
6
6
7
7
8

8
9

12) Podnět „Klasický areál Harrachov – návrh Stanov KAH“. Dne 4. října 2017 byl přijat podnět
KAH. z.s. o odborný názor na znění nových stanov pro KAH, z.s.
13) Podnět „Alena Čiklová – státní znaky na reprezentačních úborech“. Dne 1. listopadu 2017
se na ombudsmana obrátila paní Čiklová s připomínkou ohledně úborů našich reprezentantů na mezinárodních akcích. Konkrétně nesprávně vyobrazená česká vlajka.

11

9
10

11
10
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14) Podnět „Oldřich Svoboda - doping“. Podnět byl podán dne 29. listopadu 2017 a jednalo se
o dotaz pana Svobody ve věci odebrání zlaté medaile panu Zarembovi, který veřejně přiznal doping.

1

2

3

15) Žádost SK Kamenné Žehrovice o posouzení souladu postupu Okresního fotbalového svazu Kladno s předpisy FAČR. Žádost byla přijata dne 11. prosince 2017, ve které advokát SK Kamenné Žehrovice žádá o posouzení souladu postupu stížností.
16) TJ Spartak Smržovka – použití olympijské symboliky. Dne 3. ledna 2018 požádal předseda
TJ Spartak Smržovka M. Morávek o povolení s užitím olympijských symbolik pro výstavu při příležitosti ZOH 2018.
17) Podnět „ ČOV – hodnota medailí V. Čáslavské“. Žádost byla podána dne 2. února 2018 panem
předsedou ČOV ve věci notářského dotazu, jakou hodnotu mají medaile paní V. Čáslavské.
18) Podnět „Michal Rajal – očištění ruských sportovců“. Dne 5. února 2018 se na ombudsmana
ČOV obrátil pan Michal Rajal s žádostí o podporu ruských sportovců na OH ve věci dopingových
sankcí, resp. jejich uskutečnění.

Vzhledem k tomu, že dne 31. října 2018 končí volební období ombudsmana ČOV, dovoluji si uvést,
že za téměř celé volební období od 1. listopadu 2012 do 18. dubna 2018, jsem posuzoval více než
128 podání, z toho 4 soudní spory, 67 legislativních podání a 57 podání a dotazů z oblasti arbitrážního a odvolacího řízení, mimosoudní řízení sporů, otázky sportovní etiky, ale i dotazy k zákonům
ČR a k jejich dopadům na sportovní spolky a jejich členy. Předložil jsem svá Stanoviska ke stanovám
několika spolků, ke sportovním předpisům i k uplatňování práva ve sportu.
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.
V Praze dne 31. března 2018
ALEXANDER KÁROLYI
ombudsman Českého olympijského výboru

4

1

2

3

4
19) Podnět „Vlastimil Pokorný – vysílací práva ZOH 2018“. Podnět byl podán dne 10. února 2018
panem Pokorným, který žádal o sdělení jaké stanovisko má ČOV k rozdělení vysílacích práv pro
ZOH 2018.

5

6

7

8

9

10

5

20) Podnět „Adam Urban – pořádání OH v ČR“. Podnět byl podán dne 25. února 2018 a pan Urban doporučoval uspořádání OH v ČR a žádal o stanovisko ve věci postupu při výběru pořadatelů
jednotlivých olympijských her.
Odborná posouzení a stanoviska na základě žádostí orgánů Českého olympijského výboru,
resp. Mezinárodního olympijského výboru.

6

21) Žádost MOV na vytvoření „instituce“ na ochranu sportovců proti zneužívání a diskriminaci. V podmínkách ČOV je předmětná ochrana ve smyslu Stanov a Statutu v gesci ombudsmana ČOV. V tomto
kontextu předseda ČOV odeslal dne 4. dubna 2017 všem členům ČOV a prezidentu MOV Stanovisko
k pokynům MOV k ochraně sportovců před obtěžováním a zneužíváním ve sportu.
22) Stanovisko k návrhu zakladatelské listiny společnosti Olympic Festival s.r.o.
23) Stanovisko k pravidlům udělování záštity ČOV.
24) Stanovisko ke spolupráci s Transparency International.
25) Stanovisko k návrhu na zápis změny údajů ve spolkovém rejstříku.
26) Stanovisko k novele Stanov ČOV.
27) Stanovisko prezidentovi MOV k anonymnímu dopisu na předsedu ČOV při volbě do MOV.
28) Příprava GDPR.
29) Stanovisko k „dualismu“ některých sportovních subjektů v ČOV.
30) Stanovisko ke střetu zájmů pana K. Kováře – člen VV ČOV, náměstek ministra, atd.
31) Stanovisko k užívání konkrétního názvu, k němuž nemá daná společnost výhradní práva.
32) Odborná posouzení, koordinace s advokátními kancelářemi a spolupráce při dotační kauze.
33) Ochrana ochranných známek ČOV před Úřadem průmyslového vlastnictví, resp. soudy, spolupráce a koordinace s advokátní kanceláří.
34) Stanovisko k dopisu pro Policii ČR ve věci „Lipno – zabezpečení.“
35) Stanovisko k podnětu SK HAMR – veslování z.s., podnět byl přijat dne 19. března 2018 pro „podezření na diskriminaci“ při výběru reprezentace.

7

8

9
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Michal Krčmář
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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, ALEŠ DEPTA, IMRICH BUGÁR
Členové: JIŘÍ ČTVRTEČKA, JIŘÍ DALER, MARTIN DOKTOR, TOMÁŠ DVOŘÁK,
KAREL ENGEL, VÁCLAV CHALUPA, JARMILA KRATOCHVÍLOVÁ,
FRANTIŠEK POSPÍŠIL, IVAN 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,
MARGARETA KŘÍŽOVÁ, HANA MACHKOVÁ, RADOMÍR NOVÁK, JAN PIRK,
HELENA SUKOVÁ, JAN ŠVÉD, DAVID VÝBORNÝ, JIŘÍ ZEDNÍČEK

Cíle a priority složky:
Aktivní podíl členů ČKO na projektech ČOV.
Prosazování principů Olympijské charty, propagace myšlenky olympismu zejména mezi mládeží,
hájení čistoty sportovního zápolení.
Vytváření podmínek pro podporu olympioniků v sociální a zdravotní oblasti.
Klubová činnost v regionech.
Aktivní zapojení do činnosti Světové asociace olympioniků.

•
•
•
•
•

Činnost složky:
ČKO má aktuálně 889 členů, v souladu se statutem je organizačně rozdělený do 6 regionálních
klubů. Z administrativních důvodů bylo nutné vytvořit samostatnou skupinu Praha a Střední Čechy.
Zapojení do projektů ČOV: Česko sportuje, Sazka Olympijský víceboj, Olympiáda dětí a mládeže,
Olympijský běh.
Organizace celorepublikových a regionálních setkání olympioniků.
Organizace 12 memoriálů bývalých významných olympijských medailistů.
Účast a podpora regionálních sportovních akcí zaměřených především na mládež a sportovní
veřejnost.
Besedy s veřejností ve školách a sportovních klubech po celé republice, předávání cen při vyhlašování celorepublikových i regionálních sportovních anket.
Propagace olympismu v médiích.
Mapování osudů bývalých olympioniků.
Pomoc při zajišťování adekvátní lékařské a lázeňské péče a sociálního poradenství pro bývalé
olympioniky.
Nadační fondy na podporu olympioniků v sociální nebo hmotné tísni fungují ve všech regionech.
Přibývá členů, kteří jsou na vrcholu své sportovní kariéry.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Termíny jednání předsednictva složky:
Předsednictvo ČKO jedná pravidelně každý měsíc kromě prázdnin (červenec – srpen).

9

Zpracované a předložené dokumenty složky:
Zpráva o činnosti za rok 2016.

•

10

Cíle a úkoly pro rok 2018:
Pokračovat ve spolupráci na projektech ČOV a jeho složek a podporovat všechny jejich aktivity.
Rozvíjet činnost regionálních klubů.
Usilovat o zajištění důstojných sociálních i zdravotních podmínek pro olympioniky – seniory.

•
•
•

1

2

Cíle a priority složky:
Vyhledávání a oceňování příkladných činů.
Výchova k čestnému jednání nejen na sportovišti.
Medializace aktivit ČKFP prostřednictvím oddělení komunikace ČOV.
Mezinárodní aktivity (EFPM, CIPF, SKFP, MSF).

•
•
•
•

3

Činnost složky:
Výroční předávání cen fair play.
Spolupráce na projektech ČOV (ODM, Olympijský den, SOV, Česko sportuje).
Spolupráce s Asociací školních sportovních klubů, účast na republikovém ﬁnále (fotbal, vybíjená,
basketbal, atletika).
Spolupráce s ČSLH - Cena fair play O. Machače, soutěž slušnosti pro kategorii mládeže.
Spolupráce s pořadateli Prague Games - mezinárodní ﬂorbalový turnaj v Praze.
Patronáty ČKFP (dle žádosti organizátorů):
Memoriál terezínské fotbalové ligy (1. ročník).
Posvícenský koláč – lyžařský přespolní běh (50. ročník).
Spolupráce se svazem cyklistiky – předání ceny fair play na vyhlášení „Krále cyklistiky“.
Přednášková činnost:
Seminář „Role fair play ve sportu“.
Seminář trenérů – FTVS.
Přesah činnosti ČKFP – štafetový závod ﬁrem v rámci Jizerské 50, „Gentlemanská ﬁrma“,
otevření sportovního areálu v Náchodě, účast na turnaji 1. a 2. tříd v míčových hrách v Mělníku,
předávání cen nejlepším sportovcům ZŠ ve Studenci, účast na „sportovním víkendu“ v Přerově,
„týdnu sportu“ v České Třebové.
Účast na 23. Evropském kongresu fair play v Haifě (Pecková, Novák).
Účast na konferenci Peace and Sport v Monaku (Suková).
Účast na předávání cen fair play Slovenského klubu fair play v Bratislavě (Pecková).

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

4

5

6

•
•

•
•
•

7

8

Termíny jednání předsednictva složky v roce 2017:
8. únor, 2. březen, 7. duben – slavnostní předávání cen fair play za rok 2016, 19. duben, 7. červen,
20. září, 22. listopad.

9

Cíle a úkoly pro rok 2018:
Ve spolupráci s AŠSK jsme rozšířili počet účastí na republikových ﬁnále na dvojnásobek (8).
Účast na 24. Evropském kongresu fair play v Bruselu.

10

•
•

11

11
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4.3 Česká olympijská akademie (ČOA)
ZDENĚK HANÍK, FRANTIŠEK KOLÁŘ

1

2

3

4

5

Složení předsednictva Trenérsko metodické sekce (TMS):
Předseda: ZDENĚK HANÍK
Členové: MICHAL JEŽDÍK, ANTONÍN PLACHÝ, MICHAL BARDA, MARIAN JELÍNEK,
JIŘÍ NYKODÝM, EMIL BOLEK, MARTIN DOKTOR, VÁCLAV FIŠER,
RADEK HANUŠ, MAREK CHLUMSKÝ, PETR JUDA, MARTIN KAFKA,
TOMÁŠ PERIČ, DAVID TOMÁNEK, JIŘÍ ZHÁNĚL.
Složení předsednictva Unie profesionálních trenérů (UPT):
Předseda: LUBOR BLAŽEK
Členové: DUŠAN FITZEL, SLAVOMÍR LENER, ZDENĚK SKRUŽNÝ, PETR NOVÁK,
JOSEF CSAPLÁR, JAROSLAV HŘEBÍK, MICHAL JEŽDÍK, ZDENĚK HANÍK,
MICHAL BARDA, MARIAN JELÍNEK, LUKÁŠ KOZÁČEK, MARTIN KAFKA,
DAVID TOMÁNEK, MAREK CHLUMSKÝ, JAN ŽELEZNÝ, MARTIN DOKTOR,
MARTINA BLAŽKOVÁ, SVATOPLUK HENKE, VLADIMÍR HABER,
PŘEMYSL PANUŠKA
Složení předsednictva Akademické sekce ČOA:
Předseda: FRANTIŠEK KOLÁŘ
Členové: JOSEF DOVALIL, JAN EXNER, PAVEL HLADÍK, IVO JIRÁSEK,
JIŘÍ KOUŘIL, LUCIE SWIERCZEKOVÁ, MARTINA VOŘÍŠKOVÁ, VÁCLAV DIVIŠ,
VLADIMÍR DRBOHLAV, FRANTIŠEK KOLÁŘ, JITKA SCHŮTOVÁ,
MILENA STRACHOVÁ, LIBUŠE SZUTÁKOVÁ, ZDENĚK ŠKODA,
JAROSLAV VĚTVIČKA

6
TMS a UPT:
Cíle a priority složky:
Základním smyslem činností je podpora mezinárodní konkurenceschopnosti českých sportovců
a družstev prostřednictvím 3 pilířů:
Budování trenérské odbornosti.
Mezinárodní odborné spolupráce s těmi nejlepšími v oboru.
Respektování názoru odbornosti v řízení českého sportu.
Základními úkoly Trenérů ČOV 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.
Trenéři ČOV rozdělili svou misi do 2 částí:
Unie profesionálních trenérů. Jejím hlavním úkolem je vytvoření komunitního prostředí pro naše
profesionální trenéry a pořádání slavnostního večera Trenér roku, včetně oceňování nejlepších
trenérů za uplynulé období, uvedení trenérů do Síně slávy a ocenění trenérů objevitelů.
Trenérsko metodická sekce. Ta se opírá o 3 pilíře:
Vzdělávání.
Literatura.
Spolupráce
Klíčová je spolupráce se svazy.

•
7

•
8

•
9

•
•
•

•
•
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•
•
•
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Činnost složek:
TMS:
Konference Mosty (2 konference – 19 lektorů z 10 států, 610 účastníků, zástupci 30 svazů a federací).
Interaktivní semináře Dialogy (18 seminářů – 20 lektorů, 1350 účastníků, zástupci 31 federací
a svazů).
Roundtables (2 roundtables – 40 účastníků, experti 15 federací a svazů).
Licence B ve spolupráci se svazy sportovních her (2 kurzy – 18 lektorů, 7 ze zahraničí, 162 účastníků, 12 sportovních federací).
Certiﬁkovaní lektoři (8 certiﬁkovaných lektorů, 35 seminářů v roce 2017, 2010 zúčastněných trenérů, 19 svazů).
Ediční řada (5 edičních řad – 5 vydaných titulů, 10 000 celkový náklad. Nejúspěšnější kniha Trénink
na druhou – 5 000 výtisků).
COACH magazín (ve spolupráci s Deníkem Sport – vychází každé první úterý v měsíci, 6 vydaných čísel, od září 2017 měsíčník, 9 zainteresovaných svazů, celkový náklad 240 000).
COACH videometodika (51 natočených videometodických materiálů sdílených na webech a kanálech ČOV a svazů, což jsou tisíce licencovaných trenérů).
Mezinárodní spolupráce (Leaders in sport performance – Leaders in sport business – ICCE – TA
Kolín nad Rýnem (Něm.) – Un. Magglingen (Švýc.)
Spolupráce v ČR (víme jak na to. Jsme otevřeni jakékoliv spolupráci s těmi, kteří se chtějí přidat
a „jet s námi“).
Web treneri.olympic.cz.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

UPT:
Slavnostní večer Unie profesionálních trenérů – Vyhlášení trenéra roku 2016 (leden 2017) a proběhlé vyhlášení trenérů roku 2017 (leden 2018).
Trenér roku:
2016: Petr Lacina, 2. Ondřej Rybář, 3. Petr Novák
2017: Individuální sporty: 1. Ondřej Rybář, 2. Jan Železný, 3. Jiří Prskavec. Týmové hry: 1. Jiří
Zach, 2. Jan Bašný, 3. Libor Zábranský.
Trenéři zařazení do „Síně slávy“:
2016: Jiří Adam (moderní pětiboj), Jan Bobrovský (basketbal), Milan Bureš (atletika), Svatopluk Henke (cyklistika), Milan Máčala (fotbal), Josef Nalezený (plavání), Marta Novotná (stolní
tenis), Kamil Odehnal (zápas, in memoriam), Zdeněk Remsa (lyžování), Vladimír Vůjtek (lední
hokej)
2017: Jiří Beran (šerm), Josef Fuksa (rychlostní kanoistika), Vladimír Miko (stolní tenis – in
memoriam), Jaroslav Navrátil (tenis), Josef Šilhavý (atletika), Ludvík Wolf (judo) a Jaromír Žák
(cyklistika).

