STANOVY
ČESKÉHO OLYMPIJSKÉHO VÝBORU
PREAMBULE
Český olympijský výbor je na území České republiky pokračovatelem Českého olympijského
výboru, založeného roku 1899 PhDr. Jiřím St. Guthem Jarkovským a Československého
olympijského výboru.
ČLÁNEK 1
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1) Český olympijský výbor (dále jen „ČOV“) je občanským sdružením ve smyslu zákona
č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů v platném znění.
2) ČOV je ustaven a vyvíjí činnost podle Olympijské charty, v souladu s právním řádem
České republiky a těmito stanovami.
3) Na základě uznání Mezinárodním olympijským výborem (dále jen „MOV“), učiněného
v souladu s jeho předpisy je ČOV jediným subjektem oprávněným řídit olympijské hnutí
v České republice.
4) ČOV zastupuje Českou republiku v mezinárodním olympijském hnutí a zabezpečuje
reprezentaci České republiky na olympijských hrách a dalších akcích organizovaných
MOV a národními olympijskými výbory.
5) ČOV sdružuje sportovní svazy, federace, asociace, unie a další obdobné a podobné
tělovýchovné a sportovní subjekty s působností na území České republiky (dále jen
„sportovní subjekty“), které jsou členy mezinárodních sportovních federací řídících
sporty, jejichž disciplíny jsou začleněné do programu olympijských her a další sportovní
svazy, členy mezinárodních sportovních federací uznaných MOV. Dále sdružuje občany
České republiky, jakož i právnické osoby a organizační složky státu se sídlem v České
republice, podporující olympijské hnutí. Výše uvedené subjekty se stávají za podmínek,
uvedených v dalších částech stanov, členy ČOV.
6) Sídlem ČOV je Praha, Benešovská 6, Praha 10, Česká republika.
ČLÁNEK 2
POSLÁNÍ A ÚLOHA ČOV
1) Posláním ČOV je rozvíjet a šířit olympijské ideály, a tím přispívat k tělesné a duchovní
výchově občanů a zejména mládeže v duchu olympismu.
2) Posláním a povinností ČOV je zastupování a zabezpečení účasti České republiky na
olympijských hrách. ČOV podporuje svou účastí i další akce organizované MOV a
národními olympijskými výbory.
3) K naplnění svého poslání ČOV zejména:
3.1. zabezpečuje dodržování Olympijské charty a informuje MOV o změnách svých stanov
a výsledcích voleb do řídících orgánů;

3.2. rozvíjí a chrání olympijské hnutí, šíří olympijskou myšlenku;
3.3. hájí demokratické zásady olympijského hnutí, bojuje proti diskriminaci ve sportu
z rasových, etnických, politických, náboženských důvodů, z důvodů odlišné sexuální
orientace a odlišnosti pohlaví, případně z jiných důvodů;
3.4. zachovává si svoji autonomnost a odolává tlakům jakéhokoli druhu včetně politického,
právního, náboženského nebo ekonomického nátlaku, který by mu mohl bránit
v dodržování Olympijské charty;
3.5. spolupůsobí při výchově mládeže v duchu olympijské myšlenky, zejména
vštěpováním zásady humanizmu, čestného sportovního soutěžení a úcty k soupeři;
3.6. napomáhá při výchově a přípravě sportovních funkcionářů, trenérů a rozhodčích a dbá,
aby při ní bylo pamatováno na šíření základních myšlenek olympismu;
3.7. podporuje začlenění žen do sportu na všech úrovních, včetně výkonných orgánů
domácích i mezinárodních sportovních organizací;
3.8. podporuje aktivity spojené s řešením problémů životního prostředí a vytváří k tomu
potřebné organizační podmínky;
3.9. podílí se na rozvoji mezinárodního olympijského hnutí a spolupracuje s MOV a jeho
orgány a organizacemi, s národními olympijskými výbory a s mezinárodními
sportovními federacemi;
3.10. ve spolupráci se sportovními subjekty podporuje rozvoj sportu v České republice
jednáním na nejvyšších úrovních jak v oblasti zákonodárné, tak i výkonné, a to jak
v otázkách programového, tak ekonomického zabezpečení;
3.11. v součinnosti se sportovními subjekty, státními orgány a organizacemi plní specifické
úkoly při přípravě a zajišťování účasti výpravy na olympijských hrách a akcích
pořádaných MOV nebo pod jeho patronací; ČOV se však neztotožňuje s žádnou
činností, jež by byla v rozporu s Olympijskou chartou;
3.12. rozhoduje o účasti a složení výpravy na olympijských hrách;
3.13. má výlučné právo určit město, které se může v České republice ucházet o pořádání
olympijských her;
3.14. přijímá a naplňuje Světový antidopingový kodex tím, že zaručuje, že antidopingová
politika a pravidla ČOV, členství v ČOV, systém řízení a požadavky na financování
jsou v souladu se Světovým antidopingovým kodexem a zároveň dodržuje veškeré role
a odpovědnosti ČOV, jež jsou ve Světovém antidopingovém kodexu uvedeny;
3.15. odpovídá na území České republiky za ochranu olympijského symbolu, vlajky, ohně a
hesla a jménem MOV zajišťuje ochranu pojmů „olympijský“ a „olympiáda“ a jejich
mluvnických tvarů; odpovídá za ochranu symboliky ČOV;
3.16. podporuje rozvoj hnutí „sport pro všechny“, sport zdravotně postižených, organizuje

