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Vážený pane předsedo, 

píši Vám v souvislosti se slavnostním ceremoniálem, při kterém budou oceněni úspěšní            

reprezentanti uplynulých letních olympijských a paralympijských her v Tokiu. Jak je Vám jistě 

známo, řada úspěšných sportovců hájí barvy nejen České republiky a její skvělé sportovní       

pověsti, ale také našeho resortního sportovního centra Victoria VSC. Nemohu se však zbavit 

dojmu, že nebýt selhání Českého olympijského výboru při servisu a přepravě sportovců do 

Tokia, mohlo být medailistů za Českou republiku ještě více.  

Škody, které sportovcům vznikly, jako je zmaření možného úspěchu, na který se roky                 

připravovali, se bohužel nedají nijak nahradit a mohou mít dalekosáhlé následky. Vzhledem 

k tomu, že šlo v řadě případů o sportovce zmíněného centra Victoria VSC, dotýká se mne celá 

věc coby ministra resortu školství velmi osobně. A stejně tak se mne dotkla i zcela                         

nedostatečná reflexe celé situace ze strany ČOV a Vaší osoby. Vaše reakce byla naprosto         

neempatická a nereflektovala fakt, že hlavním posláním Vaší organizace, která je navíc                

financována z veřejných prostředků, je zajištění servisu pro sportovce. 

Nemusím Vám jistě připomínat, že ČOV má v českém sportovním prostředí unikátní roli a je 

garantem výpravy na olympijské hry či další akce Mezinárodního olympijského výboru. Toto 

postavení je vysoce zodpovědné, zavazující a přesahuje rámec sportovních svazů. Vaším        

primárním cílem je být maximálním servisním partnerem sportovců a jejich týmů, a to ve všech 

ohledech, což je nejen zajištění bezpečné přepravy, ale také například zdravotní zabezpečení 

či mediální servis. 

Vzhledem k tomu, že stále trvá pandemická situace, žádám Vás s ohledem na zmíněné selhání, 

abyste v maximální možné míře profesionalizoval výkon agendy, která Vám je hrazena ze     

státního rozpočtu, a nastavil opatření tak, aby se podobná situace již neopakovala, ale            

především, aby bylo celé zabezpečení výprav vysoce profesionální a zcela odpovídalo                

vysokému společenskému významu olympijských her. 

 



Žádám Vás tedy o to, abyste mi jakožto představiteli resortu, jehož sportovci se těchto              

významných akcí účastní, nejpozději do konce nadcházejícího října představil kroky, které      

povedou k maximální profesionalizaci při zajištění účasti českých sportovců na olympijských 

hrách v Pekingu, a to včetně personálních změn. Přesvědčit a ujistit o tom, že to ČOV zvládne 

lépe než v případě OH v Tokiu, byste měl také samotné sportovce a především veřejnost,     

protože, znovu připomínám, organizace výpravy českých reprezentantů na olympijské hry je 

činnost plně hrazená státem, s čímž souvisí také plná odpovědnost vůči státu, jeho                       

reprezentantům a veřejnosti. 

 S pozdravem 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vážený pan 
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