1

2

3

4

5

•

•
•

•
•

6

•

7

•

8

Pátým rok jsou oceňováni „trenéři objevitelé“ olympijských medailistů, mistrů světa (Evropy) a významných českých sportovců.
Distribuce titulů z knižní edice ČOV a magazínu COACH mezi členy UPT.
Spolupráce na vydání knih Pan Trenér a Pan Trenér podruhé (příběhu trenérů Síně slávy UPT
ČOV).
Realizace samostatné prezentace trenérské složky na Olympijském festivalu v Brně (únor 2018).
Příprava na realizaci partnerské žádosti projektu CoachForce v dotačním programu Erasmus+
(ve spolupráci s ICCE).
Aktivní účast na Global Coach Conference v Liverpoolu (srpen 2017).
Spolupráce na projektech TMS.

•
•
•
•
•
•
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1

Termíny jednání předsednictva složky:
TMS:
Pracuje na týdenní bázi setkávání širšího pracovního týmu. Řešení jednotlivých projektů se rozděluje
do menších týmů, jejichž členové jsou v každodenním kontaktu. Tyto činnosti koordinuje tajemník
sekce. Předsednictvo se schází 4x ročně. Jednání za rok 2017 se konalo v termínech: 7. března,
8. srpna, 2. listopadu a 29. ledna.
UPT:
16. ledna, 20. prosince (navíc dílčí pracovní schůzky v menším složení).

2

3

4

5

6

7

8

9

Cíle a úkoly pro rok 2018:
TMS:
Pořádání Konference Mosty v květnu a prosinci za účasti elitních lektorů.
Interaktivní semináře Dialogy a Roundtables – udržet 5 obsahových okruhů, zaměřit se více na pořádání v regionech a propojit Dialogy s jinými akcemi ČOV, jako například Olympijské festivaly
nebo Olympiáda dětí a mládeže.
Udržet obsahovou kvalitu a elitní lektory z ČR a zahraničí pro účastníky školení licence B a prohloubit spolupráci se svazy sportovních her.
Vyhodnotit institut Certiﬁkovaných lektorů a navrhnout případná doplnění a úpravy.
Ediční řada – ve fázi přípravy k tisku a překladů je přibližně 6 titulů, které bychom chtěli vydat. Najít
a realizovat možnost umístění celé knižní edice ČOV společně do prodejního řetězce v ČR.
COACH magazín – měsíčník s Deníkem Sport – udržet kvalitu obsahu, který je plně v kompetenci
TMS ČOV.
Do sekce COACH videometodika vyrobit 50 videometodických materiálů a distribuovat je ve spolupráce se svazy k licencovaným trenérům.
Pokračovat v zahájené spolupráci s mezinárodními organizacemi, se kterými jsme uzavřeli dvojí
nebo vícestranné vztahy.
Prohloubit spolupráci v ČR s institucemi, které mají zájem přispět ke změně pohledu na trenérskou
profesi a vzdělávání trenérů.
Dostat více do povědomí všechny aktivity Trenérů ČOV. Jednou z možností je kultivace webu treneri.olympic.cz.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

UPT:
Příprava a organizace slavnostního večera s vyhlášením ankety Trenér roku 2018 (anketa spuštěna na podzim 2018, slavnostní večer leden 2019), včetně uvedení nových laureátů do Síně slávy.
Spoluúčast na podání žádosti a případné realizaci projektu CoachForce v dotačním evropském
programu Erasmus+ ve spolupráci s ICCE (a dalšími 6 organizacemi).
Prohloubení stávající spolupráce s mezinárodními trenérskými organizacemi.
Zkvalitnění poskytovaného servisu členům UPT (vzdělávací semináře, knihy, odborná literatura).
Zvýšení mediálního povědomí o činnosti složky.
Pokračování v propojování obou segmentů Trenéři ČOV.

•
•
•
•
•
•

Akademická sekce ČOA:
Cíle a priority složky:
Ve spolupráci s vědeckými a pedagogickými institucemi studovat různé stránky olympijského hnutí, zejména jeho dějiny a ﬁlosoﬁi, a prostřednictvím výchovy přenášet olympijské ideje do života
společnosti.

•

10

11

Činnost složky:
David Wallechinsky (předseda ISOH) v Praze (únor 2017; F. Kolář).
Vědecká konference k 30. výročí založení České olympijské akademie (21. 6. 2017, Tyršův dům).

•
•
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• Mezinárodní olympijská akademie – 14. setkání vedoucích představitelů NOA (květen 2017;
Z. Škoda).
• Mezinárodní sympozium o olympijské výchově na půdě Univerzity Karlovy v Praze (květen 2017,
•
•
•
•
•
•
•
•

ve spolupráci s FTVS UK; Z. Škoda, M. Voříšková) + příspěvek The Czech National Olympic Academy: Our Programme and Activities (2012-2017) do mezinárodního sborníku (redakce prof. Roland Naul, SRN).
III. setkání evropských národních olympijských akademií, Bulharsko, Albena (červen 2017; Z. Škoda) – vznik zakládací listiny Asociace evropských olympijských akademií (EOA).
11. mezinárodní setkání škol Pierra de Coubertina (Estonsko, srpen 2017; L. Szutáková).
Výjezdní exkurze pracovní skupiny ČOA pro historii, dokumentaristiku a bibliograﬁi Po stopách
olympismu v Libereckém kraji (říjen 2017; P. Hladík a F. Kolář).
20. ročník mezinárodního sportovního festivalu Sportﬁlm Liberec (předseda odborné poroty F. Kolář, člen odborné poroty Z. Škoda).
6. mezinárodní konference Filosoﬁe sportu na FSS MU v Brně (listopad 2017; I. Jirásek, M. Strachová, Z. Škoda).
Dokončení instalace aktualizované expozice Olympijské stěny na FTVS UK (F. Kolář).
Příprava smlouvy o spolupráci ČOV (OSIC) a Národního muzea (P. Kliment, J. Exner. F. Kolář) –
hlavním předmětem spolupráce na základě této smlouvy je shromažďování a uchovávání olympijské dokumentace a jejího exkluzivního využití v oblasti kulturně-výchovné, badatelské a výstavní
činnosti oběma smluvními stranami.
Pracovní návštěva Olympijského studijního centra v Lausanne – na začátku prosince 2017 proběhlo v Lausanne za účasti P. Klimenta a Z. Škody několik schůzek v The Olympic Studies Centre:
S Nurií Puigovou (ředitelkou vnějších vztahů) a Marií Bognerovou (ředitelkou OSC) se probírala činnost OSIC ČOV a možnosti vzájemné užší spolupráce: rýsuje se v budoucnu velmi reálná
šance začlenění knihovního katalogu OSIC do katalogu Olympic World Library.
Vedoucímu obrazového a zvukového archivu MOV (Blaise Chardonnens) byl předveden projekt
Olympijská multimediální knihovna, jeho vývoj a výsledky práce za poslední 4 roky. Rovněž byl
diskutován technický postup, parametry projektu a možnosti dalšího rozvoje a spolupráce.
Projektovému manažerovi Olympijské solidarity Nilsi Holmegaardovi byl tlumočen návrh projektu na správu digitálních dokumentů v rámci komunikace ČOV, navrhovaného pro grantovou
podporu v rámci programu „Olympic Heritage“.

•
•
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5

6

•

7

Termíny jednání předsednictva složky:
22. února, 25. dubna, 12. prosince.
Zpracované a předložené dokumenty složky:
Třicet let České olympijské akademie. Sborník příspěvků ze slavnostního shromáždění dne 21.
června 2017 v Tyršově domě. Olympijská knihovnička, sv. 55. Praha, ČOV 2017. 104 s.

8

Cíle a úkoly pro rok 2018:
Ve spolupráci s Národním muzeem výstava Přepište dějiny! Nagano 1998-2008.
Prosadit na úrovni základních a středních škol vědomostní soutěž o olympijském hnutí.
Vydání publikace Encyklopedie českých a československých olympioniků.
Seminář pro ČOV – 100. výročí československého státu – jakou změnu znamenal v politice, ekonomice a sportu.
Výjezdní seminář Olympijské osmičky spojený s exkurzí Po stopách olympismu v Moravskoslezském kraji.
Po vzoru expozice Olympijské stěny na FTVS UK instalovat podobnou prezentační formu na sportovních fakultách v Brně a Olomouci.
Účast na zářijovém IV. setkání evropských olympijských akademií v Lublani – stát se oﬁciálním
členem Asociace EOA.

9

•
•
•
•
•
•
•
•
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4.4. Český klub paralympioniků (ČKP)
ALENA ERLEBACHOVÁ

1

2

3

4

5

Složení předsednictva Českého klubu paralympioniků:
Předseda: ALENA ERLEBACHOVÁ
Členové: ONDŘEJ SEJPKA, JAROSLAV PATA
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. GG.
• Podílení se na rozvoji mezinárodního paralympijského a deaﬂympijského hnutí, vč. GG.
• 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.
• Aktivně se podílet na práci v ČOV.
Činnost složky:
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.
Podpora a šíření myšlenek paralympismu.

•

6

7

8

•
•
•
•

Zpracované a předložené dokumenty složky:
Financování sportu, značné rozdíly ve ﬁnancování sportu ZPS a sportovců zdravých, zejména
reprezentace. Uváděná problematika byla předložena na Diskuzním fóru sportovců.
Za 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.
Zaujetí stanoviska k zákonům týkajícím se sportu včetně sportu handicapovaných, ve spolupráci
s ČOV. Rozvoj, ochrana a dodržování demokratických zásad paralympijského a deaﬂympijského
hnutí, včetně Global Games, dodržování rovnoprávného postavení všech druhů trvalých zdravotních postižení, podpora rozvoje sportu zdravotně postižených na nejvyšší úrovni, rozvíjení kultury
a umění v oblasti paralympijského a deaﬂympijského a GG sportu.
Nepodařilo se sjednotit svazy sportovců s tělesným postižením. ČPV může na oba svazy působit
jen jako poradce vzhledem ke skutečnosti, že jsou dotčené svazy samostatnými právními subjekty.
Spolupráce s ČOV na projektu Olympijský víceboj, podílení se na jeho rozvoji a šíření mezi řady
handicapovaných žáků pod názvem Paralympijská výzva. Hlavním cílem je pomoci najít dětem
vhodnou aktivitu vzhledem k jejich handicapu a individuálním schopnostem a pokusit se jim doporučit sportovní klub či sportoviště, které podpoří dítě ve snaze pokračovat ve sportu. Do projektu se
v r. 2017 zapojilo cca 50 škol a 1300 dětí pod vedením zdravotně postižených sportovců.
Doplnění databáze klubů a sportovišť o kluby určené handicapovaným, komunikaci s nimi a propagaci akcí handicapovaných sportovců, zapojení ambasadorů z řad paralympijských reprezentantů
a spolupráci s nimi při zajišťování tréninků s paralympioniky, apod.

•
•

1

•

•
•

•

Cíle a úkoly pro rok 2018:
Úkoly nastíněné v r. 2017 se zaměřením na ZPH Korea 2018, ZDH 2019 a GG 2019 - nominace
sportovců na ZDH, GG, MS IPC a ME IPC.
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). Opakovaně navrhnout změnu Stanov, které by mohly respektovat oba svazy.
Schválit jako poradní orgán Diskuzní fórum pro zástupce svazů tzv. zdravých pro jasnější a objektivnější řešení problémů sportovců, kteří jsou sice ZPS, ale stojí mimo ČPV.

•
•
•
•
•

• 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 han-

2

3

4

5

6

7

8

dicapem.

9

10

• Spolupráce:
• 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:
• Zaujímat stanoviska k zákonům týkajících se sportu handicapovaných a spolupracovat v této

9

10

oblasti s ČOV.

11

Termíny jednání předsednictva složky:
5. dubna, 24. května, 20. října, 15. listopadu.
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4.5. Český klub sportovních svazů, organizací a institucí (ČKSOI)
FILIP ŠUMAN

1

Složení předsednictva Českého klubu sportovních svazů, organizací a institucí:
Předseda: FILIP ŠUMAN
Členové: IVAN MATĚJŮ, HANA MOUČKOVÁ, VIKTOR NOVOTNÝ,
FRANTIŠEK NEJEDLO

1

2

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 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

3

4

•
•
•
•
•

3

4

Činnost složky:
Valná hromada (24. května 2017), na které proběhly doplňující volby 1 člena VV a 1 člena předsednictva složky (místo G. Waageho) a 4 zástupců složky v Plénu ČOV, neboť Plénum ČOV rozhodlo
v roce 2017 o přeřazení 5 sportovních svazů (softbal, basebal, kolečkové sporty, karate, horolezectví) mezi sportovní svazy zaštiťující olympijské sporty.
Členem VV za složku ČKSOI byl zvolen Viktor Novotný.
Členem předsednictva ČKSOI byl zvolen František Nejedlo.
Ve volbě zástupců ČKSOI v Plénu ČOV byli zvoleni T. Cvikl, V. Chvátal, J. Šťovíček a J. Zmatlík.
Složka ČKSOI tak má všech 14 zástupců složky ČKSOI v plénu ČOV v souladu se Stanovami
ČOV.

•

5

5

•
•
•

6

7

Termíny jednání předsednictva složky:
Přibližně 3x ročně + konzultace v případě naléhavých situací.

7

8

Cíle a úkoly pro rok 2018:
Kvalitní zapojení členů složky do práce jednotlivých komisí a celkové činnosti ČOV.
Aktivní podíl členů složky na projektech ČOV – např. Olympijských festivalech.