olympijské dny a spolupracuje při akcích tohoto hnutí;
3.17. spolupracuje se státními orgány a organizacemi a se sdruženími občanů při plnění
úkolů vyplývajících z jeho poslání;
3.18. pečuje o rozvoj kultury a umění v oblasti sportu a olympismu;
3.19. předkládá MOV návrhy na zdokonalení Olympijské charty, na rozvoj olympijského
hnutí a k pořádání olympijských her;
3.20. pořádá tělovýchovné, sportovní, kulturní, výchovné a společenské akce, provozuje
podnikatelskou a nadační činnost pro zajištění vlastních aktivit, prostřednictvím
k tomu zřízených subjektů;
3.21. poskytuje sám, nebo k tomu prostřednictvím zřízených právnických osob nebo jiných
oprávněných osob tělovýchovné, sportovní, ubytovací, restaurační,
zprostředkovatelské, obstaravatelské a dopravní služby sloužící k regeneraci a
rekondici;
3.22. pronajímá vlastní objekty;
3.23. propůjčuje emblém ČOV na výrobky a služby přispívající k rozvoji olympijského
hnutí v souladu se zákonem č. 60/2000 Sb., o ochraně olympijských symbolik. Za
tímto účelem vydává ČOV „Metodiku užívání olympijské symboliky“.

ČLÁNEK 3
ČLENSTVÍ V ČOV
1) Členem ČOV se může stát právnická osoba se sídlem na území České republiky, která se
podílí na rozvoji olympismu.
2) Členem ČOV se může stát fyzická osoba, jež je plně způsobilá k právním úkonům, je
občansky bezúhonná, uznává ustanovení Olympijské charty, Stanovy ČOV a splňuje
podmínky uvedené v „Zásadách pro přijímání nových členů ČOV“.
3) Členem ČOV se mohou stát další subjekty, uvedené v těchto stanovách.
4) Členy ČOV jsou:
4.1. člen MOV, občan České republiky;
4.2. sportovní subjekty, které jsou členy mezinárodních sportovních federací řídících
sporty, jejichž disciplíny jsou zařazené do programu olympijských her; za každé
sportovní odvětví může být členem pouze jeden subjekt;
4.3. zástupci složek ČOV podle článku 4 odstavce 2 Stanov ČOV;
4.4. osobnosti prokazující význačné služby sportu a olympismu, zasloužilí a Čestní členové;

