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KONTEXT A MISE



Dvojitá mise CNOSF

TITRE

MOV zástupce ve Francii
Francouzský zástupce 

sportovních hnutí (zejména 
národní federace)



Mise týkající se olympijských her 

▪ Rozvíjet a chránit olympijské hnutí ve Francii;
▪ Založit a vést francouzské delegace, které se budou účastnit akcí pořádaných pod záštitou MOV;
▪ Vybrat a podporovat francouzská města, která by hostila Olympijské hry
▪ Zajistit vztahy mezi MOV a francouzským státem;

Mise týkající se Olympismu

▪ Podporovat olympionismus a olympijské hodnoty ve Francii (olympijský den, olympijský tábor 
mládeže ...).

Mise týkající se olympijského hnutí 

▪ Podílet se na práci subjektů olympijského hnutí (MOV, evropské olympijské výbory, Frankofonní 
asociace MOV, Mezinárodní výbor středomořských her...).

1. Zástupce MOV ve Francii



Ve Francii, CNOSF: 

▪ Je partnerem veřejného sektoru a společenských organizací pro vyjednávání

▪ Provádí jakékoli akce ve společném zájmu národních federací

Na mezinárodní úrovni, CNOSF: 

▪ Podporuje francouzský sport, zejména při pořádání akcí;

▪ Pracuje tak, aby zajistil přítomnost francouzských lídrů v mezinárodních 
sportovních organizacích

▪ Pracuje na tom, aby Evropská unie zahrnovala sport mezi své výsady

▪ Brání používání francouzštiny, jako oficiálního jazyka MOV

2. Francouzský zástupce sportovního hnutí
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17.6 milionů sportovců s členstvím ve sportu (37% jsou ženy)

165 000 sportovních klubů nebo sdružení (z celkového počtu 1,3 milionu sdružení).

29 000 sdružení dávají zaměstnání více jak 76 000 zaměsnanců.

4 milióny dobrovolníků, ze kterých je 1.5 miliónů administrátory.

Sport je prvním neziskovým sektorem Francie



FINANCOVÁNÍ



Sportovní výdaje ve Francii (částka za rok 2012 – zdroj: INSEE)

• 35 miliard eur, skoro 2% HDP

• 39 miliard eur s přihlédnutím k hodnotě dobrovolnictví

Financování sportu ve Francii



Tři hlavní zdroje příjmů (22 milionů € v roce 2018) :

▪ Veřejné subvence (40%)

▪ Sponzoři (25%)

▪ Mezinárodní olympijský výbor (18%): přerozdělování příjmů z olympijských her, 
olympijské programy solidarity...

Financování CNOSF
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ORGANIZACE A PROVOZ



CNOSF je nezisková organizace, založená v roce 1972 sloučením Národního sportovního výboru.

109 přidružených federací a členů : 

Olympijské zastoupení ve Francii:

▪ 15 Regionálních a sportovních výborů (CROS)

▪ 96 Odborných olympijských a sportovních výborů (CDOS)

▪ 7 Územních olympijských a sportovních výborů (CTOS) (zámoří)

Struktura a organizace CNOSF
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Struktura a organizace CNOSF

Výkonný výbor sestává z 11 členůkterý je v současné době složený z:

▪ Prezident: Denis Masseglia
▪ Generální tajemník: Jean-Michel Brun
▪ Pokladník: Jean-Lou Charon
▪ Místopředseda pro elitní sport: Jean-Pierre Siutat
▪ Místopředseda pro sport a územnost: Nicolas Belloir
▪ Místopředseda pro zaměstnání: Jean-Pierre Mougin
▪ Místopředseda pro rozmanitost postupů: Brigitte Henriques
▪ Místopředseda pro nové technologie: Jean-Pierre Siutat
▪ Místopředseda pro vzdělávání: Véronique Moreira
▪ Místopředseda pro sportovce a rozmanitost: Sarah Ourahmoune
▪ Místopředseda pro média: Patrice Martin 



• 70-80 zaměstnanců - respektována parita

• 1 Generální ředitelství

• 7 sekcí
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Marketing

Paříž 2024

Profesní organizace CNOSF: 



DELEGACE ELITNÍHO SPORTU 

▪ Elitní delegace sportu spravuje administrativní a logistické otázky na mezinárodních akcích
pořádaných pod záštitou IOC.