8

6

•
•

9

9

10
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11
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Komise ČOV
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7

8
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9

9
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11

11

Veronika Vítková
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5.1. Rozhodčí komise ČOV

5.2. Revizní komise ČOV

LUKÁŠ TROJAN

PETR DITRICH

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

Složení Revizní komise ČOV:
Členové: PETR DITRICH, DRAHOSLAV HUŠEK

1

Zdeněk Bříza požádal 15. května 2017 o pozastavení výkonu funkce předsedy RK ČOV. VV ČOV
vzal ten samý den jeho žádost na vědomí a zároveň vzal na vědomí, že do pravomocného rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení ve věci Zdeňka Břízy bude RK ČOV působit ve složení dvou členů. Dne 6. října 2017 dopisem adresovaným předsedovi ČOV Zdeněk Bříza ze své
funkce odstoupil. VV vzal tuto skutečnost na vědomí na svém zasedání 8. listopadu 2017.

2

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:
Č. j. 1-2017 (Sekanina).
Č. j. 2-2017 (Sommer).
Č. j. 3-2017 (Mazgal).
Č. j. 4-2017 (Klemš).

•
•
•
•

Cíle a priority komise:
Revize hospodaření ČOV jako celku, sekretariátu ČOV, jednotlivých složek a komisí, vybraných
akcí ČOV.

•

Činnost komise:
Komise na základě svého plánu činnosti a rozdělení si jednotlivých oblastí šetření provádí kontrolu hospodaření vybraných kapitol činností ČOV, resp. provádí kontrolu vybraných činností ČOV,
o kterou je požádán členy ČOV.

•

4

Termíny jednání předsednictva komise:
Komise se scházela dle aktuálních potřeb, koordinace činnosti probíhala na základě e-mailové korespondence.

5

6

Termíny jednání předsednictva komise:
23. březen, 24. srpen.

Zpracované a předložené dokumenty komise:
Zpráva Revizní komise předkládaná Plénu ČOV.

7

Zpracované a předložené dokumenty komise:
Č. j. 1-2017 (Sekanina) – rozhodčí nález.
Č. j. 2-2017 (Sommer) – rozhodčí nález.
Č. j. 3-2017 (Mazgal) – rozhodčí nález.

Cíle a úkoly pro rok 2018:
Revize hospodaření ČOV jako celku, sekretariátu ČOV, jednotlivých složek a komisí, vybraných
akcí ČOV.

•
•
•

3

•

6

•

7

Cíle a úkoly pro rok 2018:
Viz Cíle a priority komise.

8

8

9

9

10

10

11

11
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1

5.3. Komise pro ekonomiku a marketing ČOV

5.4. Komise zahraničních vztahů ČOV

LIBOR VARHANÍK

ROMAN KUMPOŠT

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 komise).

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

1

2

3

4

5

6

7

2
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.

•
•
•
•

Činnost komise:
Vyhodnocení rozpočtu ČOV za rok 2016.
Příprava rozpočtu ČOV pro rok 2017.
Vyhodnocení metodiky čerpání a vyúčtování státních dotací, zpracování tzv. Akceptací o navržené změně dotace.
Vyhodnocení dopadu projektů ČOV na rozpočet ČOV.
Konzultace problematiky konání GA ANOC v Praze.

•
•
•
•
•

Termíny jednání předsednictva komise:
6. dubna 2017, následně po tomto jednání komise a v návaznosti na aktuální situaci na odboru
sportu MŠMT se členové komise scházeli na pracovních schůzkách a vedli individuální jednání.
Cíle a úkoly pro rok 2018:
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.

•
•
•
•

8

9

Cíle a priority komise:
Strategie a koordinace mezinárodní činnosti ČOV.
Posílení pozice českého sportu v mezinárodních organizacích.
Podpora získání členství předsedy ČOV Jiřího Kejvala v MOV a WADA.
Podpora členství předsedy ČOV Jiřího Kejvala v Marketingové komisi MOV a ANOC.
Podpora členství Romana Kumpošta v Komisi pro komunikaci MOV.
Vzdělávaní a školení zaměstnanců, sportovců a volených představitelů sportovních svazů ve Sportovní diplomacii.
Spolupráce a komunikace v oblasti EU, sportovní politiky a projektů podpory sportu (zastoupení
ČOV v EOC EU Ofﬁce).
Využití dotačních programů EU pro aktivity ČOV.
Podpora sportovním svazům při ﬁnancování sportu z prostředků EU.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Činnost komise:
Podpora J. Kejvala v jeho kandidatuře na člena MOV.
Příprava a uspořádaní GA ANOC v Praze v listopadu 2017.
Příprava a zahájení prvního ročníku programu Sportovní diplomacie ve spolupráci s MZV a VŠE.
Příprava a podpis Memoranda o spolupráci s VŠE.
Spolupráce s Ministerstvem zahraničních věcí a zastupitelskými úřady, mj. ve věci podpory české
kandidatury na pořádání olympijské kvaliﬁkace v curlingu a propagaci činnosti ČOV formou spoluúčasti na „Zátopek Revival Run“ v Bruselu.
Příprava a jednaní předsedy ČOV s předsedou MOV T. Bachem, předsedou ANOC šejkem Al Sabahem a jiná bilaterální jednaní na mezinárodni úrovni.
Podpora činnosti pracovní skupiny EU a sport.
Zahájení a realizace prvního roku projektu Erasmus + Sport – Sport Parks Inspired by the Olympics včetně úzké spolupráce s MOV.
Koordinace Evropského týdne sportu (EWOS 2017) za ﬁnanční podpory Evropské komise a příprava projektu EWOS 2018 a související žádosti o EU grant.
Účast na projektu Erasmus + Sport – SUCCESS, který cílil na zvýšení počtu žen ve vedoucích
pozicích ve sportovních organizacích.
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.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Termíny jednání komise:
28. dubna, 22. července – pracovní skupina EU a sport, 6. prosince.
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1

2

3

4

5

Zpracované a předložené dokumenty komise:
Vyhodnocení dotazníků pro sportovní svazy (Česko/Czechia).
Vyhodnocení Valného shromáždění ANOC.
Monitoring českých a zahraničních médií pro GA ANOC.

•
•
•

Cíle a úkoly pro rok 2018:
Pokračovaní v úsilí o získání pozice v EC ANOC pro ČR (pokračovaní jednaní na úrovni předsedy
MOV a ANOC a předsedů dalších NOV).
Podpora Romana Kumpošta jako člena pracovní skupiny MOV, která se bude podílet na výběru
kandidátských měst pro zimní olympijské hry v roce 2026.
Pokračování v podpoře spolupráce s Olympic Channel.
Úspěšné dokončení projektu Sport Parks Insipred By the Olympics a prohloubení spolupráce
s MOV v tomto ohledu.
Aktivní účast na evropském projektu PoINTs koordinovaného EOC EU Ofﬁce.
Organizace dalšího ročníku vzdělávacího programu Sportovní diplomacie.
Maximální využití spolupráce s EOC EU Ofﬁce.
Příprava projektu ČOV v rámci programu Erasmus+.
Koordinace Evropského týdne sportu (EWOS) v České republice a podání žádosti o grant pro
ročník 2019.
Podpora partnerství ČOV, jeho složek ČOV a dalších sportovní organizací v rámci programu Erasmus+.
Pokračovaní v jednáních o bilaterální spolupráci s dalšími NOV.
Deﬁnování a prohloubení spolupráce s MZV a našimi zastupitelskými úřady ve světě.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

1

2
Cíle a priority komise:
Viz činnost komise.

•

Činnost komise:
Legislativní činnost v souvislosti s právními předpisy, které se týkají oblasti sportu.
Sledování, vyjadřování se a zaujímání stanovisek k veškeré legislativní činnosti 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 sjednány ČOV.
Pravidelné sledování a vyhodnocování změn v mezinárodní úpravě sportu, zejména Olympijské
chartě a dalších předpisů vydávaných MOV.
Spolupráce s MOV, 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.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

6

•
•

7

3

4

5

6

7

Termíny jednání předsednictva komise:
6. duben, průběžná činnost a jednání v průběhu celého roku 2017.

8

8
Zpracované a předložené dokumenty komise:
Stanovy ČOV.
Jednací a volební řád Pléna ČOV.
Organizační řád ČOV.
Statuty všech složek ČOV a Komise sportovců ČOV.
Metodika zadávání veřejných zakázek ČOV.
Stanovy spolku Klasický areál Harrachov z.s.

•
•
•
•
•
•

9

9

Cíle a úkoly pro rok 2018:
Pokračování v pravidelné činnosti.
Vyjádření k návrhu novely Stanov ČOV, jednacího a volebního řádu Pléna ČOV.
Vyjádření k návrhu usnesení Pléna ČOV v otázce „dualismu“ členství vybraných sportovních
svazů v rámci ČOV.
Vyhodnocení dopadů a konzultace k praktické implementaci Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) v rámci sportu.

10

•
•
•
•

11
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5.6. Komise rovných příležitostí ve sportu
NADĚŽDA KNORRE

1

Složení Komise rovných příležitostí ve sportu:
Předseda: NAD ĚŽDA KNORRE
Členové: ANNA HOGENOVÁ, ALENA KINDOVÁ, ŠTĚPÁNKA HILGERTOVÁ,
JANA POKORNÁ, EVA HLOŽKOVÁ, ŠÁRKA PANSKÁ, ILONA BURGROVÁ,
JAN BOHÁČ, JOLANA ŠMÍDOVÁ (tajemnice)

2
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.
Analyzujeme a implementujeme do sportovní praxe v ČR mezinárodní dokumenty: EU - Gender
Equality in Sport – Proposal for Strategic Actions 2014 – 2020. MOV – Pokyny pro NOV v oblasti
ochrany sportovců před obtěžováním a zneužíváním ve sportu.
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.
Komise zahájila v rámci Evropských týdnů sportu pořádání pravidelných kurzů trenérství pro ženy
ve sportu.

•
3

•
4

5

•
•

• 21. – 23.9.2017 – Bechyně, v rámci třetího Evropského týdne sportu komise uspořádala seminář

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
6

7

8

9

10

Činnost komise:
7.1.2017 – Praha, národní konference Tanečního sportu ČR, přednáška Prevence šikany a zneužívání ve sportu.
26.2.2017 – Boží Dar, Dámská jízda v běhu na běžkách, 14. ročník, účast 160 závodnic.
28.2.2017 – Praha, SUCCESS meeting, účast 6 zemí, prezentace činnosti KRP ČOV.
1.3.2017 – Praha, seminář pro sportovní svazy Sport bez nočních můr – prevence šikany a zneužívání ve sportu.
7.4.2017 – 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 2016 bylo oceněno 36 žen, objevem roku zvolena basketbalistka Michaela
Uhrová. Při příležitosti setkání obdržela ocenění KRP za mimořádnou činnost ve sportu žen v ČR
Olga Šípková.
14.6.2017 – Brno, Dámská jízda pod plachtami, Brněnská přehrada. Čtvrtý ročník setkání žen
působících v oblasti sportu, třicet účastnic.
22. – 24.6.2017 – Praha, zasedání výkonného výboru Women Sport International, poprvé v pětadvacetileté historii WSI v ČR.
26.8.2017 – 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.

•
•
•
•
•

•
•
•

Cesty k úspěchu. Lektoři - účastnice mezinárodního projektu SUCCESS Barbora Žehanová,
Milena Moulisová, Lenka Kovářová, Karolína Kříženecká, Nicole Šťávová, dále Olga Šípková
a Milan Studnička. Účastníci se seznámili s výstupy projektu SUCCESS a doporučeními pro
národní sportovní federace, se způsoby koučinku ve sportu a jeho využitím pro osobní i profesní
rozvoj. Akce se zúčastnili zástupci Slovenského olympijského výboru.
18.10.2017 – na návrh KRP předána Cena Věry Čáslavské Barboře Špotákové. Ocenění za mimořádný přínos sportu žen.
8.11.2017 – Praha, VV ČOV předal ocenění osmi ženám, které úspěšně absolvovaly mezinárodní školící projekt managementu žen ve sportu SUCCESS.
Prosinec 2017 – N. Knorre jmenována členkou pracovní skupiny MŠMT zabývající se rovnými
příležitostmi žen a mužů na MŠMT a dalších organizacích sportu v ČR.
Naděžda Knorre byla nominována EU do pracovní skupiny expertů Pool of European Experts on
Sexual Violence in Sport.
N. Knorre pracuje jako viceprezidentka Women Sport International (2014 – 2018).
17. – 21.5.2017 – Miami, kongres IAPESGW Making Sport Safer, Preventing Harassment and
Abuse in Sport. Účast N. Knorre, v rámci panelu Women Sport International prezentace činnosti
KRP ČOV.
5. – 8.7.2017 – Německo, Bochum, Evropská konference sport. věd, účast A. Hogenová.
13.9.2017 – Bratislava, závěrečná konference mezinárodního projektu SUCCESS Sport Governance and Women in Leadership, účast 12 zemí, za ČOV A. Kindová a N. Knorre.
9. – 11.10.2017 – Vilnius, fórum Mezinárodního olympijského výboru Advancing Women in Leaderships Roles, za ČOV účast N. Knorre, A. Kindová a J. Janotová. Přijata mezinárodní rezoluce
s doporučeními pro NOV, na textu rezoluce se podílely Jana Janotová a Naděžda Knorre.

Termíny jednání předsednictva komise:
1. března, 25. května, 21. září, 14. prosince.

1

2

3

4

5

6

Zpracované a předložené dokumenty komise:
Pokyny MOV pro mezinárodní federace a národní olympijské výbory v oblasti ochrany sportovců
před obtěžováním a zneužíváním ve sportu – zpracováno podle materiálu MOV.

•

Cíle a úkoly pro rok 2018:
Zajištění pravidelných plánovaných akcí komise – Trenérka/cvičitelka roku, Dámská jízda v běhu
na běžkách, Golfové dny pro ženy, Dámská jízda pod plachtami.
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.
Komise připravuje realizaci čtvrtého semináře koučinku žen ve sportu v rámci Evropského týdne
sportu.
Pokračování v zahraničních aktivitách KRP, zapojení do mezinárodních orgánů v oblasti rovných
příležitostí ve sportu a sportu žen.

•
•

7

8

•
•
•
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5.7. Komise Sportu pro všechny
HANA MOUČKOVÁ

1

Složení komise Sportu pro všechny:
Předseda komise: HANA MOUČKOVÁ
Členové: PETR SVOBODA, MARTIN CHLUMSKÝ, MIROSLAV ZÍTKO,
VÁCLAV LEŠANOVSKÝ, VRATISLAV CHVÁTAL, DANIEL JIRÁNEK,
JINDŘICH STÁDNÍK

2
Cíle a priority komise:
Šíření sportu pro všechny s víceodvětvovým tělovýchovným a sportovním programem činnosti
bez jakýchkoliv omezení pro cvičence od útlého mládí až po pozdní stáří, preferující pravidelnou,
organizovanou celoroční činnost s působností na celém území ČR.
Komise SPV při ČOV zastupuje právní subjekty (spolky) s vlastními nezávislými programy činnosti.
Spolupráce s ostatními organizacemi působícími v oblasti sportu pro všechny, výměna informací,
koordinace v oblasti projektů a možnosti spolupráce organizací na jednotlivých projektech.