4.5. zástupci Komise sportovců ČOV, kteří se zúčastnili olympijských her a jejich členství
zaniká nejpozději na konci třetí olympiády, která následuje po posledních
olympijských hrách, jichž se zúčastnili;
4.6. organizační složky státu, případně další organizace, které mají v gesci oblast sportu a
tělovýchovy;
4.7. sportovní svazy, které jsou členy mezinárodních sportovních federací uznaných
MOV a jejichž disciplíny nejsou zařazené do programu olympijských her;
5) Členství v ČOV vzniká:
5.1. účastníkům ustavujícího zasedání dne 21.12.1992 podpisem ustavující listiny;
5.2. přijetím plénem ČOV.
6) Členové ČOV mají v rozsahu stanoveném těmito stanovami následující práva:
6.1. volit, a to výhradně hlasy členů a členů Výkonného výboru ČOV v souladu
s článkem 5 odstavec 7, není-li těmito Stanovami nebo jinými předpisy ČOV stanoveno jinak;
6.2. být voleni do orgánů ČOV;
6.3. předkládat orgánům ČOV návrhy a podněty;
6.4. zúčastňovat se činnosti ČOV;
6.5. užívat výhod vyplývajících z členství;
6.6. podílet se na činnosti komisí ČOV;
6.7. změnit delegovaného zástupce v mimořádných a zdůvodněných případech.
7) Členové ČOV jsou v rozsahu stanoveném těmito stanovami povinni:
7.1. přispívat k rozvoji olympijského hnutí;
7.2. podílet se na naplňování poslání ČOV a na realizaci jeho cílů a úkolů;
7.3. platit členské příspěvky, jejichž výši schvaluje plénum ČOV;
7.4. delegovat zástupce k účasti na jednání pléna ČOV na celé volební období, tato
funkce je nezastupitelná;
7.5. respektovat exkluzivní práva MOV a ČOV na využívání veškerých zvukových a
obrazových záznamů z olympijských her bez omezení.
8) Členství v ČOV zaniká:
8.1. zánikem členské organizace;
8.2. vystoupením na vlastní žádost;
8.3. vyloučením z důvodů porušení Olympijské charty, Stanov ČOV, ztráty občanské
bezúhonnosti, nebo ztráty právní způsobilosti;
8.4. u fyzických osob úmrtím.
9) Nový žadatel o členství se může stát členem ČOV po zkušebním období,
které trvá 4 roky. Toto zkušební období vzniká dnem rozhodnutí Výkonného výboru ČOV
o přijetí písemné přihlášky. Po uplynutí uvedeného zkušebního období posoudí Výkonný
výbor ČOV splnění podmínek, například organizování a řízení celostátních soutěží,
odpovídající rozsah těchto soutěží a členskou základnu, včetně počtu žen, celkový počet
aktivních sportovců, kteří splňují podmínky, které budou ku prospěchu olympijského

hnutí apod. O konečném přijetí za člena rozhodne po kladném doporučení
Výkonným výborem ČOV Plénum ČOV. V případech hodných zvláštního zřetele může
na návrh Výkonného výboru ČOV Plénum ČOV zkrátit lhůtu uvedenou v první větě
tohoto odstavce.
10) Postavení člena podle článku 3 odst. 4.2 Stanov ČOV ztratí sportovní subjekt po vyřazení
z programu olympijských her MOV. Člen složky ČOV podle článku 3 odstavce 5 se stane
členem podle článku 3 odst. 4.2 Stanov ČOV po zařazení na program olympijských her MOV.
Změny v členství ve smyslu tohoto odstavce vezme na vědomí Výkonný výbor ČOV a
informuje o tom Plénum ČOV.
ČLÁNEK 4
ORGÁNY A SLOŽKY ČOV
1) Orgány ČOV jsou:
1.1. Plénum ČOV
1.2. Výkonný výbor ČOV
1.3. Revizní komise ČOV
1.4. Rozhodčí komise ČOV
1.5. Ombudsman ČOV
2) Složky ČOV jsou:
2.1. Česká olympijská akademie (dále jen „ČOA“)
2.2. Český klub olympioniků (dále jen „ČKO“)
2.3. Český klub fair play (dále jen „ČKFP“)
2.4. Český klub sportovních organizací a institucí (dále jen „ČKSOI“)
2.5. Český klub regionálních zástupců (dále jen „ČKRZ“)
2.6. Český klub paralympiků (dále jen „ČKP“)
3) Činnost složek ČOV se řídí podle samostatných statutů, které schvaluje Výkonný výbor
ČOV.
4) Své zástupce do Pléna ČOV volí každá složka s tím, že jeden z těchto zástupců je zároveň
volen členem Výkonného výboru ČOV, s výjimkou ČKSOI, který volí dva členy VV ČOV.
Počet zástupců je stanoven následovně:
4.1. ČOA 5 zástupců
4.2. ČKO 5 zástupců
4.3. ČKFP 3 zástupce
4.4. ČKSOI 14 zástupců
4.5. ČKRZ 5 zástupců
4.6. ČKP 3 zástupce
O předmětné volbě člena resp. členů Výkonného výboru ČOV, informuje Plénum ČOV.
5) Komise sportovců ČOV volí pět svých zástupců do Pléna ČOV s tím, že jeden z těchto
zástupců je zároveň volen i do Výkonného výboru ČOV. O předmětné volbě člena
Výkonného výboru ČOV informuje Plénum ČOV.

