
Plénum ČOV 10. 5. 2022 

Bod 5. Kontrola plnění usnesení ze zasedání Pléna ČOV 29. 6. 2021 

 

5. Plénum ČOV ukládá předsedovi ČOV: 

5.1. Zajistit informovanost členů VV ČOV tak, že dokumenty projednané na VV ČOV, ke 

kterým je navrhováno usnesení, budou případně přílohou zápisu ze zasedání VV ČOV. 

Splněno – projednávané dokumenty na VV ČOV jsou od 21. 7. 2021 přílohou zápisu z VV ČOV a vše je 

členům VV i ČOV k dispozici na webu ČOV: https://www.olympijskytym.cz/vykonny-vybor.  

5.2. Společně s návrhy rozpočtů ČOV, obsahujících veškeré příjmy a výdaje, předkládat stav 

finanční rezervy ČOV na začátku daného rozpočtového období a předpokládaný stav 

finanční rezervy ČOV na konci daného rozpočtového období. 

Splněno – ve Zprávě o činnosti ČOV 2021 je zveřejněn stav finanční rezervy ČOV k 31. 12. 2021. 

Vzhledem k tomu, že jednání o veřejných prostředcích z výzvy NSA potřebných k sestavení rozpočtu 

ČOV pro rok 2022 stále probíhá, bude odhad stavu rezervy na konci roku 2022 uveden v návrhu 

rozpočtu ČOV pro rok 2022, který bude předložen na jednání Pléna ČOV 2022. 

5.3. Vyzvat členy ČOV k účasti v pracovní skupině pro přípravu nových Stanov ČOV.  

Splněno – pracovní skupina pro přípravu novelizace Stanov ČOV byla ustanovena a schválena VV ČOV 

dne 12.10.2021 ve složení: M. Petrásek – předseda, K. Bauer, Z. Haník, M. Hnilička, M. Jansta, H. 

Moučková, D. Svoboda F. Šuman, G. Waage. S jednotlivými členy Pracovní skupiny byla jejich 

nominace předjednána a na základě jejich souhlasu byla tato skupina ustanovena s tím, že jejími 

členy jsou zástupci olympijských i neolympijských sportů, zástupci složek i Komise sportovců ČOV. 

5.4. Předložit členům ČOV do zasedání Pléna ČOV v dubnu 2022 k diskusi návrh novely 

Stanov ČOV, které musí být samozřejmě v souladu s Olympijskou chartou a právním 

řádem ČR. 

Částečně splněno – Předmětné Usnesení bylo schváleno na Plénu ČOV 29. 6. 2021 a dne 6. 9. 2021  

VV ČOV ve smyslu Usnesení Pléna pověřil předsedu Legislativní rady ČOV M. Petráska k přípravě návrhu 

postupu při novele Stanov ČOV. Následně Legislativní rada ČOV požádala členy Pracovní skupiny, aby 

do 17. 1. 2022 zaslali své návrhy pro novelu Stanov ČOV. Jednotliví členové Pracovní skupiny ve 

stanoveném termínu 17. 1. 2022 odprezentovali své připomínky k novele Stanov ČOV, a to v písemné 

i ústní formě. V současném období LR ČOV připravuje komplexní návrh novely, který projedná 

s Pracovní skupinou a na základě příslušných závěrů navrhne další pracovní postup pro orgány ČOV. 

Úkol je částečně splněn z následujících důvodů: Od zasedání Pléna ČOV dne 29. 6. 2021 existovala 

v souvislosti s nemocí Coovid-19, až do prosince 2021 celá řada zákonných a dalších opatření, nárůst 

mimořádných úkolů, ale i onemocnění Covid-19 apod., která výrazně omezovala vzájemné osobní 

konzultace i pracovní komunikaci, včetně časových možností členů LR ČOV i Pracovní skupiny. Kromě 

této skutečnosti je třeba si uvědomit, že v rozmezí července 2021 – února 2022 se konaly LOH v Tokiu 

a ZOH v Pekingu, na kterých se celá řada kolegů z Pracovní skupiny podílela a nemohla se výhradně 

věnovat předmětnému úkolu. I v kontextu těchto skutečností můžeme však konstatovat, že Usnesení 

pléna ČOV z 29. 6. 2021 bude v požadované odborné kvalitě včas splněno. Vzhledem k tomu, že i 

většina členů Pracovní skupiny se vyjádřila k výraznému snížení členů VV ČOV, bude možné z těchto 

důvodů směřovat platnost a účinnost novely Stanov ČOV, až po skončení mandátů zvolených členů  

VV ČOV v roce 2025. Případné další změny je možné realizovat formou přechodných ustanovení.  

O dalším postupu budeme členy Pléna ČOV informovat. 

https://www.olympijskytym.cz/vykonny-vybor


 

6. Plénum ČOV ukládá VV ČOV: 

6.1. Zajistit informovanost členů ČOV tak, že zápisy ze zasedání VV ČOV budou zasílány 

členům ČOV, případně budou dostupné na webu ČOV. 

Splněno – projednávané dokumenty na VV ČOV jsou od 21. 7. 2021 přílohou zápisu z VV ČOV a vše je 

členům VV i ČOV k dispozici na webu ČOV: https://www.olympijskytym.cz/vykonny-vybor.  

6.2. Svolat programovou konferenci a do zasedání Pléna ČOV v dubnu 2022 připravit novou 

marketingovou strategii ČOV s portfoliem projektů zaměřených jak na přímou podporu 

členů ČOV, tak propagaci olympijských myšlenek. 

Splněno – Programová konference se členy ČOV se uskutečnila 13. 4. 2022 v O2 universum. 

Diskutovány byly projekty zaměřené na podporu členů ČOV a zpětná vazba členů bude reflektována 

ve zprávě předsedy ČOV na Plénu ČOV 10. 5. 2022.  

6.3. V rámci nové marketingové strategie ČOV vyčlenit určitou část výnosů obchodních 

společností ČOV na podporu sportovních svazů. 

Splněno – Členské sportovní spolky jsou již nyní podporovány z vlastních zdrojů ČO, a.s. (podpora 

partnerského poolu ČOT) v několika oblastech: financování sportovních svazů za každé kvalifikované 

místo sportovce na OH, ZOH, podpora komunikace a propagace sportu v rámci projektů Media House 

a Czech Team TV, vybavení kolekcí Alpine Pro, zajištění mediálního prostoru od partnerů ČOT atd. 

v celkové výši 74,8 mil. Kč pro OH 2020 v Tokiu a 66,5 mil. Kč pro ZOH 2022 v Pekingu. 

 

V Praze 28. 4. 2022 

 

https://www.olympijskytym.cz/vykonny-vybor