•
3

4

5

•
•

Činnost komise:
Realizace projektu MOVE WEEK 2017 v ČR (koordinace dílčích akcí v ČR, snaha o zvýšení počtu
pořádaných akcí).
Podpora a vzájemná koordinace kampaně MOVE Week (Týden pohybu). Cílem celoevropské kampaně je více zapojit veřejnost do pohybových aktivit a sportů. V roce 2017 proběhla na 50 akcích
a zapojilo se přibližně 4500 účastníků. Hlavními organizátory v České republice jsou Česká obec
sokolská a Česká asociace sportu pro všechny.
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).
Výjezd zástupce KSPV na Kongres MOVE 2017 (Birmingham) - Martin Chlumský/ČOS.
Spolupráce s MŠMT v rámci Národní soustavy kvaliﬁkací, v oblasti sportu pro všechny.
Spolupráce KSPV na přípravách XVI. všesokolského sletu.
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“), informace o změnách ve ﬁnancování sportu v ČR (programy MŠMT)
a další.
Zástupci sportovních organizací působících ve sportu pro všechny se zúčastnili dne 26. září 2017
Veřejného slyšení v Senátu Parlamentu ČR „Be aktive – Pohyb jako elixír života“.

•
•

Zpracované a předložené dokumenty komise:
Operativní plán činnosti 2017.
Návrh Operativního plánu činnosti 2018.
Termínová listina významných akcí sportu pro všechny pořádaných zapojenými organizacemi
(průběžně aktualizováno v průběhu roku).

•
•
•

Cíle a úkoly pro rok 2018:
Realizace projektu MOVE Week 2017 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.

•
•
•
•
•
•

1

2

3

4
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.

•
•

5

•

6

7

8

6

•
•
•
•
•
•

7

8

•

9

9

Termíny jednání komise:
13. února, 15. května, 18. září, 27. listopadu.

10

10

11

11
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1

5.8. Komise neolympijských sportů

5.9. Komise Olympiády dětí a mládeže ČOV

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 (tajemník)

Složení Komise Olympiády dětí a mládeže ČOV:
Předseda komise: FILIP ŠUMAN
Členové: JAN STLUKA, ANNA OUTRATOVÁ, DANIELA MARKOVÁ,
MICHAELA KOTROUŠOVÁ
Zástupci krajů: JAN STEINBAUER, KATEŘINA KONEČNÁ, PAVEL KUBEČEK,
TOMÁŠ ZÁVISKÝ, TOMÁŠ POKORNÝ, FRANTIŠEK POKLUDA, JAN ŠVEC,
LUCIE LEBEDOVÁ, PETR MAŠINDA, ROMANA BEKOVÁ, LENKA ŠKOPOVÁ,
LUCIE DRNCOVÁ, FILIP PASTUSZEK, ZDENĚK BENEŠ

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

2

3

4

Cíle a priority komise:
Zprůhlednění struktury ČOV a sportovního prostředí na svazové úrovni prostřednictvím procesu
uznávání sportovních svazů a přijímání členů ČOV.
Konzultace a jednání s žadateli (novými svazy) o uznání ČOV.
Propagace významných akcí neolympijských sportů.
Semináře a zvyšování informovanosti směrem ke svazům.
Dosažení rovnoprávnosti mezi sporty, které jsou na programu OH a těmi, co nejsou.
Dosažení koordinovaného postupu neolympijských sportů v rámci sportovního prostředí.

•
•
•
•
•
•

6

•
•
•
•
•
•

7

Termíny jednání komise:
30. března, 3. května, 23. května, 29. června, 8. září, 10. října, 24. listopadu - výjezdní zasedání.

8

Zpracované a předložené dokumenty komise:
Zpracované žádosti o uznání – sdělení stanoviska 4 žadatelům, kteří podali žádost do 30. března
2017.

•

9

•
•

4

Činnost komise:
Sdílení aktuálních informací, diskuze o společném postupu.
Komunikace s žadateli o uznání a členství ve struktuře ČOV. Bylo předloženo celkem 6 žádostí
o uznání a zapojení do struktury ČOV, se 4 žadateli proběhlo osobní jednání, všechny žádosti byly
komisí zrevidovány a posouzeny.
Zajištění účasti na Světových hrách ve Vratislavi, koordinace podpory zúčastněných svazů.
Příprava zázemí „Českého domu“ na Světových hrách ve Vratislavi.
Mediální propagace Světových her ve Vratislavi.
Podpora zapojení neolympijských svazů v rámci projektu Olympijských festivalů 2018.
Jednání v rámci kongresu ANOC a zapojování neolympijských sportů do aktivit IOC, ANOC.
Revize a diskuze o Strategii rozvoje neolympijských sportů z roku 2015.

•
•

5

2

Cíle a úkoly pro rok 2018:
Průběžné jednání s jednotlivými svazy jako žadateli o uznání ČOV a o členství v ČOV.
Kvalitní spolupráce s ostatními komisemi ČOV.

•
•

Činnost komise:
Ve spolupráci s pořadatelskými kraji příprava republikových her ODM, podpora ODM na školní,
městské či regionální úrovni.
Finální příprava Her VIII. letní olympiády dětí a mládeže 2017 v Jihomoravském kraji.
Finální příprava Her VIII. zimní olympiády dětí a mládeže 2018 v Pardubickém kraji.
Výběrové řízení na pořadatele Her IX. letní a zimní olympiády dětí a mládeže 2019 a 2020,
příprava smlouvy o pořádání s vybraným 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 novou webovou prezentaci.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Termíny jednání komise:
Schůze velké komise dvakrát ročně, pracovní jednání členů komise cca 1x za tři týdny, schůze
organizačních výborů her obvykle 1x za měsíc, schůze řídících výboru her 2x ročně.
Zpracované a předložené dokumenty komise:
Webové stránky ODM (http://www.olympic.cz/odm).
Centrální informační systém her (http://odm.olympic.cz/admin).

•
•
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7

9

•
•
•
•
•

11

6

8

Cíle a úkoly pro rok 2018:
Ve spolupráci s Pardubickým krajem, účastnickými kraji, sportovními svazy a dalšími subjekty
vyhodnotit organizaci Her VIII. zimní olympiády dětí a mládeže 2018.
Finalizovat smlouvy o pořádání s Libereckým a Karlovarským krajem.
Intenzivně spolupracovat s Libereckým a Karlovarským krajem na přípravách Her IX. letní a zimní
Olympiády dětí a mládeže 2019 a 2020.
Spolupracovat s kraji ČR, národními sportovními svazy a dalšími subjekty a společně kontinuálně
zlepšovat projekt ODM.
Navázat na dobrou spolupráci s partnery směrem k Olympiádě dětí a mládeže 2019 a 2020.

10

5
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10

11

1

2

3

4

5

6

5.10. Komise sportovců

5.11. Lékařská komise

DAVID SVOBODA

DUŠAN MACHÁČEK

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

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

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.

•
•
•

Činnost komise:
Účast na jednáních Pléna ČOV a VV ČOV.
Spolupráce s projekty Top Team, Duální kariéra a další.
Vývoj kolekce sportovního oblečení pro ZOH 2018, chléb Karel, podíl na zabezpečení zdravotnického servisu.
Proaktivní přístup v otázkách týkajících se problematiky dopingu.
Komunikace s ombudsmanem ČOV.
Spolupráce s Českou olympijskou nadací.
Volba předsedy KS a zástupců KS na Plénu ČOV.
Udílení ceny Jiřího Stanislava Gutha-Jarkovského.
Mediální komunikace a prezentace ČOV.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Termíny jednání komise:
Preference řešení úkolů komise per rollam, mnoho neformálních setkání členů KS během akcí konaných ČOV i při dalších příležitostech.

7

Zpracované a předložené dokumenty komise:
Návrh rozpočtu KS pro rok 2018.

•

8

9

Cíle a úkoly pro rok 2018:
Pokračování v dosavadních aktivitách komise.
Přispívat k rozvoji a inovacím v rámci existujících projektů.
Zvýšení aktivity členů komise.

•
•
•

Poznámky:
Fungování komise sportovců bylo ovlivněno odstoupením jejího předsedy Petra Koukala začátkem
roku 2017 a relativně pozdním obsazením této funkce koncem roku 2017 Davidem Svobodou.

•

10

1

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

•
•
•

Činnost komise:
MUDr. J. Neumann zabezpečil 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. Matoulek. Vybraní členové LK ČOV se aktivně účastnili kongresu České společnosti tělovýchovného lékařství konaného Konference ČSTL v termínu
19. – 21.10.2017 v Ostravě.
Vybraní členové LK ČOV organizovali odborný seminář tělovýchovného lékařství 27. – 29.3.2017
na Seči.
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 –
Allimp se společností Zdravel a.s. V roce 2017 probíhal zkušební provoz, plně funkční by měl být
od června 2018.

•
•
•
•
•

3

4

5

6

Termíny jednání předsednictva komise:
23. února, 1. června, 21. září a 6. prosince.

7

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.

8

•
•

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 CPMl, případně dalšími regionálními
pracovišti.
Ideálně do června 2018 spustit ostrý provoz projektu Allimp – elektronických zdravotnických knížek.
Podílet se na edukativních programech a akcích pod záštitou LK ČOV, spolupracovat se sportovními svazy na problematice sportovních zdravotních prohlídek.

•
•
•
•

11

9

10

11
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5.12. Komise Duální kariéry
KATEŘINA NEUMANNOVÁ

1

Složení Komise Duální kariéry:
Předseda: KATEŘINA NEUMANNOVÁ
Členové: ALENA KINDOVÁ, MARTIN DOKTOR, JIŘÍ KYNOS, JAROSLAV POLLERT,
ZDENĚK TŮMA, ONDŘEJ ŠPAČEK, TOMÁŠ VERNER, JIŘÍ BERAN,
VRATISLAV ODVÁRKO.

1

2

2
Cíle a priority komise:
Tvorba, řízení a kontrola programu Duální kariéra.
Komise schvaluje a připomínkuje návrhy předsedy komise k podpoře sportovců ze zdrojů programu, na zasedáních diskutuje další rozvoj programu.

•
•
3

3

Činnost komise:
Komise vznikla v roce 2017 v návaznosti na potřebu vyčlenit program Duální kariéra z Komise
sportovců. V roce 2017 byl po intenzivní přípravné práci v roce 2016/17 nastartován systém ﬁnanční podpory vzdělávacích aktivit sportovců, včetně informačního systému, elektronického podávání
žádostí, v součinnosti s KPMG byl vytvořen a schválen jednací řád komise, pravidla čerpání ﬁnanční podpory a metodika hodnocení žádostí.
V rámci dvou schvalovacích kol bylo podpořeno 38 sportovců celkovou částkou 527 933 Kč.
V průběhu roku byly vytvořeny „testovací balíčky“ odborných ﬁrem v oblasti HR, o které mohou
sportovci zažádat a po souhlasu komise absolvovat testování a osobní pohovor s psychologem
s cílem poznání silných či slabých stránek ve vztahu k výběru zaměstnání nebo povolání. Tato
služba je pro sportovce zdarma a byla hrazena z příspěvku nadace ČEZ, který ČOV pro program
Duální kariéry obdržel.

•

4

5

4

•
•

5

6

6
Termíny jednání předsednictva komise:
14. června, 22. listopadu.

7

Zpracované a předložené dokumenty komise:
Jednací řád komise.
Pravidla pro čerpání ﬁnančních příspěvků.
Metodika hodnocení DK.
Rozhodnutí komise - návrhy výše ﬁnančních příspěvků.

7

•
•
•
•

8

8
Cíle a úkoly pro rok 2018:
Pokračování podpory sportovců ve vzdělávacích aktivitách, zkvalitnění informačního systému komunikace se sportovci, zvyšování povědomí o programu ve sportovním prostředí, rozvoj programu
v oblasti individuální péče o sportovce.

•

9

9

10

10

11

11
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4

Ekonomika ČOV

5

5

6

7

7

8

8

9

9

10

10
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11

Eva Samková

60

61

1

6.1. Zpráva o hospodaření ČOV 2017

NÁKLADY (KOMENTÁŘ K VYBRANÝM POLOŽKÁM ROZPOČTU)

Ekonomický úsek ČOV:
JAN LÉTAL (ředitel), VÁCLAVA PLOCICOVÁ, RADKA CHALOUPKOVÁ

1. zajištění účasti na ZOH 2018 Pchjong chang
14 035 864 Kč
Podrobný rozpis nákladů viz příloha č. 1
Největší část prostředků byla v r. 2017 vynaložena na zajištění ubytování mimo olympijskou vesnici,
úhradu letenek, úhradu tzv. ratecardu (nájem vybavení v olympijské vesnici) a pořízení materiálu.

ČERPÁNÍ ROZPOČTU ČOV K 31.12.2017

2

v3

4

5

6

7

8

Náklady
Plán
Skutečnost
Zajištění přípravy a účasti na OH
50 400 000 Kč 55 525 881 Kč
- ZOH 2018 - zálohy
7 000 000 Kč 14 035 864 Kč
- sportovní příprava - projekt Top team
43 400 000 Kč 41 490 017 Kč
Zdravotní zabezpečení reprezentací
12 000 000 Kč 12 570 150 Kč
Dodatečné ohodnocení za zisk medailí
0 Kč
1 100 000 Kč
(Veselý, Švec)
Zajištění přípravy a účasti na EYOF 2017
7 600 000 Kč
7 379 940 Kč
- zimní EYOF (Turecko)
2 600 000 Kč
3 247 712 Kč
- letní EYOF (Maďarsko)
3 400 000 Kč
4 132 228 Kč
- naturální. plnění - oblečení
1 600 000 Kč
0 Kč
Světové hry (Polsko)
7 000 000 Kč
5 817 460 Kč
Olympiáda dětí a mládeže
5 500 000 Kč
5 997 148 Kč
Poskytnutá podpora členům
23 667 000 Kč 23 666 697 Kč
- pojištění, OSA, Intergram
23 667 000 Kč 23 666 697 Kč
Činnost orgánů ČOV
5 060 000 Kč
3 285 791 Kč
- plénum, přihláška na ZOH
700 000 Kč
321 232 Kč
- výkonný výbor
200 000 Kč
180 827 Kč
- ombudsman
260 000 Kč
253 794 Kč
- legislativní rada
350 000 Kč
284 187 Kč
- rozhodčí komise
50 000 Kč
0 Kč
- revizní komise
10 000 Kč
0 Kč
- ekonomická komise
100 000 Kč
0 Kč
- komise zahraničních vztahů
1 400 000 Kč
822 996 Kč
- lékařská komise
520 000 Kč
517 698 Kč
- komise sportovců
300 000 Kč
130 059 Kč
- komise sportu pro všechny
100 000 Kč
31 125 Kč
- komise rovných příležitostí ve sportu
700 000 Kč
693 730 Kč
- komise neolympijských sportů
370 000 Kč
50 143 Kč
Složky ČOV
10 310 000 Kč 10 670 204 Kč
- Česká olympijská akademie
720 000 Kč
269 891 Kč
- Česká olympijská akademie - Unie trenérů
850 000 Kč
895 090 Kč
- Česká olympijská akademie - studijní centrum,
3 900 000 Kč
3 376 159 Kč
vč. OMK
- ČOA - celostátní vzdělávání trenérů
2 600 000 Kč
4 174 966 Kč
- Český klub olympioniků
1 200 000 Kč
1 209 487 Kč
- Český klub fair play
900 000 Kč
723 456 Kč
- Český klub sportovních svazů, organ. a institucí
140 000 Kč
21 155 Kč
Sociální program olympioniků
6 000 000 Kč 10 625 000 Kč
Projekt Duální kariéra
1 650 000 Kč
2 014 125 Kč
Česko sportuje (SAZKA olympijský víceboj,OVOV) 14 000 000 Kč 10 113 671 Kč
Projekt Česká olympijská nadace
1 900 000 Kč
1 042 236 Kč
T-Mobile olympijský běh
700 000 Kč
989 549 Kč
Sekretariát ČOV
22 700 000 Kč 23 540 634 Kč
- provozní náklady sekretariátu
4 100 000 Kč
4 325 964 Kč
- materiálové náklady sekretariátu
950 000 Kč
1 190 167 Kč
- osobní náklady sekretariátu
15 800 000 Kč 15 549 710 Kč
- náklady na zastoupení v EU Ofﬁce
1 500 000 Kč
1 578 596 Kč
- ostatní náklady
350 000 Kč
896 197 Kč
Harrachov - údržba
4 000 000 Kč
2 000 000 Kč
Soutěže OH nadějí
0 Kč
2 499 155 Kč
Manuál - generální projekt OH parky pro MOV
3 700 000 Kč
3 803 102 Kč
(z EU)
Příprava k zajištění ZOH parků
1 500 000 Kč
521 000 Kč
(z Fondu solidarity)
ANOC - zasedání v Praze
20 000 000 Kč 29 757 845 Kč
Celkové náklady
197 687 000 Kč 212 919 588 Kč