ČLÁNEK 5
PLÉNUM ČOV
1) Plénum ČOV je nejvyšším orgánem ČOV a je složeno z následujících zástupců:
- sportovních subjektů, které jsou členy mezinárodních sportovních federací,
řídících sporty, jejichž disciplíny jsou zařazené do programu olympijských her. Za
každé sportovní odvětví může být členem pouze jeden subjekt;
- sportovců, kteří se zúčastnili olympijských her a jejichž členství zaniká nejpozději
na konci třetí olympiády, která následuje po posledních olympijských hrách, jichž
se zúčastnili, a to v počtu nejvýše pěti sportovců;
- člena MOV, státního občana České republiky;
- zástupců složek ČOV podle čl. 4 odst. 4 Stanov ČOV;
- osob prokazujících význačné služby sportu a olympismu, zasloužilých a Čestných
členů.
2) Hlasovací většina Pléna ČOV je složena z hlasů delegátů sportovních subjektů, které jsou
členy mezinárodních sportovních federací, řídících sporty, jejichž disciplíny jsou zařazené do
programu olympijských her, včetně členů VV ČOV, kteří tyto sportovní subjekty zastupují a
volených zástupců Komise sportovců ČOV.
3) Plénum svolává předseda ČOV nejméně jednou za rok. Mimořádné zasedání Pléna ČOV
svolává předseda na žádost nejméně jedné poloviny členů anebo na základě usnesení
Výkonného výboru ČOV.
4) Doba, místo konání a program zasedání Pléna ČOV musí být oznámen nejpozději jeden
měsíc přede dnem jeho konání. Zasedání Pléna ČOV se mohou jako hosté zúčastnit
pozvaní medailisté z olympijských her a další významné osobnosti sportovního a
společenského života.
5) Plénum ČOV rozhoduje usnesením. Plénum ČOV je oprávněno přijímat usnesení je-li
přítomna nadpoloviční většina členů včetně členů Výkonného výboru ČOV.
Usnesení je přijato hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina přítomných členů a
členů Výkonného výboru ČOV Osobnosti prokazující význačné služby sportu a olympismu,
zasloužilí a Čestní členové mají hlas poradní. Volební a jednací řád Pléna ČOV schvaluje
usnesením Plénum ČOV.
6) O změnách Stanov ČOV, o zániku ČOV, případně o sloučení s jinou organizací, může
rozhodnout pouze nadpoloviční většina členů Pléna ČOV včetně a členů Výkonného výboru
ČOV.
7) Každý člen Pléna ČOV a člen Výkonného výboru ČOV má jeden hlas.
8) Jedná-li se o otázkách souvisejících s olympijskými hrami, rozhodují pouze hlasy
Výkonného výboru ČOV a těch stálých zástupců sportovních svazů, které jsou sdruženy
v mezinárodních federacích řídících sporty, jejichž disciplíny jsou zařazeny do programu
olympijských her.
9) Způsob jednání Pléna ČOV stanoví „Jednací řád ČOV“, který schvaluje Plénum ČOV.
10) Plénum ČOV zejména:

