PRAVIDLA PRO UDĚLENÍ PATRONÁTU
(ZÁŠTITY) ČOV, PŘEDSEDY ČOV NEBO
SLOŽKY ČOV
1. Obecná pravidla pro udělení patronátu
Každému sportovnímu odvětví může udělit patronát předseda ČOV, jakožto statutární orgán ČOV.
Pokud z patronátu vyplývají finanční závazky, resp. věcné ceny vyšší než 1000,- Kč, musí se
k patronaci vyjádřit místopředseda pro ekonomiku a marketing.

2. Žádost o patronát
Musí být podána nejméně jeden (1) měsíc před akcí tak, aby ji mohl posoudit předseda ČOV. Žádost
o patronát podává příslušný sportovní svaz. Žádost podaná organizačním výborem akce musí být
doplněna doporučujícím stanoviskem příslušného sportovního svazu.

3. Vysvětlení olympijských symbolik
3.1. Zákon o ochraně olympijských symbolik
Práva a povinnosti v souvislosti s užíváním olympijských symbolik a ochranou před jejich zneužitím
upravuje zákon č. 60/2000 Sb., o ochraně olympijských symbolik, v platném znění. Všechna níže
uvedená opatření jsou v souladu s tímto zákonem.
3.2. Olympijský symbol

Olympijský symbol tvoří pět olympijských kruhů. Symbol lze užívat samostatně v jednobarevném
provedení nebo barevném provedení, při kterém kruhy musí mít modrou, žlutou, černou, zelenou
a červenou barvu. Kruhy jsou vzájemně propojeny zleva doprava, modrý, černý a červený je umístěn
nahoře, žlutý a zelený dole. Celek tvoří pravidelný lichoběžník, který spočívá na kratší základně.
Olympijský symbol představuje spojení pěti kontinentů a setkání sportovců celého světa na
olympijských hrách. Jakákoliv jeho modifikace je nepřípustná.
3.3. Olympijská vlajka
Olympijská vlajka má bílý podklad bez lemu. Ve svém středu má pětibarevný olympijský symbol. Vzor
a rozměry musí být totožné s vlajkou předloženou Pierrem de Coubertinem na pařížském kongresu
roku 1914.

3.4. Olympijské heslo
Olympijské heslo „Citius, Altius, Fortius“ vyjadřuje poselství, jímž se Mezinárodní olympijský výbor
(dále také jen „MOV“) obrací na všechny, kteří náležejí k olympijskému hnutí, a vyzývá je, aby vynikli
v souladu s olympijským duchem.
3.5. Olympijský emblém
Olympijský emblém je integrovaný vzor spojující olympijský symbol s jiným význačným prvkem.
Olympijskými emblémy na území České republiky jsou loga Českého olympijského týmu (dále také jen
„ČOT“), Českého olympijského výboru (dále také jen „ČOV“), Českého klubu olympioniků (dále také
jen „ČKO“), Českého klubu Fair-play (dále také jen „ČKFP“), České olympijské akademie (dále také
jen „ČOA“), Českého klubu paralympiků (dále také jen „ČKP“) a Českého klubu sportovních svazů,
organizací a institucí (dále také jen „ČKSOI“). Jakákoliv jejich modifikace je nepřípustná.

logo ČOT

logo ČOA

logo ČOV

logo ČKO

logo ČKP

logo ČKFP

logo ČKSOI

3.6. Olympijská hymna
Olympijskou hymnou je hymna schválená MOV na jeho 55. zasedání v Tokiu roku 1958, jejíž partitura
je uložena v sídle MOV.
3.7. Právo na užití olympijských symbolik
Všechna práva k olympijskému symbolu, vlajce, ohni, heslu a hymně patří výhradně MOV. ČOV je
odpovědný MOV za dodržování pravidel pro užití olympijských symbolik na území České republiky.
K zajištění správného užití olympijských symbolik musí být před každým užitím či úmyslem užít
olympijská symbolika na území České republiky podána písemná žádost na marketingovou agenturu
Českého olympijského výboru – Českou olympijskou, a.s. Písemné žádosti s označením „Olympijská
symbolika“ zasílejte na adresu:
Česká olympijská a.s.
Benešovská 6,101 00 Praha 10
tel: 271734734
e-mail: info@olympic.cz

4. Partneři Českého olympijského týmu
Partneři ČOT pro olympijský cyklus 2017 – 2020, kteří mají na základě příslušných smluv právo užít
olympijské emblémy na území České republiky, jsou uvedeni na webové adrese ČOV –
www.olympic.cz.

5. Partneři Mezinárodního olympijského výboru
Partneři MOV, kteří mají právo na území ČR užít veškerá olympijská symbolika, jsou uvedeni na
webové adrese MOV – www.olympic.org

6. Pravidla pro udělení patronátu (záštity) ČOV, předsedy ČOV, složky ČOV
a pro prezentaci akce
6.1. Patronát Českého olympijského výboru
Uděluje předseda ČOV na základě písemné žádosti příslušného sportovního svazu na následující
akce:
a)
mistrovství světa nebo Evropy v olympijských a neolympijských sportech pořádané v ČR,
b)
velké nebo tradiční akce charakteru „sport pro všechny“ s celostátním dopadem,
c)
ve výjimečných případech na akce na úrovni světových pohárů nebo tradičních velkých
mezinárodních závodů v olympijských sportech.
V mimořádných případech může předseda ČOV udělit patronát nad jinou akcí, než je uvedena
v bodech a), b) nebo c).