Výnosy
Plán
Státní dotace - MŠMT program I. (reprezentace)
72 000 000 Kč
- ZOH 2018 - zálohy
7 000 000 Kč
- Světové hry 2017
7 000 000 Kč
- sportovní příprava - projekt Top team
40 000 000 Kč
- EYOF letní i zimní
6 000 000 Kč
- zdravotní zabezpečení reperezentací
12 000 000 Kč
- dodatečné ohodnocení za zisk medailí
0 Kč
(Veselý, Švec)
Státní dotace - MŠMT program III.
50 000 000 Kč
(činnost organizace)
- projekt Duální kariéra
1 250 000 Kč
- pojištění,OSA,Integram
23 667 000 Kč
- činnost ČOV, složek a komisí
13 983 000 Kč
- sociální program olympioniků
6 000 000 Kč
- celostátní vzdělávání trenérů
2 600 000 Kč
- soutěže OH nadějí
2 500 000 Kč
- OSIC - olympijská multimediální knihovna
0 Kč
- zasedání ANOC GA
0 Kč
Státní dotace - MŠMT program IV.
4 400 000 Kč
(údržba a provoz)
- Harrachov
4 000 000 Kč
- ústředí-budova Benešovská
400 000 Kč
Státní dotace - MŠMT program X.
13 000 000 Kč
(sportování veřejnosti)
- Česko sportuje (Sazka olympijský víceboj,OVOV)
9 500 000 Kč
- Olympiáda dětí a mládeže
3 500 000 Kč
Příspěvky od MOV, EOV, EU
15 900 000 Kč
Příspěvek MOV - stipendia (Top Team)
2 400 000 Kč
Dotace hl. m. Praha - TOB
0 Kč
Partneři mimo ČO a.s. - SAZKA, ČEPS, P&G
6 800 000 Kč
- ﬁnanční podpora - činnost ČOV
5 400 000 Kč
- ﬁnanční podpora - ČON
1 400 000 Kč
Prostředky z loterií
0 Kč
Loterie - Česko sportuje
0 Kč
Loterie - OH naděje
0 Kč
Loterie - Harrachov
0 Kč
Loterie - ODM
0 Kč
Finanční výnosy
200 000 Kč
Ostatní výnosy
120 000 Kč
- prodej dlouhodobého majetku
0 Kč
- ostatní výnosy
120 000 Kč
Naturální plnění ČO - EYOF
1 600 000 Kč
Příspěvek -manuál pro generální projekt OH parky
6 300 000 Kč
- příspěvek z programu Erasmus - EU
4 900 000 Kč
- příspěvek z Fondu solidarity - MOV
1 400 000 Kč
ANOC - příjmy na zasedání
1 000 000 Kč
Celkové výnosy
173 720 000 Kč
Schodek / přebytek

-23 967 000 Kč

Skutečnost
76 000 000 Kč
13 600 000 Kč
5 000 000 Kč
37 200 000 Kč
7 100 000 Kč
12 000 000 Kč
1 100 000 Kč

2

67 776 337 Kč
1 050 000 Kč
22 483 362 Kč
18 223 600 Kč
10 625 000 Kč
2 572 500 Kč
1 571 875 Kč
1 950 000 Kč
9 300 000 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
6 000 000 Kč
5 000 000 Kč
1 000 000 Kč
10 583 417 Kč
4 109 607 Kč
200 000 Kč
2 638 833 Kč
2 059 833 Kč
579 000 Kč
13 700 000 Kč
5 500 000 Kč
900 000 Kč
2 000 000 Kč
5 300 000 Kč
360 429 Kč
287 963 Kč
20 380 Kč
267 583 Kč
0 Kč
5 989 523 Kč
4 590 632 Kč
1 398 891 Kč
20 399 715 Kč
207 685 395 Kč
-5 234 193 Kč

9

10

2. zajištění sportovní přípravy – projekt Top Team
41 490 017 Kč
Podrobný rozpis nákladů viz příloha č. 2
Prostředky z tohoto projektu byly vynaloženy na tzv. nadstandard pro vybrané sportovce, aklimatizační kempy, nejtalentovanější juniory, odborný servis a tzv. stipendisty.

1

Rozpočet ČOV pro rok 2016 byl koncipován jako ztrátový výši 23.997.000,- Kč. Hlavním důvodem bylo v době
schvalování rozpočtu nejasné ﬁnancování pořádání GA ANOC v Praze, které bylo plánováno se ztrátou
19 000 000,- Kč. Vzhledem k úspěšnému ﬁnancování této akce skončilo hospodaření ČOV v r. 2017 se ztrátou
5 234 193,- Kč, což v podstatě představuje ztrátu v souladu se schváleným rozpočtem.
V roce 2017 již ČOV po změně loterijního zákona neobdržel žádné loterijní prostředky, ty jsou v současné době
v souladu s Pravidly pro čerpání ﬁnančních příspěvků z prostředků darovaných Českému olympijskému výboru
ze strany loterijních společností všemi příjemci čerpány a ČOV provádí evidenci, resp. kontrolu jejich čerpání.

3. zdravotní zabezpečení sportovní reprezentace
12 570 150 Kč
ČOV obdrželo v rámci dotace ze strany MŠMT účelovou dotaci na zdravotní zabezpečení sportovní reprezentace, tyto prostředky byly rozděleny mezi čtyři zdravotnické spolky a dále uhradil ČOV
z vlastních zdrojů zdravotní služby Centru pohybové medicíny Pavla Koláře ve výši 570.150,- Kč
Centrum zdravotnického zabezpečení sportovní reprezentace
Zdraví a sport
Kinezia
Zdravý sport
Centrum pohybové medicíny Pavla Koláře

3 500 000 Kč
2 000 000 Kč
4 500 000 Kč
2 000 000 Kč
570 150 Kč

4. zajištění účasti na zimním EYOF Erzurum, Turecko
3 247 712 Kč
Podrobný rozpis nákladů viz příloha č. 3
Největší část prostředků byla vynaložena na zajištění ubytování v místě konání, leteckou dopravu,
výplatu kapesného a jednotné oblečení výpravy.
5. zajištění účasti na letním EYOF Györ, Maďarsko
4 132 228 Kč
Podrobný rozpis nákladů viz příloha č. 4
Největší část prostředků byla vynaložena na zajištění ubytování v místě konání, dopravu, výplatu
kapesného a jednotné oblečení výpravy.
6. zajištění účasti a přípravy na Světových hrách Wroclav, Polsko
5 817 460 Kč
Podrobný rozpis nákladů viz příloha č. 5
Největší část prostředků byla vynaložena na příspěvky zúčastněným sportovním svazům – na sportovní přípravu, dopravu a na extraofﬁcials, dále pak na ubytování, jednotné oblečení výpravy a na vysílání přenosů České televize ze Světových her.
7. zajištění organizace Olympiády dětí a mládeže, Brněnský kraj
5 997 148 Kč
Podrobný rozpis nákladů viz příloha č. 6
Největší část prostředků byla vynaložena na příspěvek Jihomoravskému 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.
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8. poskytnutá podpora členům
23 666 697 Kč
Jedná se o činnosti, které ČOV hradí souhrnně za celé sportovní prostředí. ČOV obdržel v rámci
Programu III – činnost organizací účelovou státní dotaci na úhradu nákladů spojených s úrazovým
pojištěním sportovců, pojištěním obecné odpovědnosti, a poplatků společnostem OSA a Intergram
pouze ve výši 22 483 362,- Kč a rozdíl ve výši 1 183 335,- Kč byl hrazen z vlastních zdrojů ČOV.
Úrazové pojištění sportovců
Pojištění obecné odpovědnosti za újmu způsobenou činnosti trenéra či cvičitele
Poplatky společnosti OSA
Poplatky společnosti Intergram
9. Česká olympijská akademie – unie trenérů
z toho:
Spotřeba materiálu
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Nájemné
Činnost tajemníka
Odměny trenérům
Ostatní služby
Členské a kongresové poplatky
10. Česká olympijská akademie – celostátní vzdělávání trenérů
z toho:
Spotřeba materiálu
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Nájemné
Činnost tajemníka
Technická podpora, hosting
Školení a přednášky
Ostatní služby
Členské a kongresové poplatky
Dohody o provedení práce
Ostatní náklady

19 200 000 Kč
737 500 Kč
2 841 827 Kč
887 370 Kč
895 090 Kč
72 tis. Kč
125 tis. Kč
117 tis. Kč
163 tis. Kč
140 tis. Kč
70 tis. Kč
188 tis. Kč
20 tis. Kč
4 174 966 Kč
32 tis. Kč
626 tis. Kč
352 tis. Kč
317 tis. Kč
276 tis. Kč
103 tis. Kč
1 151 tis. Kč
1 083 tis. Kč
199 tis. Kč
29 tis. Kč
7 tis. Kč

11. Česká olympijská akademie-studijní centrum (olymp. multimediální knihovna) 3 376 159 Kč
z toho :
Spotřeba materiálu
80 tis. Kč
Cestovné
50 tis. Kč
Náklady na reprezentaci
7 tis. Kč
Nájemné
157 tis. Kč
Činnost tajemníka
299 tis. Kč
Dokumentační a ostatní práce
2 430 tis. Kč
Poštovné, telefony
8 tis. Kč
Ostatní služby
311 tis. Kč
Dohody o provedení práce
33 tis. Kč
Ostatní náklady
1 tis. Kč

12. Český klub olympioniků
z toho:
Spotřeba materiálu
Opravy a údržba
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Nájemné
Poštovné, telefony
Ostatní služby
Dohody o provedení práce
Poskytnuté příspěvky
Ostatní náklady

1 209 487 Kč
222 tis. Kč
2 tis. Kč
239 tis. Kč
382 tis. Kč
118 tis. Kč
18 tis. Kč
116 tis. Kč
10 tis. Kč
100 tis. Kč
2 tis. Kč

1

2

13. Sociální program
10 625 000 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
10 625 000,- Kč. Tyto prostředky byly rozděleny takto:
v první splátce bylo 140 olympionikům vyplaceno 20 000 Kč na osobu
2 800 000 Kč
v druhé splátce bylo 139 olympionikům vyplaceno 20 000 Kč na osobu
2 780 000 Kč
ve třetí splátce bylo 139 olympionikům vyplaceno 32 800 Kč na osobu
4 559 200 Kč
dále byla 36 olympionikům uhrazena lázeňská péče v celkové výši
485 000 Kč

3

14. Česko sportuje
10 113 671 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 160 000 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
1 547 tis. Kč
Cestovné
412 tis. Kč
Náklady na reprezentac
206 tis. Kč
Nájemné
302 tis. Kč
Poštovné, telefony
7 tis. Kč
Koordinace projektů
3 679 tis. Kč
Technická podpora a hosting
953 tis. Kč
Školení, přednášky
10 tis. Kč
Ostatní služby
2 122 tis. Kč
Dohody o provedení práce
874 tis. Kč
Ostatní náklady
2 tis. Kč
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15. Česká olympijská nadace
1 042 236 Kč
Česká olympijská nadace je součást České nadace sportovní reprezentace (ČNSR). Podpora dětí
ze znevýhodněných rodin je tedy poskytována v rámci účetnictví ČNSR. V rámci rozpočtu ČOV jsou
hrazeny provozní náklady na činnost ČON a ty byly v roce 2017 vynaloženy takto:
Spotřeba materiálu
43 tis. Kč
Cestovné
27 tis. Kč
Náklady na reprezentaci
71 tis. Kč
Nájemné
17 tis. Kč
Poštovné, telefony
5 tis. Kč
Školení, přednášky
0 tis. Kč
Ostatní služby
438 tis. Kč
Mzdové náklady, vč. zákonných pojištění
418 tis. Kč
Dohody o provedení práce
13 tis. Kč
16. Sekretariát ČOV
z toho :
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Opravy a údržba
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Nájemné
Poštovné, telefony
Software
Právní služby
Školení, přednášky
Ostatní služby
Mzdové náklady vč. zákonných pojištění
Dohody o provedení práce
Daně a poplatky
Pojistné
Členské a kongresové poplatky
Ostatní náklady
Poskytnuté příspěvky
Zastoupení v EU ofﬁce

EKONOMIKA ČOV

Státní dotace MŠMT – projekt zabezpečení reprezentace
76 000 000 Kč
Dotace na zajištění projektu zabezpečení sportovní reprezentace byla MŠMT poskytnuta na následující aktivity – úhradu nákladů spojených s účastí na ZOH 2018, zajištění účasti na Světových
hrách a na soutěžích letní i zimní edice EYOF, na projekt Top team, zdravotní zabezpečení sportovní
reprezentace a na dodatečné ohodnocení za zisk medailí na OH (V. Veselý, M. Švec). Dotace byla
poskytnuta mimo vyhlášené dotační programy, neboť ve Vyhlášení programu I – reprezentace nebyl
chybně uveden ČOV mezi oprávněnými žadateli.
Státní dotace MŠMT – program III – činnost organizací
67 776 337 Kč
Tato dotace byla ČOV přidělena na základě žádosti podané v červenci 2017 – původní dotace na základě žádosti podané v listopadu 2016 byla pozastavena. Přidělení prostředků na jednotlivé aktivity
je zřejmé z Čerpání rozpočtu ČOV za rok 2017 – státní dotace Program III.