10.1. stanoví program a hlavní úkoly ČOV;
10.2. volí ze svého středu předsedu ČOV, dále čtyři místopředsedy, jejichž kompetence jsou
stanoveny usnesením Výkonného výboru ČOV, další členy Výkonného výboru, s výjimkou
členů Výkonného výboru ČOV za složky ČOV, kteří jsou voleni podle čl. 4 odst. 4 Stanov
ČOV a Komise sportovců ČOV, voleného podle čl. 4 odst. 5 Stanov ČOV a členy Revizní
komise. Na návrh členů Pléna volí ombudsmana ČOV, členy a náhradníky Rozhodčí komise.
Ombudsman ČOV, členové a náhradníci však nemohou být členy Pléna ČOV, ani jiných
orgánů ČOV.Volební období je čtyřleté a končí volebním plénem pro nový olympijský
cyklus, s výjimkou ombudsmana ČOV,jehož volební období je šestileté. Subjekt, který má
svého zástupce ve volené funkci se zavazuje umožnit mu jeho činnost po celé volební období;
10.3. schvaluje Stanovy ČOV, jejich změny a doplňky, název, vlajku a emblém ČOV;
10.4. schvaluje plán činnosti a rozpočet a odborně ověřenou zprávu o hospodaření ČOV,
výši členských příspěvků a zprávu Revizní komise;
10.5. rozhoduje o složení výpravy a o účasti na olympijských hrách;
10.6. vyznamenává a oceňuje významné osobnosti, které se mimořádně zasloužily o
rozvoj olympijského hnutí;
10.7. rozhoduje o zániku členství podle článku 3 odstavce 8
10.8. usnáší se o zániku ČOV a použití zbylého majetku;
10.9. bere na vědomí zprávu o činnosti Výkonného výboru ČOV a zprávu o činnosti
ombudsmana ČOV a Rozhodčí komise.
11) Členství v Plénu ČOV zaniká dle článku 3 odstavce 8
ČLÁNEK 6
VÝKONNÝ VÝBOR ČOV
1) Výkonný výbor ČOV má nejvýše dvacet pět členů. Výkonný výbor ČOV je složen:
1.1. z předsedy ČOV, který je zároveň předsedou Výkonného výboru ČOV;
1.2. ze čtyř místopředsedů;
1.3. ze člena MOV, občana České republiky;
1.4. ze tří sedmi zástupců složek ČOV; kteří se stávají členy Výkonného výboru ČOV dle čl.
4 odst. 4.
1.5. ze zástupce Komise sportovců ČOV, který se stává členem Výkonného výboru ČOV dle
čl. 4 odst. 5
1.6. z jedenácti členů.
2) Do Výkonného výboru ČOV mohou být navrhováni a voleni kandidáti z řad členů ČOV.
3) Počet zástupců sportovních subjektů, které jsou členy mezinárodních sportovních federací
řídících sporty zařazené do programu olympijských her, musí tvořit ve Výkonném výboru
ČOV nadpoloviční většinu.
4) Při zániku členství ve Výkonném výboru ČOV dle článku 6 odstavce 9 jsou noví členové
voleni v doplňkových volbách na Plénu ČOV.
5) Výkonný výbor ČOV svolává předseda ČOV nejméně čtyřikrát ročně. Mimořádné
zasedání je povinen svolat předseda ČOV na žádost nejméně jedné poloviny členů
Výkonného výboru ČOV, případně na základě svého vlastního rozhodnutí.
6) Výkonný výbor ČOV rozhoduje usnesením. Výkonný výbor ČOV je oprávněn přijímat