▪ Přispívá k rozvíjení podpory a rozvoje elitního sportu a k definování sportovní politiky (pracovníci
ministerstva sportu ve federacích, výkonnostní programy jednotlivých federací, podpora sportovců
...).

▪ Podporuje federace a národní technické ředitele a zastupuje CNOSF v různých částech elitního
sportu (Národní komise pro elitní sport, Ministerstvo sportu, Národní institut pro sport a výkon ...)

▪ Komisí, která spolupracuje s touto delegací, je: Komise sportovců



SPORT A ÚZEMNOST

▪ Sport a územnost definuje metody, které umožňují CNOSF rozšiřovat své aktivity na podporu
regionálních rozvojových politik Federace.

▪ Spravuje místní útvary CNOSF (CROS, CDOS, CTOS) a spolupracuje s místními samosprávami a
národními sdruženími tak, aby rozvíjely kooperační a konstruktivní základnu pro zavádění sportovní
politiky / nařízení.

▪ Rozvíjí "udržitelný rozvoj" pro francouzský sport a podílí se na koncepci a realizaci místního
plánování, zejména pokud jde o sportovní zařízení.

▪ Komise, které spolupracují s touto delegací jsou: Komise pro sportovní zařízení, Komise pro udržitelný
rozvoj, Regionální komise.



SPORT ZAMĚSTANOST A KVALIFIKACE

▪ Posláním delegace je asociativní život. Přístup ke společnému zájmu se pomáhá sdružením definovat,
rozvíjet a udržovat jejich asociativní projekty tak, aby umožňovaly klubu hrát v jeho prostředí svou
výchovnou, společenskou a kulturní roli.

▪ Oddělení asociativního života pracuje na problematice sdružování a dobrovolníků (Občanská služba,
uznání dobrovolnických dovedností a know-how ...).

▪ Prostřednictvím Centra zdrojů (CNAR) a školícího institutu podporuje oddělení Zaměstnanosti -
vzdělávání - kvalifikace francouzské sportovní hnutí při organizaci asociativních projektů a tvorbu
zaměstnání.

▪ Oddělení kultury a vzdělávání přijímá sport jako kulturní prostředek a olympismus jako nositele
vzdělávání.



ROZMANITOST PRAKTIK A ASOCIATIVNÍHO ŽIVOTA

▪ Delegace sportu a rozmanitosti má za hlavní cíl stanovenou podporu sportu pro všechny (podpora přínosů
sportu pro naplnění jednotlivců bez ohledu na jejich věk nebo zdroje), solidaritu, sociální a profesní
integraci a možnost rovných příležitostí (zajistit přístup ke sportu všem) prostřednictvím sportu.

▪ Tyto cíle jsou zejména přijímány prostřednictvím:
▪ Programu "Sport, zdraví a pohoda", který všem představí přínosy sportu;
▪ Programu, který pomáhá zlepšit šance žen ohledně možnosti práce na rozhodovacích pozicích v 

mezinárodních organizacích a který se snaží zlepšit jejich postavení ve sportu.
▪ Iniciativy, která se snaží zpřístupnit postiženým lidem sport a lépe je tak integrovat do společnosti.
▪ Příspěvku při boji proti sexuálnímu násilí ve sportu.
▪ Spolupráce s veřejnými autoritami (Například: Ministerstvo spravedlnosti a vězeňské správy)



Oddělení    
mezinárodních 

vztahů



Hlavní cíl: 

Přispět k mezinárodnímu vlivu francouzského sportu
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ČÁST 1: PODPORA MEZINÁRODNÍCH PROJEKTŮ FRANCOUZSKÝCH SPORTOVNÍCH FEDERACÍ



Financial support for the federations’ strategic undertakings   

Program finanční podpory : “Programme 
d’Accompagnement International des 

Fédérations” (PAIF)

Ministerstvem sportu bylo přiděleno 500 000 EUR 
k finanční podpoře strategických projektů 

sportovních federací

Klíčové spojením mezi federacemi a MOV při 
procesu podávání žádostí o fondy olympijské 

solidarity

Finanční prostředky získány na čtyřleté období 2013-
2016

▪ Olympijské granty pro sportovce na „zimní 
hry“ a „letní hry“

▪ Finanční příspěvek pro organizace na 
trenérské kurzy pro trenéry

Spolupráce s “Centre Régional Jeunesse et Sport”
(Regionální cetrum mládeže a sportu) Petita
Couronnea (Normandie) s cílem přivítat stipendisty při
přípravě na hry.