1

2

3

23 561 789 Kč
1 190 tis. Kč
136 tis. Kč
287 tis. Kč
114 tis. Kč
647 tis. Kč
388 tis. Kč
298 tis. Kč
87 tis. Kč
482 tis. Kč
9 tis. Kč
1 899 tis. Kč
15 529 tis. Kč
21 tis. Kč
56 tis. Kč
208 tis. Kč
9 tis. Kč
553 tis. Kč
70 tis. Kč
1 579 tis. Kč

17. GA ANOC – zasedání v Praze
29 757 845 Kč
z toho :
Spotřeba materiálu
1 992 tis. Kč
Cestovné
112 tis. Kč
Náklady na reprezentaci
154 tis. Kč
Nájemné
7 881 tis. Kč
Poštovné, telefony
79 tis. Kč
Koordinace projektu
37 tis. Kč
Ostatní služby
17 023 tis. Kč
(např. stravování 5 368 tis. Kč, doprava 2 322 tis. Kč, ostraha 1 374 tis. Kč, technické zabezpečení
950 tis. Kč, organizační zajištění 3 275 tis. Kč, příprava kongresu 1 727 tis. Kč)
Mzdové náklady vč. zákonných pojištění
1 330 tis. Kč
Dohody o provedení práce
38 tis. Kč
Pojistné
29 tis. Kč
Ostatní náklady
1 076 tis. Kč
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Státní dotace MŠMT – program X – sportování veřejnosti
6 000 000 Kč
V rámci tohoto programu žádal ČOV dotaci na dva projekty – na organizaci Olympiády dětí a mládeže, která se konala v Jihomoravském kraji, a na projekt Česko sportuje. MŠMT původně dopisem
ze dne 25. dubna 2017 avizovalo ČOV přidělení dotace ve výši 12 973 000 Kč, toto přidělení dotace
však bylo ze strany MŠMT následně zrušeno. Konečná částka ve výši 6 000 000 Kč byla poté rozdělena mezi ODM (1 000 000 Kč) a projekt Česko sportuje (5 000 000 Kč).
Příspěvky od MOV, EOV a EU
Příspěvek EOV na činnost
Příspěvek EOV na účast zimním EYOF v Erzurumu
Příspěvek EOV na účast letním EYOF v Györu
Příspěvek MOV na administrativu
Příspěvek MOV na program TOP VIII
Příspěvek MOV na program IX
Příspěvek MOV na studijní centrum OSIC
Příspěvek MOV na běh olympijského dne
Příspěvek MOV na Young Ambassador Gold project
Příspěvek EU na účast v EU ofﬁce
Prostředky od partnerů (mimo ČO a.s.)
Dar ČEPS (pro TOB)
Dar ČEPS (pro ODM)
Nadace ČEZ (duální kariéra)
Dar P&G (ČON)
Drobné dary

10 589 352 Kč
2 638 650 Kč
321 664 Kč
215 855 Kč
1 028 250 Kč
920 872 Kč
4 664 164 Kč
347 876 Kč
87 484 Kč
38 600 Kč
325 937 Kč
2 638 833 Kč
700 000 Kč
958 406 Kč
396 927 Kč
350 000 Kč
233 500 Kč
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3

r. 2017

2

LÉKAŘSKÉ ZABEZPEČENÍ

0

3

DOHODY O PROVEDENÍ PRÁCE

6

4

SPORTOVNÍ MATERIÁL

24

5
6
7

SPOTŘEBA MATERIÁLU

380

boby

8

LÉKAŘSKÉ POTŘEBY A MATERIÁL

306

box

9

JEDNOTNÉ OBLEČENÍ VÝPRAVY

10

CESTOVNÉ

4

atletika

928

badminton

PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY, TISKOVINY

62

basketbal

DHM DO 40 TIS KČ

10

biatlon

cestovné-tuzemské
cestovné zahraniční (cargo)

10437

1
55

cyklistika

NÁJEMNÉ, RATECARD

13

POŠTOVNÉ A TELEFONNÍ POPLATKY

14

POJISTNÉ

15

OSTATNÍ SLUŽBY

16

POPLATKY SPRÁVNÍ A BANKOVNÍ (vč.kursových rozdílů)

1553

7

2387

90

85
3380

600

80

224

4284

695

80

224

999

75

52

127

70
400
70

696

214

75

52

1037

100

204

204
75

52

127

66

500

100

52

652

85

3287

1250

75

105

4717

85

230

160

900

1290

70

500

80

2500

90

1000

krasobruslení

lyžování

100
3330

2777

1849

8436

mod. gymnastika
154
75

52

206

80

52

127

70

pozemní hokej

95

rugby

85
1354

1354
1080

80

280

1440

75

53

338

75

53

128

85

70
2125

2125

triatlon

100
1130

75

53

100

70

1258

85

vodní pólo
volejbal

9

100
315

315

85

vzpírání

80

zápas
Celkem

8

70

taekwondo-WTF

veslování

7

55

70
210

šerm

tenis

6

80

plavání

střelba

5

100
480

stolní tenis

10

4

85

saně

9

3

100

kanoistika

lukostřelba

1

2

judo

rychlobruslení

8

„Kvaliﬁkovaní
na ZOH
2018*“

100

házená

2

14036

52

100

90

mod. pětiboj
NÁKLADY CELKEM

„OH
naděje“

85

lední hokej

-187

Celkem

100

120

247

75

„Stipendia
MOV“

100

jachting

12

„Vědecký
servis“

100

horolezení

94

2260

„Navýšení
pro stipendisty“

100

8122

148

„TOP
Junior“

gymnastika

ubytování - zahraniční

NÁKLADY NA REPREZENTACI

Aklimatizační
kempy

golf

2165

11

„Adresná
nadstandardní
podpora sportovců“

curling

cestovné zahraniční (letenky)

kapesné a diety

6

„Sportovní svaz“

SOFTWARE

0

PŘÍLOHA Č. 2

údaje v tis. Kč

1

z toho :

5

ČERPÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ
V PROJEKTU TOP TEAM V ROCE 2017

v tis Kč

1

2

PŘÍLOHA Č. 1

75
18945

6946

500

1630

9364

4105

75

69

41490

2500

10

4400

* Hrazeno z prostředků České olympijské, a. s.
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CELKOVÉ NÁKLADY NA ZIMNÍ EYOF – ERZURUM 2017

PŘÍLOHA Č. 3

CELKOVÉ NÁKLADY NA SVĚTOVÉ HRY – VRATISLAV 2017

v tis Kč

1

2

1

SOFTWARE

2

1

SOFTWARE

80

LÉKAŘSKÉ ZABEZPEČENÍ

27

2

LÉKAŘSKÉ ZABEZPEČENÍ

49

3

DOHODY O PROVEDENÍ PRÁCE

24

3

DOHODY O PROVEDENÍ PRÁCE

46

4

SPORTOVNÍ MATERIÁL

210

4

SPORTOVNÍ MATERIÁL

5

PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY, TISKOVINY

1

5

PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY, TISKOVINY

6

SPOTŘEBA MATERIÁLU

2

6

PŘÍSPĚVKY SVAZŮM

7

LÉKAŘSKÉ POTŘEBY A MATERIÁL

8

JEDNOTNÉ OBLEČENÍ VÝPRAVY
CESTOVNÉ

22

cestovné zahraniční
ubytování - zahraniční
kapesné a diety

1890

209

1019

8

LÉKAŘSKÉ POTŘEBY A MATERIÁL

190

9

JEDNOTNÉ OBLEČENÍ VÝPRAVY

997

10

CESTOVNÉ

828

11

NÁJEMNÉ

12

POŠTOVNÉ A TELEFONNÍ POPLATKY

13

POJISTNÉ

14

OSTATNÍ SLUŽBY

11

15

POPLATKY SPRÁVNÍ A BANKOVNÍ (vč.kursových rozdílů)

19

11

NÁKLADY NA REPREZENTACI

3248

12

NÁKLADY NA VYSÍLÁNÍ ČESKÉ TELEVIZE

13

NÁJEMNÉ

14

TECHNICKÁ PODPORA

15

POJISTNÉ

16

OSTATNÍ SLUŽBY

17

POPLATKY SPRÁVNÍ A BANKOVNÍ (vč.kursových rozdílů)

18

ČLENSKÉ A KONGRESOVÉ POPLATKY

41
24

1

SOFTWARE

23

2

LÉKAŘSKÉ ZABEZPEČENÍ

32

3

DOHODY O PROVEDENÍ PRÁCE

53

4

SPORTOVNÍ MATERIÁL

5

PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY, TISKOVINY

10

6

SPOTŘEBA MATERIÁLU

67

7

LÉKAŘSKÉ POTŘEBY A MATERIÁL

15

8

JEDNOTNÉ OBLEČENÍ VÝPRAVY

9

CESTOVNÉ

3

177
7

4

z toho :
cestovné zahraniční

115

v tis Kč

8

1568

SPOTŘEBA MATERIÁLU

6

7

příspěvek na přípravu
příspěvek extra ofﬁcials
7

PŘÍLOHA Č. 4

2

1991

214

NÁKLADY NA REPREZENTACI

CELKOVÉ NÁKLADY NA LETNÍ EYOF – GYÖR 2017

41

příspěvek na dopravu

10

NÁKLADY CELKEM

215

681

9

1

z toho :

849

z toho :

3

5

v tis Kč

4

9

4

PŘÍLOHA Č. 5

ubytování - zahraniční
kapesné a diety

NÁKLADY CELKEM

25
730
73
72

5

536
97
331
88

6

123
24
115
5817

7

186

8

892

z toho :
cestovné zahraniční

9

ubytování - zahraniční
kapesné a diety

10

244

335

10

NÁKLADY NA REPREZENTACI

17

11

NÁJEMNÉ

67

12

POŠTOVNÉ A TELEFONNÍ POPLATKY

13

POJISTNÉ

55

14

OSTATNÍ SLUŽBY

76

15

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

9

2045

10

15
4132

11

11

70

EKONOMIKA ČOV

EKONOMIKA ČOV

71

PŘÍLOHA Č. 6

2017

73568

CELKOVÉ NÁKLADY NA ODM - JIHOMORAVSKÝ KRAJ 2017

v tis Kč

1

2

1

SOFTWARE

25

2

TECHNICKÁ PODPORA

167

3

DHM DO 40 TIS KČ

193

4

DOHODY O PROVEDENÍ PRÁCE

5

NÁKLADY NA VYSÍLÁNÍ ČESKÉ TELEVIZE

6

PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY, TISKOVINY

7

SPOTŘEBA MATERIÁLU

220

8

CESTOVNÉ

176

1

71
1815

2

47

z toho :

3

24

ubytování tuzemské

152

9

NÁKLADY NA REPREZENTACI

10

NÁJEMNÉ

11

PŘÍSPĚVEK JIHOMORAVSKÉMU KRAJI

12

OSTATNÍ SLUŽBY

37
17
3000

6

7

5997

VYBRANÁ AKTIVA k 31. 12. 2017
název položky
pokladní hotovost
hotovost celkem
bankovní účet ČSOB CZK
bankovní účet UNC CZK
bankovní účet UNC EUR
bankovní účet ČSOB EUR
bankovní učet ČS loterie**
(svazy a kraje)
(10% - spolky)

bankovní účet ČS CZK
bankovní účet ČS USD

9

bankovní účet ČS EUR
prostředky v bankách celkem
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)
prostředky aktiv celkem

10

11

5

INFORMACE O STAVU VLASTNÍCH DISPONIBILNÍCH FINANČNÍCH
PROSTŘEDK Ů K 31. 12. 2017

bankovní učet ČS loterie

8

4

229

NÁKLADY CELKEM

5

3

DISPONIBILNÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY CELKEM

v tis. Kč
219
219
1047
8113
3076
122
0
19 200
37 612
12 268
461
81 899
26 913
30 908
57 821
4 000
0

VYBRANÁ PASIVA k 31. 12. 2017
název položky
závazky k dodavatelům
závazky k dodavatelům celkem
nevyplacené mzdy (uhrazeno v lednu 2018)
neuhrazené odvody z mezd (uhrazeno v lednu 2018)
Jiné závazky (daň z příjmu z mezd - uhrazeno 2018)
závazky z plateb mezd celkem
faktury došlé v roce 2017 vztahující se účetně k roku
2017 a uhrazené v roce 2018
dohadné účty pasivní
závazky vůči svazům,krajům (loterie)**
závazky vůči rozpočtu ČOV 2018 (příjmy došlé 2017)
časově patřící do r. 2018
Ostatní závazky
jiné závazky
prostředky pasiv celkem

4 000

143 939
73 568

Výpočet stavu vlastních disponibilních prostředků:
Od celkové částky vybraných aktiv tis. Kč je nutné odečíst závazky za dodavateli, závazky z plateb mezd,
dohadné účty pasivní a jiné závazky v celkové výši tis. Kč, které musí ČOV v následujícím roce uhradit.
Tak dojdeme ke stavu vlastních disponibilních prostředků tis. Kč.

72

EKONOMIKA ČOV

v tis. Kč
11 167
11 167

6

956
586
186
1 728
4 178
4 178
0
53 255
43
53 298
70 371

7
V ÝVO J DIS PONIBILNÍCH PRO STŘE DKŮ ČOV

4

cestovné tuzemské

8

9

10

11

EKONOMIKA ČOV
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NÁKLADY ČOV 2017

NÁKLADY A VÝNOSY ČOV V ROCE 2017 MIMO ROZPOČET
v Kč

Zasedání ANOC v Praze
13,97%

1

Zajištění přípravy a účasti na OH
26,08%
ZOH parky, zajištění a manuál 2,03%
Soutěže OH nadějí 1,17%
Harrachov – údržba 0,94%

2

výdaje

příjmy

EWOS (Evropský týden sportu r. 2017) – příspěvek EU

3.020.832,- Kč

2.980.773, Kč

Olympijské festivaly 2018 - Brno, Ostrava

1.385.523,- Kč

39.000.000,- Kč

z toho: Magistrát města Ostrava

10.000.000,- Kč

Moravskoslezský kraj

10.000.000,- Kč

Magistrát města Brno

10.000.000,- Kč

prostředky z loterií

Sekretariát ČOV
11,07%

Zdravotní zabezpečení reprezentací
5,90%

T-Mobile olympijský běh 0,46%
Česká olympijská nadace 0,49%
Česko sportuje
4,75%

4

Duální kariéra
0,95%

Zajištění přípravy a účasti na EYOF a SH
6,20%

Sociální program olympioniků
4,99%

Olympiáda dětí a mládeže
2,82%
Složky ČOV
5,00% Činnost orgánů ČOV
1,54%

5

Poskytnutá podpora členům (pojištění, OSA, Intergram)
11,12%

3

Náklady na aktivity schválené v r. 2017
Český svaz biatlonu

Dodatečné ohodnocení za zisk OH medailí
0,52%

850 000 Kč

Český svaz cyklistiky

900 000 Kč

Český svaz kanoistů

1 000 000 Kč

Česko sportuje

5 500 000 Kč

Olympiáda dětí a mládeže - Brněnský kraj

3 800 000 Kč

Olympiáda dětí a mládeže - Pardubický kraj

1 500 000 Kč

Olympijské festivaly - Brno, Ostrava

9 000 000 Kč

Soutěže olympijských nadějí
KAH Harrachov
CELKEM

900 000 Kč

ANOC – příjmy ze zasedání
9,82%

7

5

2 000 000 Kč

6

Ostatní výnosy
0,31%

Prostředky z loterií
6,59%

4

25 450 000 Kč

VÝNOSY ČOV 2017

6

2

9.000.000,- Kč

PŘEHLED NÁKLADŮ NA VLASTNÍ PROJEKTY ČOV - 10 % Z LOTERIÍ

3

1

6.2. Zpráva auditora
Státní dotace MŠMT – projekt reprezentace
36,59%

7

Zpráva auditora bude předložena na Plénu ČOV.