usnesení, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Usnesení je přijato, hlasuje-li pro
něj nadpoloviční většina přítomných členů.
7) Výkonný výbor ČOV zejména:
7.1. řídí činnost ČOV mezi plenárními zasedání ČOV;
7.2. podává zprávy o své činnosti Plénu ČOV;
7.3. jmenuje generálního sekretáře, který řídí sekretariát ČOV;
7.4. zřizuje stálé nebo dočasné komise, rady a pracovní skupiny k řešení dílčích problémů,
jejichž členy mohou být odborníci, kteří nejsou členy ČOV;
7.5. zřizuje Sekretariát ČOV, který zajišťuje ekonomické, organizační a administrativní
podklady pro činnost orgánů ČOV, složek ČOV, pracovních skupin a komisí
Výkonného výboru ČOV;
7.6. schvaluje kandidáty do funkcí v orgánech mezinárodního olympijského hnutí;
7.7. schvaluje a vydává pravidla, případně směrnice pro činnost orgánů a složek ČOV a
Organizační řád ČOV pro činnost svých komisí, složek a sekretariátu ČOV;
7.8. schvaluje statuty složek ČOV a statut Komise sportovců ČOV a jejich případné změny;
7.9. schvaluje „Zásady pro přijímání nových členů“;
7.10. schvaluje „Metodiku používání olympijské symboliky“;
7.11. rozhoduje o dalších věcech vyplývajících z činnosti ČOV, není-li takové rozhodnutí
v rozporu se Stanovami ČOV.
8) Výkonný výbor ČOV rozhoduje:
8.1. o nabývání, pozbývání a převodech movitého majetku;
8.2. o mimorozpočtových výdajích v rámci disponibilních zdrojů.
9) Členství ve Výkonném výboru ČOV zaniká:
9.1. uplynutím volebního období;
9.2. zánikem členstvím v ČOV v souladu s článkem 3 odstavce 8;
9.3. rozhodnutím Pléna ČOV;
9.4. odstoupením na vlastní žádost. Účinnost tohoto odstoupení nastává dnem, kdy jej
vzal na vědomí Výkonný výbor ČOV. Výkonný výbor ČOV je povinen projednat
tuto žádost na svém nejbližším zasedání. Neučiní-li tak, členství k tomuto dni
zaniká.
9.5. úmrtím.
ČLÁNEK 7
REVIZNÍ KOMISE ČOV
1) Revizní komise ČOV je složena z předsedy a dvou členů.
2) Revizní komise ČOV je volena Plénem ČOV, které schvaluje její statut. Revize a kontroly
provádějí na základě schváleného plánu anebo závažného podnětu, zásadně členové
Revizní komise ČOV.
3) Revizní komise ČOV provádí kontrolu činnosti a hospodaření Výkonného výboru ČOV a
Sekretariátu ČOV.
4) Konečné závěry a zprávy svých kontrol spolu s návrhy nápravných opatření předává
Revizní komise ČOV Výkonnému výboru ČOV, který je povinen přijmout opatření
k odstranění závadného stavu nebo jeho opakování. Revizní komise ČOV předkládá Plénu