10%
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43%

7%
3%
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Nabídka hostování
institucionálních událostí

Kandidátura na 
vysoké pozice s 
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odpovědnosti
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Ostatní 

Příjetí prezidenta IF

Frankofonie



Workshop „Parcours Ambition Internationale“
– Každoroční workshop složený z 20 sportovních

osobností (sportovců, manažerů, volených zástupců)
– Podpora a povzbuzení mezinárodního závazku
– 4 workshopy během 2 dnů, za přítomnosti několika

řečníků a všech odborníků na mezinárodní sportovní
hnutí.

Setkání „ Kruhu mezinárodních vztahů’’
"Sdílet zkušenosti" mezi všemi federacemi o
konkrétních tématech, (např. Frankofonie, Afrika,
zámoří...) za účelem nalezení společných strategií.
Tato setkání se konají jednou za tři měsíce.

Train sports leaders and increase the expertise of Sports Federations



Assistance in promoting individuals’ experience and actions 

Podpora mezinárodní kandidatury Strategicky 
nebo operativně doprovází mezinárodní 

kandidaturu za účelem získání pozic s vysokou 
odpovědností

Zachování paměti velkých sportovních lídrů 
organizace

Mezi lety 2015 a 2016 bylo natočeno 11 
rozhovorů, kde se diskutovala vize 

„mezinárodního sportu“ dneška a zítřka. Krátké 
verze jsou k dispozici široké veřejnosti a dlouhé 

verze na vyžádání
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mezinárodní 
spolupráce

Frankofonie

Evropa
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ČÁST 2: PROJEKTY MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE



Frankofonie

Francouzská / Frankofonní asociace NOC
Byla založena roku 2010 s cílem propagovat francouzské sportovní hnutí v mezinárodním sportovním prostředí »

• 47 členů MOV a 4 přidružené organizace
• A. EKRA (Pobřeží slonoviny), prezident a D. MASSEGLIA (Francie), generální tajemník
• Projekty strategické spolupráce: frankofonní dobrovolnictví ve sportu, školení pro trenéry na vysoké úrovni



Mezinárodní spolupráce

Spolupráce s mezinárodními sportovními institucemi
IOC, ANOC, ICMG, SportAccord…

Dvoustranné dohody a přijímání zahraničních delegací
– Mezi roky 2012 a 2016 bylo podepsáno se zahraničními MOV již 

11 dohod
– Výměny a spolupráce se zahraničními delegacemi

Přijetí mezinárodních osobností
– V průběhu konání mezinárodní sportovní události ve Francii: 

uvítání prominentních mezinárodních sportovních osobností



Europe

Evropská priorita: "povzbuzovat obyvatele, aby se účastnili fyzických a sportovních aktivit"

Evropské projekty
CNOSF se podílí na několika projektech
financovaných Evropskou komisí (Sport pro
každého, Úspěch, Sportovní parky inspirované
olympijskými hrami)

Francouzsko-německé
Partnerství CNOSF / OFAJ (Office franco-allemand 

de la Jeunesse) dovoluje: 
• Podpoření a propagace francouzsko-německé 

výměny
• Využití sportu jako pedagogického prostředku k 

překonání kulturních bariér



Podpora / 
podnícení pro 
CNOSF a Paříž 
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ČÁST 3: PODPORA PRO CNOSF A PAŘÍŽ 2024



Mezinárodní přítomnost CNOSF
– V průběhu velkých evropských a světových institucionálních akcích ( EU,ACNO, IOC…)
– Během mezinárodních sportovních událostech přes "francouzský dům„

Stěžejní příspěvek při definování mezinárodní strategie pro olympijskou nabídku 2024 v Paříži