Partneři mimo ČO, dary 1,37%

8

8
Příspěvky od MOV, EOV, EU
9,80%

9

9

Státní dotace MŠMT – program X
2,89%

10

10

Státní dotace MŠMT – program III
32,63%

11
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Projekty Českého
olympijského výboru /
České olympijské, a.s.

3

4

3

4

5

5

6

6

7

8

8

9

9

10

10

11

11

Karolína Erbanová

76

77
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2

3

4
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6

7.1. Olympiáda dětí a mládeže 2017

7.2. T-Mobile Olympijský běh

Projekt Olympiády dětí a mládeže překonal aktuálními ročníky hned několik milníků. Poprvé v historii
projektu byla akce přenášena živě na ČT Sport, na ODM 2017 v rozsahu 20 hodin a na ODM 2018
v rozsahu 35 hodin živě a zásahem 0,8 milionu diváků. Vybrané soutěže sledovalo až 60 000 diváků!
Celkem se objevila zmínka či celý článek 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 2018. Poprvé byly sportoviště vyzdobeny olympijským brandingem v rozsahu 4 kilometrů bannerů, 100 kusů vlajek a dalších elementů.

Tradičně formou běžeckého závodu se Český olympijský výbor ve spolupráci s Českým klubem
olympioniků zapojil již po jednatřicáté do akce Olympijského dne, který je oslavou založení Mezinárodního Olympijského výboru v roce 1894.

1

V roce 2017 vyběhlo v rámci T-Mobile Olympijského běhu ve stejný okamžik rekordních 76 985 závodníků (o 32 000 více oproti roku 2016) a z toho téměř 56 000 dětí, které z této sportovní akce vytvořily největší běžecký závod v České republice. Soutěžící v rámci startovného dobrovolně přispěli
na Českou Olympijskou nadaci v celkové částce 295.700 Kč. T-Mobile Olympijský běh získal od Českého atletického svazu ocenění za největší běžeckou akci v ČR za rok 2017.

2

ODM 2017 a 2018 - informace v kostce:
Letní ODM v termínu 24. – 28. 6. 2017 V Brně nabídla účastníkům unikátní zážitek kompaktní akce
v jednom městě s olympijskou vesnicí na kolejích VUT Brno pro celých 4443 účastníků. Na programu
bylo celkem 22 sportů včetně plavání hendikepovaných, které se konaly na 34 sportovištích. Partnery
akce se staly společnosti Ferrero – Kinder, LESY ČR, ČEPS a Škoda Auto.
Zimní ODM 2018 v termínu 28. 1. – 2. 2. 2018 v Pardubickém kraji měla své zahájení v Pardubicích,
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, Johnny Servis,
Koh-i-noor, Deník a ABC.
Živé vysílání obou ročníků doprovázely online přenosy soutěží na iVysilani ČT a vstupy ve hlavních
zprávách, BVV a na programu ČT:D. Rozsah medializace narostl úměrně se zásahem ČT rovněž
v počtu mediálních výstupů (ODM 2017 400+, ODM 2018 1300+), počtu návštev na webu ODM
(ODM 2017 rekordní 2 miliony zobrazených stránek, ODM 2018 1 milion zobrazených stránek při přibližně třetinovém počtu účastníků) a zásahu komunikace na sociálních sítích. Poprvé byly do video
komunikace zapojeny velké sportovní hvězdy a hvězdy Youtube.
Vývoj mediální hodnoty ročníků je díky rozsáhlému zapojení ČT následující: ODM 2016 40 milionů
korun, ODM 2017 160 milionů korun a ODM 2018 231 milionů korun.

Společnost T-Mobile byla již potřetí generálním partnerem tohoto největšího běžeckého závodu
v České republice. Mezi další partnery akce patřil Koh-i-noor, Čeps, Coca-Cola, Samsung, Sokol,
Český běh, Evropský týden sportu, Magistrát hlavního města Prahy a nově společnost Corny. Akce
se těšila velké mediální kampani v hodnotě přes 6 miliónů korun za podpory mediálních partnerů:
Radiožurnálu – partnera startu, České televize a Outdoor Akzentu.

3

4
Pro rok 2018 má ČOV za cíl rozběhat 60 000 dětí (cca 360 škol) a 20 000 dospělých závodníků
(z toho 10 000 přes individuální výzvu v rámci aplikace EPP Pomáhej Pohybem partnera ČEZ)
ve více než 90 městech.

5

Webové stránky akce: www.olympijskybeh.cz
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7.3. Česko sportuje

7.4. Olympijské festivaly

Projekt Česko sportuje na podporu zdravého životního stylu v České republice zahrnuje jak vlastní
aktivity Českého olympijského výboru směřující ke sportování veřejnosti a primárně dětí, tak spolupráci s externími sportovními akcemi, kterým uděluje záštitu a pomáhá s komunikací a propagací,
a to především v synergii s projektem Sport v okolí a jeho sekcí kalendář sportovních akcí. Projekt
Česko sportuje vznikl za podpory Mezinárodního olympijského výboru, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstva zdravotnictví, České televize a dalších partnerů.

Projekt navázal na ideu a úspěch Olympijského parku Soči–Letná 2014 a Olympijských parků konaných během OH v Riu 2016 na Lipně, v Pardubicích, Plzni a Ostravě. Zimní edici během XXIII. zimních olympijských her v Pchjongčchangu 2018 hostily významné moravské metropole Brno a Ostrava. Návštěvníci obou festivalů znovu potvrdili, že projekt má dlouhodobě velký potenciál přitáhnout
lidi ke sportu nejen u obrazovek během olympiády, ale zejména aktivním pohybem a možností vyzkoušet si olympijské disciplíny na vlastní kůži.
Potenciál projektu uznal Mezinárodní olympijský výbor (MOV), který ideu Olympijských parků vzal
za svou a v roce 2017 představil projekt Olympic festival, který bude tento unikátní projekt nadále
rozvíjet v průběhu nadcházejících edicí OH 2020, 2022, 2024 a dále. Český olympijský výbor se
rozhodl již zimní edici organizovat pod hlavičkou MOV a projekt tak získal mezinárodní rozměr. V listopadu 2017 byly oba Olympijské parky přejmenovány na Olympijské festivaly, získaly nový graﬁcký
motiv a byly spolu s festivaly v dalších 4 zemích Evropy zahrnuty pod centrální licenci MOV.

2

3

Stěžejním projektem platformy Česko sportuje je Sazka Olympijský víceboj, který 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 v celé republice k rozvoji pohybových aktivit dětí. A to jak při hodinách tělocviku, tak při mimoškolních aktivitách. Školy aktivní účastí v projektu každoročně soutěží
o 28 tréninků s olympioniky a také o sportovní vybavení v celkové hodnotě 1 000 000 Kč od partnera
projektu Sportisimo. Učitelé navíc mohou za aktivní přístup k rozvoji sportovních dovedností u dětí
čerpat zajímavé odměny pro garanty od partnerů projektu a partnerů Českého olympijského týmu.
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V rámci třetího 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 152 790 dětí a na 1 227 školách rozdal 97 276 Olympijských diplomů
a 34 046 Odznaků všestrannosti. V disciplínách Odznaku všestrannosti se konaly sportovní akce,
kde měly děti možnost poměřit své síly na úrovni okresů, krajů a také celorepublikově. Okresních
kol se uskutečnilo 81 a zúčastnilo se jich 9606 dětí. Celkem 2877 z nich postoupilo do Krajských kol
a do Republikového ﬁnále se probojovalo 640 dětí.
Specialitou dvoudenního programu ﬁnálové akce, jež se v září 2017 konala v areálu VUT v Brně, 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 dobrou radou nebo
podporou a fanděním.

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 34 olympijských i neolympijských spotů, zimních i letních. Během konání akce od 9. do 25. února 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 divu, že sportoviště byly od ranních hodin v obležení žáků základních škol i široké veřejnosti.
A na nejoblíbenější sporty se stály fronty.
Pro sportovce bylo každý den připraveno několik soutěží: závody v biatlonu, pumptracku, skoku
na lyžích i kryathlonu. Návštěvníci mohli shlédnout 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.
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Sazka Olympijský víceboj využívá synergie s projektem Sport v okolí, jehož hlavní pilíř je v databázi
sportovních klubů z celé ČR obsahující více než 14 500 sportovních organizací. 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, na nichž může veřejnost aktivně sportovat. Cílem je, aby
webová stránka poskytla uživatelům maximum relevantních informací, ať už chtějí ve svém okolí
sportovat pravidelně v klubu nebo si jednorázově či opakovaně chtějí zasportovat ve svém volném
čase.
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Český olympijský výbor ve spolupráci s Českou olympijskou, a.s. realizací projektu Česko sportuje
a jeho integrálních součástí kontinuálně usiluje o plnění vytyčených cílů v oblasti podpory sportu
veřejnosti, a to primárně mládeže a zdravého životního stylu obecně.
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Cílem projektu Sazka Olympijský víceboj je snížit počet dětí, které pohybové aktivity vůbec neprovozují a díky tomuto životnímu stylu jsou ohroženi nadváhou a dalšími civilizačními obtížemi. Nejde
v první řadě o špičkové výkony, ale o to, aby děti získaly vztah ke sportu a rády se mu věnovaly
i v dospělosti. Projekt směřuje k co nejmasovějšímu sportování dětí, tudíž v dlouhodobém hledisku
očekáváme také pozitivní vliv na počet vrcholových sportovců.
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Olympijský festival byl 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 také předseda ČOV Jiří Kejval.
Výčet hostů, kteří festival navštívili, je ještě mnohem delší. Někteří si vyzkoušeli sport, kteří 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 2016 Jan Štěrba, Daniel Havel, Lukáš Treﬁl, krasobruslařská legenda Karol Divín, triatlonista Filip Ospalý, olympijská vítězka z Londýna 2012 veslařka Miroslava Knapková Topinková, olympijský vítěz z Pekingu
2008 střelec David Kostelecký, tenisové hvězdy Radek Štěpánek a Lucie Hradecká a mnoho dalších.
Nechyběli hráči hokejového klubu Kometa Brno nebo basketbalistky BK Žabovřesky.
V neděli 11. února dorazil na Výstaviště Brno Raška Expres. Ve vlaku z Prahy přijela na Olympijský
festival také dvojnásobná olympijská vítězka ve vodním slalomu Štěpánka Hilgertová s manželem
Lubošem, či rychlostní kajakář Josef Dostál. 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 Lukáš Brož s Matějem Kvíčalou.
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.
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 30
sportů - olympijských i neolympijských, zimních i letních. Areál se stavěl 25 dní, využita byla i ledová
plocha Ostravar arény a její zázemí. Festival do uzavření v neděli 25. února navštívilo 101 624 návštěvníků. Naprostou většinu tvořily rodiny s dětmi.
Nadšenci mohli vyzkoušet tradiční sporty jako je běh na lyžích, biatlon, curling, krasobruslení, lední
hokej či rychlobruslení, ale mohou 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 orientačnímu běhu,
skikrosu, skialpinismu, snowboardingu i snowboardcrossu. V programu Olympijského festivalu nechyběly ani zástupci letních sportů, např. atletika, ﬂorbal, hokejbal, korfbal, rope skipping či taekwondo.
Návštěvníci si mohli donést vlastní sportovní vybavení, případně mohli využít služeb půjčoven.
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. Součástí festivalu byla Korejská
vesnička na Masarykově náměstí jako místo, kde se návštěvníci především setkávali s korejskou
kulturou. I Ostravský festival navštívila celá řada osobností z politického i sportovního života.
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 2385 minut přímo z festivalů.
Do projektu byly zapojeni i partneři ČOT i partneři MOV, kteří 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.
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Projekt v základních číslech:
UKAZATEL

BRNO

OSTRAVA

Počet návštěvníků

157 271

101 624

Z toho dětí

60%

44%

Nejvyšší denní návštěvnost

23 165
(17.2.)

15 679
(17. 2.)

Základní školy (počet dětí/počet škol)

4 200/83

2 000/35

Počet použitých hracích karet

10 135

6 921

Rozdané medaile účastníkům sport. aktivit

3 597

3 977

Návštěvy známých sportovců na festivalu

100+

59

Olympijský chléb Karel - prodané bochníky

1 900

1 200

Olympijský chléb Karel - prodané krajíce

8 660

12 155

Počet dobrovolníků

315

267

Množství vyprodukovaného sněhu na tratě

1 500m2

1 100m2

Tisk - počet článků

1 151

ČT - počet hodin odvysílaných přímo z festivalů

40

ČT – počet pořadů odvysílaných z festivalů

305

ČRo – počet odvysílaných hodin z festivalů

124

7

8

9
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V souvislosti s organizací projektu VV ČOV na svém červnovém zasedání rozhodl o založení společnosti Olympic Festival s.r.o., jejíž 100% vlastníkem je Český olympijský výbor. Dne 3. srpna 2017
byla tato společnost zapsána do obchodního rejstříku.

P R O J E K T Y Č O V / Č O , a.s.

83

11

1

2

3

4

5

6

Základní informace o společnosti:
Olympic Festival s.r.o.
Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C,
vložka 280234
Sídlo: Benešovská 1925/6, Vinohrady, 101 00 Praha 10
IČ: 06323375
Zastoupená: Mgr. Petrem Graclíkem, jednatelem

1

2

Společnost Olympic Festival s.r.o. byla založena jako autonomní subjekt, který pro ČOV zajišťuje
velmi komplexní proces organizace tohoto rozsáhlého projektu. Společnost v rámci projektu spolupracovala s řadou externích ﬁrem a dodavatelů najatých pouze na tento projekt. Oba festivaly byly
organizovány a řízeny přímo ČOV.

3

Důvodem vzniku byla zejména potřeba efektivního a přehledného vyúčtování veřejných prostředků
poskytnutých na tento projekt ze strany hostitelských měst a krajů, ale i získaná marketingová práva,
která ČOV poskytl na základě licenční smlouvy Mezinárodní olympijský výbor.
Projektový tým v roce 2017 pracoval zejména na těchto činnostech:
Příprava podkladů pro získání dotace od hostitelských měst a krajů.
Jednaní s partnery ČOT a MOV o zapojení do projektu – plánování partnerských aktivací.
Jednání s MOV o licenční smlouvě pro Olympijský festival.
Příprava rozpočtu a ﬁnanční řízení projektu.
Příprava produkčního a organizačního zajištění celé akce.
Příprava a plánování sportovního programu a dopoledního programu pro školy.
Nábor dobrovolníků pro obě lokality.
Příprava a realizace komunikační kampaně.
Příprava graﬁky a vizuální podoby obou festivalů.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

4
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7.5. Český dům v Koreji
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 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.
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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.
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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, kteří se kromě zajištění výčepních pultů, speciálně vyškolených výčepních a dodávek piva postarali i o výukovou virtuální realitu o plzeňském pivovaru a vzniku piva.
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Virtuální realitou se prezentovala také společnost Czech Tourism, 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 než se namazalo přes půl tuny klasických českých pomazánek. Ty
připravoval kuchař přímo v ČD.
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V domě se připomněly skvělé okamžiky českých a 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 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.