6.1.1.

Označení akce

Součástí označení akce nesmí být olympijský symbol, olympijský emblém či jakákoliv jejich modifikace
ani grafický prvek, který by, podle názoru ČOV, mohl jakýmkoliv způsobem mylně připomínat
olympijský symbol.
Názvy „olympijský, olympiáda“ či jejich odvozeniny se nesmí objevovat v názvu akce (s výjimkou
Olympiády dětí a mládeže).
6.1.2.

Způsob prezentace

Tištěné materiály, venkovní reklama, audio, video, internet a prezentační tabule či jiný způsob
prezentace, který se vztahuje k akci, může nést označení, že akce je pod záštitou (patronací) ČOV.
Toto označení však musí být zcela odděleno od jakýchkoliv reklamních textů, reklamy či komerčních
log sponzorů, sdružení či podporovatelů akce, vyjma partnerů ČOT.
Oficiální program akce může obsahovat projev (úvodní slovo) předsedy ČOV spolu s olympijským
emblémem (např. logo ČOV). Na titulní a zadní a současně na vnitřní a protější stránce nesoucí
takové „sdělení“ se nesmí objevit jakákoliv reklama, komerční logo nebo reklamní text.
Během akce může být vztyčena vlajka ČOV. Vedle ní, nebo na stejné straně sportoviště však nesmí
být umístěna vlajka, nesoucí jméno jiného subjektu než partnera ČOT. Jiný způsob umístění
olympijské vlajky se zakazuje.
Na akci může zástupce ČOV předat vyznamenání nebo cenu.
Pokud ČOV nestanoví jinak, názvy „olympijský, olympiáda“ či jejich odvozeniny se nesmí objevovat
v žádném způsobu prezentace akce.

6.1.3.

Povinnosti pořadatele

Povinností pořadatele akce je zajistit v prostorách konání akce prostor pro umístění prezentačních
panelů s logy partnerů ČOT a olympijského mobilního stanu s prezentací partnerů ČOT. Nejpozději
jeden měsíc před konáním akce si pořadatel s ČOV odsouhlasí zájem o umístění panelů a mobilního
stanu.
V případě prezentace partnerů ČOT pořadatel předloží do čtrnácti (14) dnů po skončení akce ČOV
zprávu, která bude obsahovat dokumentaci o rozsahu a způsobu prezentace akce včetně
fotodokumentace či audio nebo video nahrávek.
6.2. Patronát předsedy ČOV či složky ČOV
Uděluje předseda ČOV na základě písemné žádosti příslušného sportovního svazu a po vyjádření
předsednictva nebo rady dané složky ČOV v případě patronátu složky ČOV – v kategoriích uvedených
výše pod body 6.1.a), b) nebo c).
V mimořádných případech může předseda ČOV udělit patronát nad jinou akcí, než je uvedena
v bodech 6.1.a), b) nebo c).
6.2.1.

Způsob prezentace

Tištěné materiály, venkovní reklama, audio, video, internet a prezentační tabule či jiný způsob
prezentace, který se vztahuje k akci, může nést slovní označení, že akce je pod záštitou (patronací)
předsedy ČOV nebo složky ČOV. Toto označení však musí být zcela odděleno od jakýchkoliv
reklamních textů, reklamy či komerčních log sponzorů, sdružení či podporovatelů akce vyjma partnerů
ČOT.
Tištěné propagační materiály akce mohou obsahovat fotografii předsedy ČOV, jeho podpis či projev.
Na akci může patron akce – předseda ČOV nebo jeho zmocněnec vystoupit, předat vyznamenání
nebo cenu.
Pokud ČOV nestanoví jinak, názvy „olympijský, olympiáda“ či jejich odvozeniny se nesmí objevovat
v žádném způsobu prezentace akce.

7. Práva ČOV
ČOV si vyhrazuje právo kdykoliv odvolat patronát (záštitu) ČOV, předsedy ČOV, složky ČOV
i užití olympijského symbolu či emblému, pokud by ČOV pociťoval, že takové použití by se mohlo
dotknout práv MOV, ČOV nebo organizačních výborů olympijských her.
ČOV si vyhrazuje právo prezentovat partnery ČOT na všech realizovaných způsobech prezentace
akce pod záštitou ČOV. ČOV zajistí předání potřebných podkladů v domluveném formátu – na
elektronickém médiu (CD, DVD atd.).
V případě, že ČOV využije právo na prezentaci partnerů ČOT formou olympijského stanu, ČOV hradí
veškeré náklady na dopravu, instalaci a vybavení olympijského stanu. ČOV předloží nejpozději
jeden měsíc před akcí pořadateli specifikaci prezentace partnerů ČOT v rámci olympijského stanu.
ČOV si vyhrazuje právo na kontrolu veškerého způsobu prezentace akce.

8. Závěrečná ustanovení
Pro udělení patronátu (záštity) je nezbytný písemný souhlas organizátora akce s těmito pravidly
vydanými ČOV.

PROHLÁŠENÍ
Organizátor:
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................

Akce:
Název akce:

.....................................................................

Termín konání:

.....................................................................

Místo konání:

.....................................................................

Organizátor akce prohlašuje, že souhlasí s pravidly vydanými ČOV.

Podpis:

...........................................................

hůlkovým písmem:

.......................................................................

V ……………………………….… dne ………….….

