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DALŠÍCH 80 MILIONŮ PRO MLÁDEŽ
FINANCOVÁNÍ SPORTU

Připomínky a náměty k zákonu o podpoře
sportu posílejte na zakonosportu@olympic.cz.
Podklady naleznete na webu ČOV.
Seminář pro svazy

167 milionů pro mládežnický sport
Český olympijský výbor rozdělil mezi sportovní
svazy druhou splátku loterijních prostředků převyšující 80 milionů korun.

Čerpání peněz z loterijních prostředků probíral
nedávný ekonomický seminář v pražském Centru sportovní medicíny na Chodově. Zástupcům
sportovních svazů, které se v plném počtu zúčastnily semináře, předseda ČOV Jiří Kejval a
místopředseda výkonného výboru ČOV Libor
Varhaník zdůraznili účel použití loterijních odvodů. Pravidla hovoří zcela jasně: svazy musí
zaručit, že se prostředky dostanou mládeži.
Vznikne Centrální matrika sportovců

V součtu s první splátkou již ČOV vyplatil sportovnímu prostředí téměř 170 milionů korun.
Více.
ZÁKON O PODPOŘE SPORTU
Nastolení jasných podmínek a zcela transparentní financování si slibují od připravovaného zákona o podpoře sportu ministr školství,
mládeže a tělovýchovy Marcel Chládek a
Český olympijský výbor. S chystanou legislativou se během veřejné rozpravy na půdě České
obce sokolské seznámili zákonodárci i samotní
sportovci.
Zákon by měl definovat přesnou úlohu orgánů
státní správy, působnost krajů a obcí. Jeho
smyslem je zajistit přehledné a průhledné financování sportu tak, aby prostředky z centrální
úrovně zajistily kvalitní přípravu reprezentantů a
zároveň umožnily sportování široké veřejnosti.
Během veřejné rozpravy se přednášející věnovali oblastem jako např. zdravotní prospěšnost
sportu, dobrovolnictví, druhá kariéra sportovců
a renta olympioniků, doping a velké sportovní
akce, společenská odpovědnost firem nebo násilí na stadionech.
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Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
a Český olympijský výbor se podpisem memoranda dohodly na zřízení centrální matriky sportovců. Databáze bude v budoucnu sloužit
MŠMT, v jehož rozpočtu jsou alokovány státní
prostředky na podporu sportu, k výpočtu dotací
jednotlivým spolkům. Vytvoření a spuštění matriky, jež bude součástí připravovaného Portálu
ČOV, se plánuje do osmnácti měsíců.
„Systém rozdělování veřejných prostředků na
sport potřebuje zásadní modernizaci, aby dělení peněz i následná kontrola byly naprosto
transparentní, spravedlivé a řídily se platnými
daty. Tomu pomůže centrální matrika. Vznikne
čistá databáze sportovců jednotlivých spolků,“
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řekl ministr školství, mládeže a tělovýchovy
Marcel Chládek. Více.
AKTIVITY PŘEDSEDY
Výše dotací na sport se v roce 2015 nebude snižovat. To je výsledek jednání Jiřího Kejvala
s premiérem Bohuslavem Sobotkou a ministrem školství, mládeže a tělovýchovy Marcelem
Chládkem. V původním návrhu rozpočtu na rok
2015 bylo na sport původně alokováno o 800
milionů korun méně než v letošním roce.
Dalším bodem schůzky byla i připravovaná novela zákona o podpoře sportu.
O zákoně mluvil Jiří Kejval i s Igorem Němcem,
předsedou českého Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Jiří Kejval se také setkal s představiteli tělovýchovných organizací – starostkou České obce
Sokolské Hanou Moučkovou, předsedou
Klubu českých turistů Vratislavem Chvátalem
a Miroslavem Zítkem, předsedou České asociace Sport pro všechny. Tématem byla především spolupráce v rámci projektu Česko sportuje.