7

7.6. Media House
Český olympijský výbor pokračoval v aktivní komunikaci na sociálních sítích. V roce 2017 se vedle
komunikační přípravy ZOH 2018 soustředil na podporu sociálních sítí sportovců, sportovních akcí,
svazů a sportovních institucí. Aktivně vytvářel obsah a výrazně se tak zasadil o sportovní PR na sociálních sítích a komunikaci s mladou generací. Obsahový tým působil například na MS ve vodním
slalomu, MS ve snowboardingu, Světových hrách, na závodech SP a i tréninkových kempech sportovců před olympijskými hrami.
V roce 2017 mediální tým spravoval a vytvářel obsah pro devět stálých webových stránek a 14 účtů
na sociálních sítích s unikátním zásahem přes půl milionu fanoušků. Velkou výzvou byla úprava algoritmu na sociálních sítích a nastavení community managmentu napříč platformami. ČOV zareagoval
i na vývoj na sociální síti Instagram a rychlý nástup formátu krátkých videí „Instastories“. 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.
ČOV má největší sportovní video kanál v ČR na platformě Youtube i největší počet fanoušků mezi
sportovními organizacemi na Facebooku. 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 stále spolupracujeme s klíčovými mediálními partnery, jako
je např. Česká televize, s níž vyrábíme týdenní Olympijský magazín, či Český rozhlas (úspěšný byl
projekt Olympijský rok a komunikace T-Mobile Olympijského běhu).
Na komunikační aktivity ČOV reagují i partneři Českého olympijského týmu. Svoje aktivace výrazně
zaměřují do digitálního prostředí. Se společností T-Mobile jsme vyvinuli olympijskou aplikaci, pro
ČEZ a ŠKODA Auto dodáváme video-obsah na klíč, vytvářeli jsme marketingové kampaně pro prodej
olympijské kolekce Alpine Pro. Online aktivity ČOV zaujaly i globální partnery MOV. Společnosti Samsung a Coca-Cola navíc investovaly do spolupráce s Českým olympijským týmem i na lokální úrovni.
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
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PROJEKTY ČOV/ČO 2012–2016:
FACEBOOK Český olympijský tým 404 000 fanoušků, Česko sportuje 13 500 fanoušků, Olympiáda
dětí a mládeže 15 000 fanoušků, Olympijský běh 3000, Olympijský festival 9800, Olympijský festival
Brno 6000 fanoušků, Olympijský festival Ostrava 7500, Česká olympijská nadace 1500 fanoušků,
YOUTUBE Český olympijský tým 65 000 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.

9
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Autory koncepce
a výtvarně prostorového
řešení Českého domu byli
Milan Jaroš a Petr Kolář
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8. Česká olympijská nadace
1

2

D ESET N EJ POČ ETN ĚJ I ZA STOU PEN ÝC H SPORTOVN ÍC H ODVĚTVÍ U POD P OŘENÝCH DĚT Í ČON.

Účelem a posláním České olympijské nadace (ČON) 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. Patrony projektu jsou
čeští olympijští medailisté z olympijských her. Prezidentem ČON je Jan Železný, trojnásobný olympijský vítěz a mistr světa a světový rekordman v hodu oštěpem. Od počátku fungování ČON rozdělila
mezi 1 865 sportujících dětí celkem 10,953.860 Kč.

1

2

• Patroni ČON (32):
3

4

•
•

5

6

7

Lukáš Bauer, Josef Dostál, Daniel Havel, Zuzana Hejnová, Andrea Hlaváčková, Lucie Hradecká,
Vavřinec Hradilek, Martin Jakš, Jiří Ježek, Miroslava Topinková-Knapková, Martin Koukal,
Gabriela Koukalová, 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.
Tým ČON:
Manažerka projektu: Martina Voříšková
Administrativa, koordinace: Petra Povolná (mateřská dovolená), Radka Richterová
Dobrovolníci ČON: 39

Činnost ČON v roce 2017:
V roce 2017 proběhla čtyři zasedání komise ČON (elektronickou formou), kde se rozhodlo o podpoře
pro nové žadatele:
17. zasedání komise ČON
29. 03. 2017
18. zasedání komise ČON
04. 07. 2017
19. zasedání komise ČON
05. 10. 2017
20. zasedání komise ČON
20. 12. 2017
Analýza podpory dětí:
Do konce roku 2017 bylo v rámci ČON podpořeno celkem 1 865 dětí ze všech 14 krajů ČR.
Statistika podpořených dětí dle pohlaví - z celkového počtu 1 865 dětí bylo podpořeno
1 114 chlapců a 751 dívek. V roce 2017 bylo podpořeno 602 mladých sportovců.

3
Statistika podpořených dětí dle věku – ČON podporuje sportující děti ve věku od 6 do 18 let. Největší zastoupení mezi podpořenými mladými sportovci má věková kategorie od 10 do 13 let.
POČ ET POD POŘ EN ÝC H D ĚTÍ Č ON D LE VĚKOVÝC H K ATEGOR IÍ.

4

5

6
Statistika podpořených dětí dle místa bydliště – ČON podporuje děti z celé České republiky. Početně největší skupina podpořených dětí je z Hlavního města Prahy (400), Středočeského kraje (273)
a Moravskoslezského kraje (201). Nejmenší zastoupení podpořených dětí má Karlovarský kraj (24),
Plzeňský kraj (56) a Pardubický, respektive Jihočeský kraj (62).

7

POČ ET POD POŘ EN ÝC H D ĚTÍ Č ON V J ED N OTLIVÝC H K R A J ÍC H Č R .

P OČET PODPOŘENÝCH DĚTÍ DLE PO HLAVÍ Z A 5 L E T F U N G OVÁ N Í Č O N A V RO C E 2 0 1 7 .

8

8

9

9

10

Statistika podpořených dětí dle sportovního odvětví – celkem byly podpořeny děti z 93 sportovních odvětví, z čehož má dlouhodobě největší zastoupení fotbal, ﬂorbal a basketbal.

10
Statistika podpořených nových žadatelů o příspěvek u České olympijské nadace – celkem 354
žadatelů, z celkového počtu 602 podpořených v roce 2017, žádalo o příspěvek ČON poprvé.

11

11
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P OČTY PODPOŘENÝCH NOVÝCH ŽADATELŮ V P RŮ B Ě H U RO K U 2 0 1 7
(17 . – 2 0. KOLO ZASEDÁNÍ KO M I SE) .

Předání kola Matěj
Houžka, Roudnice n. L.
Letní kemp ČON,
Vranov n. D.

1

2

3

4

Kalendář uskutečněných akcí ČON v roce 2017
Účast na akci
ME v krasobruslení,
Ostrava

5

HESU kemp, Nymburk
FED Cup, Ostrava

6

50. Jizerská 50,
Bedřichov
Superherow - veslařské
trenažéry, Praha

8

9

2. - 5.2.
12.2.

ČEZ KSN Cup,
Harrachov

29.3.

plnění snů, aktivní účast dětí v závodě, setkání se sportovci
(Veronika Vítková, Lukáš Krpálek, Andrea Zemanová)

Baletní dílna
Národního divadla,
Praha

9.4.

plnění snů, aktivní účast dětí na workshopu ND,
setkání s primabalerínou (Adéla Pollertová) a tanečníky ND
(Nikola Márová, Michal Štípa), program hrazený ČON

Oﬁciální podpis
přihlášky na ZOH
2018, Praha

10.4.

25.4.

tisková konference k TOB, děti z ČON tváře běhu
+ setkání s ambasadorem (Jan Kuf)
účast dětí při slavnostním podpisu přihlášky,
společenská akce ČOV

2. - 4.6.

plnění snů - účast na akci, sportovně-dobrodružný kemp
pro děti a rodiče, plavba lodí (plně hrazený pobyt všem
účastníkům)

35

Riverside cross, Praha

13.6.

jízda na paddleboardech, setkání se sportovci
(David Svoboda, Vavřinec Hradilek)

3

ME v basketbale ženy, Praha

19.6.

plnění snů - divácká účast dětí ČON na akci
(zajištění vstupného ČON)

4

T-Mobile Olympijský
běh, celá ČR

21.6.

aktivní účast dětí a rodičů na TOB, setkání se sportovci
(Lukáš Krpálek, Roman Šebrle)
(zajištění vstupného ČON)

9

Zlatá tretra, Ostrava

27. - 28.6.

plnění snů - setkání s Usainem Boltem, Janem Železným,
divácká účast dětí z ČON (zajištění vstupného ČON)

15

Slovácké léto 2017,
Uherské Hradiště

1.7.

výtěžek z turnaje věnován ČON, propagace ČON

0

HESU kemp, Sušice

1. - 7.7.

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

2

Basketbalový kemp,
Jičín

2. - 8.7.

plnění snu - tréninkový kemp, setkání s hráči NCAA,
NBL a ŽBL (Zuzana Talácková, Pamella Effangová,
Tomáš Vošlajer a další)

1

16

2

Challenge Prague
(triatlon), Praha

28.7.

aktivní účast dětí ČON v dětských závodech,
promo ČON (startovné zajištěno ČON)

3

2

Martin Havlát dětem,
Brno

10.8.

plnění snů - účast dětí na akci, návštěva zákulisí
(vstupenky zajištěny ČON)

2

5

Lipno Sport fest 2017,
Lipno n./Vlt.

1

promo ČON - vč. zapojení podpořených dětí, aktivní účast dětí
19. - 27.8. v programu Sportfest, návštěva Království lesa
(ubytování v kempu Modřín hrazena ČON)
31.8. 2.9.

plnění snů - setkání s Jaromírem Jágrem, aktivní účast dětí
v rámci sportovního dne

35

3

Republikové ﬁnále
OVOV Beactive village,
Brno

8. - 9.9.

promo ČON (Beactive village), aktivní účast dětí z ČON
ve ﬁnále OVOV, setkání se sportovci (Iveta Vacenovská,
čeští paralympionici Lenka Matušková, Jan Povýšil)

8

8

HESU kemp, Sušice

19. 22.10.

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

4

25.10.

plnění snů - divácká účast dětí ČON na akci (
vstupenky zajištěny ČON)

14

2

AC Sparta Praha - FC
Baník Ostrava (fotbal)
Praha

účast dětí ČON v pozici dobrovolníků

2

XXII. General
Assembly ANOC
8

28.10. 5.11.

plnění snů, týdenní sportovní program v rámci Erasmus+,
zahraniční akce

4

ČR vs. San Marino
(fotbal, reprezentace
U21), Ústí n. L.

ČON byla navržena na udělení ceny Ď, účast na závěrečném
vyhlašování; Martina Voříšková, Radka Richterová

propagace ČON, část výtěžku z beachvolejbalového turnaje
věnována ČON

0

0

Vyber si! Vydraž si!
Zahraj si!, Praha

24.11.

17.5.

5 let výročí ČON,
Praha

12.12.

plnění snů - setkání se sportovcem (David Svoboda),
létání ve větrném tunelu; promo ČON

12

Cena Jiřího Gutha
Jarkovského, Praha

17.5.

účast dětí na předávání cen, pomoc s prodejem tomboly výtěžek věnován ČON, setkání se sportovci (Ondřej Synek,
Lukáš Krpálek, Josef Dostál, Eva Samková, Miroslava
Topinková-Knapková, a další)

3

21.12.

plnění snů - divácká účast dětí ČON na akci
(vstupenky zajištěny ČON)

2

Závod dračích lodí,
Lipno n./Vlt.

20. - 21.5.

plnění snů, aktivní účast v závodu dračích lodí, návštěva
Království lesa (startovné a ubytování v kempu hrazeno ČON)

6

Spring of Sport, Itálie,
Giovinazzo

9. - 16.5.

Sportovec roku 2017,
Praha

3

4

5

6

10

Dostaň Jágra!, Praha
8

1

2

plnění snů - divácká účast dětí ČON na akci
(vstupenky zajištěny ČON)

plnění snů - divácká účast dětí ČON na akci
(zajištění vstupenek ČON)

4.3.

1

20.7.

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

aktivní účast dětí v závodech Jizerské 50
17. - 18.2.
(startovné hrazeno ČON)

plnění snu - předání jízdního kola, setkání se sportovcem
(Jiří Ježek)

Přátelské utkání AC
Sparta vs. Vitesse
Arnhem (fotbal), Praha

2

aktivní účast dětí v závodech Kbelské 10
(startovné hrazeno ČON)

Tisková konference
T-Mobile Olympijský
běh, Praha

Počet
dětí

plnění snů - divácká účast dětí ČON na akci
(zajištění vstupenek ČON)

2.3.

Cena Ď, Praha

10

25. - 29.1.

Popis

aktivní účast v závodu na veslařských trenažerech,
setkání se sportovci

Kbelská 10, Praha

7

Datum

30.5.

11.11.

plnění snů - divácká účast dětí ČON na akci
(vstupenky zajištěny ČON)

3

7

8

9

10

11

11
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Rozvoj nadace – cíle a úkoly pro rok 2018

1

2

3

4

5

6

7

Krátkodobé cíle:
Zajištění mediálního pokrytí cílové skupiny ČON = sociálně znevýhodnění občané se sportujícími
dětmi.
Příprava mediaplánu – přesné a cílené promo ČON s cílem zvýšení počtu žadatelů.
Příprava propagačních materiálů k plnění mediaplánu – webové bannery, letáky, plakáty, texty
mailů apod.
Promo video ČON – sdílet na sociálních sítích.
Produkce propagačních předmětů ČON (trika, sportovní vybavení pro děti, školní potřeby pro děti
ve spolupráci s partnery ČOT/ČON).

•
•
•
•
•

Průběžné cíle:
Spolupráce s hlavními partnery projektu (Sazka, ČT) + navázání nových aktivit spolupráce (P&G,
T-Mobile, Koh-i-noor, ČRo, ČEZ).
Spolupráce s dalšími složkami ČOV (Česko sportuje, Sport v okolí, SOV, T-Mobile Olympijský běh,
ETS – „BeActive Village“) za účelem propagace ČON a šíření charitativního počinu ČOV, společné
akce, mediální pokrytí, propagační materiály.
Spolupráce s dalšími neziskovými organizacemi zabývajícími se sektorem sociálně potřebných
dětí pro cílenější podporu žadatelů. Tvorba koordinační platformy a propojení (zviditelnění) nadací
s cílem zjednodušení vyhledávání možnosti podpory. Společné aktivity např. dražby: Nadace Jedličkova ústavu, Život dětem, We sport, Unicef.
Sportovně-kulturní akce pro plnění 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.
Práce s dobrovolníky na akcích a jejich zapojení do propagace ČON.
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.

•
•

9. Přehled jednání Pléna ČOV
a Výkonného výboru ČOV v roce 2017
Plénum ČOV
1) 24. 4. 2017

1

VV ČOV
1) 10. 1. 2017
2) 28. 2. 2017
3) 12. 4. 2017
4) 15. 5. 2017
5) 14. 6. 2017
6) 5. 9. 2017
7) 8. 11. 2017
8) 6. 12. 2017

2

3

4

•
•

5

•
•

6

•
•

7

8

8

9

9

10

10

11

11
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G ENER Á L N Í PA R T NEŘ I

O F IC IÁ L N Í PA R T NEŘ I

GENERÁ L N Í MEDIÁ L N Í PA R T NEŘ I

M ED IÁ L N Í PA R T NER

DO D AVA T EL É

