Statut Ombudsmana ČOV
Článek 1
Základní ustanovení
1. Ombudsman Českého olympijského výboru (dále jen „ČOV“) je orgánem ČOV podle článku V.,
odstavce 6 a článku XIV. Stanov ČOV.
2. Ombudsman ČOV je při výkonu své funkce nezávislý na orgánech ČOV a řídí se pouze závaznými
právními předpisy, závaznými předpisy ČOV a sportovních subjektů sdružených v ČOV.
Článek 2
Působnost a volba ombudsmana ČOV
1. Ombudsman ČOV působí v olympijském hnutí v rámci ČOV. Jeho posláním je sledovat naplňování
olympijských myšlenek, dohlížet na dodržování olympijských principů a je prostředníkem při řešení
sporů. Ve své činnosti Ombudsman ČOV působí jako ochránce práv členů ČOV, vyplývajících
z působnosti a jednání orgánů sportovních subjektů a dalších členů ČOV, které jim zaručuje
Olympijská charta, Etický kodex Mezinárodního olympijského výboru (dále jen „MOV“) a další
předpisy MOV, Stanovy ČOV, včetně dalších předpisů ČOV a principy demokratického právního
státu. Ombudsman je chrání i před nečinností těchto orgánů a podobně. Ombudsman ČOV
vykonává v rámci ČOV působnost a pravomoc Etické komise MOV dle Etického kodexu MOV.
2. ČOV a příslušné orgány všech jeho členů poskytují Ombudsmanovi ČOV při výkonu jeho
působnosti a činnosti plnou součinnost, spolupráci a podporu.
3. Ombudsman ČOV je oprávněn, v případě zjištění nerespektování nebo porušení právních
a dalších předpisů MOV a ČOV či jiných pochybení, obracet se na orgány ČOV
a orgány jeho členů a požadovat zjednání nápravy.
4. Ombudsman ČOV je volen Plénem ČOV a jeho funkční období je šest let. Průběh volby
Ombudsmana ČOV upravuje volební řád Pléna ČOV.
5. Funkce Ombudsmana ČOV je neslučitelná s jinou volenou či jmenovanou funkcí v ČOV.
6. Ombudsman ČOV má právo se účastnit jednání orgánů ČOV.
7. Působnost ombudsmana ČOV zaniká:
a) uplynutím volebního období,
b) rozhodnutím Pléna ČOV,
c) odstoupením na vlastní žádost. Účinnost tohoto odstoupení nastává dnem, kdy jej vzal na
vědomí Výkonný výbor ČOV (dále jen „VV ČOV“). VV ČOV je povinen projednat tuto
žádost na svém nejbližším zasedání. Neučiní-li tak, působnost Ombudsmana ČOV k tomuto
dni zaniká,
d) úmrtím.

Článek 3
Podmínky pro výkon funkce Ombudsmana ČOV
Do funkce Ombudsmana ČOV může být členy ČOV navržena a zvolena osoba, která splňuje
následující podmínky:
a) ukončené vysokoškolské právnické vzdělání,
b) dosáhla věku nejméně čtyřiceti let,
c) dlouhodobě ve své činnosti respektuje olympijské myšlenky a principy a řídí se jimi,
d) v orgánech ČOV působila alespoň dvě volební období nebo byla členem orgánů, komisí a rad
sportovních subjektů s celostátní nebo mezinárodní působností nejméně po dobu patnácti let se
zaměřením na legislativní, disciplinární, arbitrážní nebo odvolací oblast.
Článek 4
Jednání Ombudsmana ČOV
1. Jednání Ombudsmana ČOV jsou neveřejná a z každého jednání se pořizuje zápis.
2. Za účelem objektivního posouzení předmětné věci je Ombudsman ČOV oprávněn předvolat
k jednání odpovědné osoby a vyžádat si písemné, případně další podklady.
3. Ombudsman ČOV je při výkonu své funkce povinen jednat nezávisle, nestranně a
odpovědně, zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, o nichž se
dozvěděl v průběhu jednání. Je povinen dodržovat předpisy MOV a ČOV a obecně závazné
právní normy.
4. Náklady spojené s činností Ombudsmana ČOV jsou hrazeny ze schváleného rozpočtu ČOV.
Článek 5
Sídlo
Sídlem ombudsmana ČOV je sídlo ČOV, Benešovská 6, 101 00 Praha 10.
Článek 6
Závěrečná ustanovení
1. Ombudsman ČOV zřizuje pro výkon své činnosti poradní sbor.
2. Ombudsman ČOV předkládá Plénu ČOV zprávu o své činnosti.
3. Tato novela byla schválena VV ČOV dne 19. června 2018 a tímto dnem vstoupila v platnost
i účinnost.
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