stala tváří pravidel fair play, které pro děti připravil ČOV ve spolupráci s časopisem Čtyřlístek.
Setkání se šéfem MOV
Jiří Kejval se sešel se šéfem Mezinárodního
olympijského výboru Thomasem Bachem. Na
jednání přímo v sídle MOV ve švýcarském
Lausanne ho doprovázel Roman Kumpošt,
předseda Komise zahraničních vztahů ČOV.
S německým sportovním diplomatem a olympijským vítězem v šermu probírali Jiří Kejval a Roman Kumpošt postavení ČOV jako vrcholné
české sportovní organizace. Podle Bacha zkušenosti z dalších zemí ukazují, že je tato změna
krokem správným směrem. Dalším klíčovým
bodem bylo jednání o marketingovém TOP programu MOV.
Thomas Bach si také vyžádal podklady k projektu Olympijského parku Soči – Letná, aby se
z něj mohl inspirovat i MOV a národní olympijské výbory. Podpora sportu pro všechny je totiž
jedním ze stěžejních témat Olympijské agendy
2020, strategického plánu MOV na nadcházejících šest let.

Výraznou podporu projektu přislíbil i ředitel kanálu ČT Sport Jiří Ponikelský. S generálním
ředitelem České televize Petrem Dvořákem
jednal předseda ČOV o širší spolupráci s Českou olympijskou nadací. ČT je jejím hlavním
mediálním partnerem a podporuje ji napříč jednotlivými kanály.
S Petrem Břízou, někdejším elitním hokejovým
brankářem a současným pražským zastupitelem, řešil předseda rozvoj sportovní infrastruktury v Praze a grantovou politiku hlavního města
v oblasti sportu.
Jiří Kejval se také sešel s Kateřinou a Mattem
Emmonsovými. Oba slavní střelci se plánují
zapojit do aktivit na podporu zejména mládežnického sportu. Kateřina Emmons se již dříve
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V Lausanne se také oba představitelé ČOV sešli s prezidentem Asociace národních olympijských výborů (ANOC), šejkem Ahmadem AlFahad Al-Sabahem, který je pozval na listopadové valné shromáždění ANOCu.

OLYMPIJSKÝ ZPRAVODAJ
6/2014, srpen 2014
Oběžník Českého olympijského výboru
www.olympic.cz, press@olympic.cz

OLYMPIJSKÉ HRY
Rio za dva roky
Do zahájení olympijských her v Riu de Janeiru
zbývají dva roky. ČOV proto uspořádal proto setkání sportovců a zástupců českých médií.
V sídle výboru se tak sešli úspěšní olympionici
– pětibojař David Svoboda, skifařka Mirka
Knapková, vodní slalomář Vavřinec Hradilek
a plážové volejbalistky Markéta Kolocová a
Kristýna Sluková. Více.

Ve své zprávě, kterou zveřejnila u příležitosti dvou let od zahájení
olympiády
2012 a v době konání
Her Commonwealthu
2014 v Glasgow, o
tom informovala britská vláda. Ekonomický přínos dokonce předčil
očekávání, cíl byl 11 miliard liber (382 miliard
korun) za čtyři roky po olympiádě. Britské podniky vydělaly po hrách například na zahraničních investicích. Vedle ekonomického přínosu
se zvýšil příliv turistů, v roce 2013 stoupl počet
návštěvníků o šest procent.
OLYMPIJSKÉ HRY MLÁDEŽE 2014

Zástupci ČOV se pak přímo v Riu zúčastnili konference World Press Briefing spojené s inspekcí
sportovišť a olympijské infrastruktury. Více.
Česká televize opět
zprostředkuje sportovní
přenosy z her a zároveň
chystá společně s Českým olympijským výborem projekt interaktivních televizních studií
v Praze i Brazílii.
Odkaz Londýna 2012: více Britů sportuje,
ekonomika získala za dva roky skoro 500 miliard korun
Olympijské hry v Londýně přinesly během pouhých dvou let po svém skončení Velké Británii
ekonomické oživení ve výši 14,2 miliard liber
(asi 493,5 miliard korun) a hlavně 1,7 milionu
lidí, kteří se pustili do sportu.
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V čínském Nankingu právě probíhají druhé letní
Olympijské hry mládeže pro sportovce do osmnácti let. Českou republiku reprezentuje 37
olympioniků ve čtrnácti sportech (plavání, atletika, basketbal, kanoistika, cyklistika, gymnastika, judo, moderní pětiboj, veslování, sportovní
střelba, stolní tenis, taekwondo, tenis, plážový
volejbal). K 25. srpnu získala ČR již pět medailí,
zlato vybojovala smíšená cyklistická štafeta .
Výsledkový servis a další novinky sledujte zde.
Youth Olympic Games (YOG), jak zní oficiální
název, jsou největší mezinárodní akcí pro
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mladé sportovce. Her se účastní přes 3800
sportovců z 204 zemí.
V Nankingu zastupuje
Českou republiku i talentovaný český novinář Tomáš Pavlíček z redakce
iDNES.cz. Účastní se
programu MOV „Young
reporters“. Z každého
kontinentu přitom postoupili pouze čtyři kandidáti. Třiadvacetiletý Pavlíček tak obstál v mimořádně silné konkurenci.
ČESKO SPORTUJE