ČOV zprávu o své činnosti a svých nálezech.
5) Revizní komise ČOV je povinna ve své činnosti postupovat podle schváleného statutu,
Stanov ČOV a obecně platných právních předpisů a důsledně respektovat společné zájmy
sdružených subjektů v ČOV při hospodárném a efektivním využívání společných zdrojů
ČOV.
ČLÁNEK 8
ROZHODČÍ KOMISE ČOV
1) Rozhodčí komise ČOV je orgánem ČOV, který je zřízen Plénem ČOV podle článku 4
odstavce 1 bodu 1.4.
2) Rozhodčí komise ČOV má pět členů a dva náhradníky.
3) Postavení a působnost Rozhodčí komise ČOV a pravidla jejího jednání jsou upraveny ve
statutu, který schvaluje Výkonný výbor ČOV a jednacím řádu Rozhodčí komise, který
přijímá Rozhodčí komise ČOV.
4) Do působnosti Rozhodčí komise ČOV patří zejména rozhodování o dovoláních proti
rozhodnutím sportovních subjektů o porušení antidopingových pravidel ve smyslu
Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v České republice a rozhodování o
dovoláních v případech, kdy tuto pravomoc zakládají stanovy nebo jiné předpisy
příslušného sportovního subjektu.
ČLÁNEK 9
ROZHODOVÁNÍ SPORŮ
1) Rozhodování sporů mezi sportovními subjekty a jejich členů spadá do působnosti
příslušných orgánů sportovních subjektů, pokud z těchto stanov nevyplývá něco jiného.
2) Proti rozhodnutí sportovních subjektů – členů ČOV nebo rozhodnutí ČOV ve sporu, jehož
předmět se vztahuje k olympijským hrám, může být po vyčerpání všech opravných
prostředků v rámci sportovního subjektu nebo ČOV podáno dovolání k Rozhodčí komisi
ČOV.
3) Proti rozhodnutí Rozhodčí komise ČOV ve věcech uvedených v článku 9 odstavci 2 je
možno podat stížnost k Arbitrážnímu soudnímu dvoru pro sport se sídlem v Lausanne
(CAS), který je oprávněn v souladu s Pravidly pro řešení sporů v oblasti sportu učinit
konečné rozhodnutí. Lhůta pro stížnost činí 21 dnů od doručení rozhodnutí. Lhůta pro
projednání takovéto stížnosti se řídí Pravidly CAS.
ČLÁNEK 10
OMBUDSMAN ČOV
1)Plénum ČOV volí na návrh členů ČOV ombudsmana Českého olympijského výboru.
2)Postavení, působnost a další činnost ombudsmana v ČOV upravuje Statut ombudsmana
ČOV, který schvaluje VV ČOV.
3)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.
4)Ombudsman ČOV předkládá Plénu ČOV zprávu o své činnosti.
ČLÁNEK 11
PRÁVNÍ POSTAVENÍ, MAJETEK A HOSPODAŘENÍ ČOV
1) ČOV je právnickou osobou a jejím jménem mohou jednat a činit právní úkony předseda,
místopředsedové a generální sekretář ČOV v rozsahu schváleného „Organizačního řádu
ČOV“. Statutárním zástupcem ČOV je jeho předseda.
2) Majetek ČOV tvoří finanční fondy, hmotný majetek, nehmotný majetek, pohledávky a
jiná majetková práva.
3) Zdrojem majetku ČOV zejména jsou:
3.1. dotace státu;
3.2. dary, příspěvky od MOV a Olympijské solidarity;
3.3. příspěvky, dotace a dary fyzických a právnických osob a sportovních subjektů;
3.4. příjmy z vlastní tělovýchovné, sportovní, kulturní, společenské a hospodářské činnosti
a další příjmy.
4) Hospodaření ČOV se řídí rozpočtem schváleným Plénem ČOV. Plénum ČOV také
rozhoduje o nabývání, pozbývání a převodech nemovitého majetku.
5) Finančními prostředky v rámci schváleného rozpočtu disponují předseda ČOV, generální
sekretář ČOV, případně další Výkonným výborem ČOV pověřený člen Výkonného
výboru ČOV nebo Výkonným výborem ČOV pověřený pracovník Sekretariátu ČOV.

ČLÁNEK 12
SYMBOLIKA ČOV
1) Emblém ČOV tvoří olympijské kruhy v kombinaci se státní vlajkou umístěnou nad nimi a
se dvěma lipovými listy umístěnými pod nimi a je znázorněn níže:

2) ČOV může ke své marketingové činnosti vytvořit tzv. obchodní logo.
3) Vlajka ČOV má bílý podklad bez lemu. Ve svém středu má emblém ČOV a je znázorněna
níže:

4) Vlajka, emblém a hymna, které používá ČOV při svých aktivitách, včetně olympijských
her, musí být předloženy ke schválení MOV.

ČLÁNEK 13
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1) Znění těchto Stanov je v souladu s Olympijskou chartou a vychází z jejích pravidel.
Mezinárodní olympijský výbor Stanovy ČOV v tomto znění schválil. Vzniknou-li ve
výkladu a interpretaci těchto stanov pochybnosti, nejasnosti, či rozpory s ustanovením
Olympijské charty, platí znění Olympijské charty.
2) Platnost těchto Stanov nabývá jejich schválením na Plénu ČOV dne 11. dubna 2013.
3) Účinnost těchto Stanov nabývá registrací Ministerstva vnitra České republiky.
4) Neupravené otázky v těchto Stanovách se řídí dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování
občanů, ve znění pozdějších předpisů.
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