ČESKÁ OLYMPIJSKÁ AKADEMIE
120 let Mezinárodního olympijského výboru
Na sklonku října letošního roku uspořádá Český
olympijský výbor odbornou konferenci ke 120
letům od vzniku moderního olympijského hnutí
za účasti tuzemských i zahraničních hostů.
Konference se bude týkat nejen historických
událostí, ale také pohledu na současnost a budoucnost olympijského hnutí. Připomene také
české a československé olympijské úspěchy
(medaile, ale i zastoupení v MOV, v evropských
strukturách apod.).
Vědecko-metodická sekce

Český olympijský výbor připravuje druhý ročník
Olympijského víceboje v rámci kampaně Česko
sportuje. V uplynulém školním roce se do sportovních aktivit zapojilo téměř sto tisíc dětí. „Nyní
máme ambici toto číslo výrazně zvýšit,“ říká Marek Tesař, marketingový ředitel ČOV. Projekt
startuje již za několik dní, sledujte
www.ceskosportuje.cz.
OMBUDSMAN
Jakým způsobem pracuje a rozhoduje ombudsman ČOV Alexander Károlyi? Proč a jak mu
radí olympijští vítězové? Čtěte v rozhovoru na
webu olympijského výboru.
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Po úspěšné konferenci „Mosty 2014“, na které
přednášeli tenisový kouč Ivan Lendl a sportovní psycholog Bill Beswick, chystá VMS
další odborný seminář v období na přelomu listopadu a prosince.
VMS pokračuje v publikační činnosti. Modrá linie uvádí knihy, které by měly být zajímavé a
přínosné pro všechna sportovní odvětví (např.
Zatsiorského Silový trénink či Vytrvalostní trénink od Přemysla Panušky). V červené řadě vychází nadoborové i oborové metodické listy. Zelená linie je pokračováním tradiční knihovničky
ČOV. Žlutá edice umožňuje svazům vydat za
výhodných podmínek své učebnice nebo jiné
knihy. Více informací poskytne Antonín Plachý.
VMS dále ve spolupráci s FTVS UK, ČVUT a
dalšími subjekty připravuje software na analýzu
herního pohybu ve sportovních hrách.
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Veškeré informace o činnosti VMS najdete na
webu.
ROZHODČÍ KOMISE

pro fotbalovou Slavii a působil v oddělení komunikace Českého olympijského výboru při LOH
2012 v Londýně.
LEGISLATIVNÍ RADA

Český olympijský výbor a Český svaz cyklistiky
se dohodly, že případ cyklisty Romana Kreuzigera, jehož kvůli údajným nesrovnalostem
v biologickém pasu z let 2011 a 2012 vyšetřuje
Mezinárodní cyklistická unie (UCI), bude řešit
Rozhodčí komise Českého olympijského výboru, nikoli Disciplinární komise ČSC. Umožňují
to předpisy všech jmenovaných organizací.
„Jde nám o maximální transparentnost a nezávislé posouzení případu,“ uvedl Jiří Kejval,
předseda Českého olympijského výboru. Rozhodčí komise ČOV je nejvyšším národním orgánem, který se zabývá případy souvisejícími
s možným porušením antidopingových pravidel.
Proti jejímu rozhodnutí se lze odvolat k Mezinárodní sportovní arbitráži CAS.

Předseda Legislativní rady
ČOV Jan Šťovíček byl na
kongresu evropské motocyklové federace FIM Europe v Krakově zvolen jejím
viceprezidentem. Šťovíčka
podpořilo téměř 80 % evropských federací, což je
mandát silou srovnatelný
s nově zvoleným prezidentem FIM Europe
Wolfgangem Srbem z Rakouska.
KOMISE SPORTU ŽEN
Jihočeský golf klub Bechyně a Komise sportu
žen pořádají 30. srpna v resortu Bechyně Golfový den pro ženy – Gentlemen welcome, který
zahrnuje akademii pro začátečnice, turnaj pro
aktivní golfistky i doprovodný program. Více.
ČESKÁ OLYMPIJSKÁ NADACE
Další děti pod kruhy České olympijské
nadace

Verdikt se očekává ve druhé polovině září.
OCENĚNÍ PRO VĚRU ČÁSLAVSKOU
Památkový úřad Slovenské republiky v Bratislavě udělil Věře Čáslavské cenu v kategorii
Akvizice za dar dvou zlatých olympijských medailí Slovenskému sdružení tělesné kultury –
Muzeu tělesné kultury v SR. Legendární gymnastka se už letos v dubnu stala čestnou členkou Slovenského olympijského výboru.
KOMISE VNĚJŠÍCH VZTAHŮ
První Čech absolvoval FIFA Master – jeden z
nejprestižnějších vzdělávacích programů současnosti v oblasti sportovního managementu.
Je jím Jakub Mihule, který v minulosti pracoval

5

Patroni olympijské nadace v čele s Janem Železným odhlasovali na červencovém zasedání
finanční podporu ve výši 318 600 Kč pro dalších
67 dětí.
Nadace bude plnit další dětská přání. V září se
chystá trénink s českou fotbalovou reprezentací
a návštěva přátelského utkání s USA. Mladí
sportovci se setkají také s Ondřejem Synkem
na Veslařské regatě v Brandýse nad Labem,
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kde se připravuje i společný výlet na koloběžkách. Dále se připravuje atletický kemp s Janem Železným a jeho svěřenci. Děti také již v
říjnu navštíví premiéru lední revue „Jen počkej
zajíci“ a potkají se při tom s krasobruslařem Tomášem Vernerem.
Nadace za dobu své existence podpořila již 396
dětí a rozdělila mezi ně 2,275 milionu korun.
Pomoci můžete i vy
Víte o dětech ze svého okolí, kterým brání nedostatek financí ve sportování? Napište nám
(con@olympic.cz) nebo navštivte web nadace.
Hlavním partnerem projektu je Sazka.

NEJBLIŽŠÍ AKCE
28. 8. 2014 v 10:00 hodin – Zahájení nového
ročníku Olympijského víceboje (Praha).
28. 8. 2014 – Start mezinárodního dobrovolnického programu pro Rio 2016.
2. 9. 2014 – Česká olympijská nadace na tréninku fotbalové reprezentace (Praha).
5.–6. 9. 2014 – Republikové finále OVOV (Juliska, Praha).
10. 9. 2014 – Zasedání Výkonného výboru
ČOV (CPM, Praha).
17. 9. 2014 – Oznámení cen vstupenek pro
Rio 2016.

6

OLYMPIJSKÝ ZPRAVODAJ
č. 6/2014, 25. srpna 2014
Redakce: press@olympic.cz
Šéfredaktor: Alexandr Kliment
Redakce: Petr Souček, Zuzana Kalátová, Tomáš Houska
Fotografie © MŠMT, MOV, ČOV, Jiří Koliš, KŠD, Markéta
Navrátilová, Martin Malý

OLYMPIJSKÝ ZPRAVODAJ
6/2014, srpen 2014
Oběžník Českého olympijského výboru
www.olympic.cz, press@olympic.cz

7

OLYMPIJSKÝ ZPRAVODAJ
6/2014, srpen 2014
Oběžník Českého olympijského výboru
www.olympic.cz, press@olympic.cz

Spolupracujeme:

8

