
Závazkem každého národního olympijského výboru je po-
dílet se na naplňování poslání olympijského hnutí – bu-
dovat lepší svět prostřednictvím sportu – na svém území. 
Udržitelnost naší organizace a  její řádná správa jsou zá-
sadní pro to, abychom toto poslání mohli naplňovat nejen 
dnes ale i v budoucnosti. 

Sedmnáct cílů udržitelného rozvoje OSN nám poskytuje 
konkrétní rámec pro definování toho, jak by tento „lepší 
svět“ mohl do roku 2030 vypadat. Jeho součástí je i uzná-
ní role sportu jako důležitého činitele udržitelného rozvoje 
a role olympismu jako inspirace pro budoucí generace.

Přestože jsme spolkem na národní úrovni, jehož hlavním 
posláním je podporovat rozvoj olympijského hnutí v naší 
zemi, plně si uvědomujeme, že je třeba, abychom převzali 
odpovědnost za (pozitivní i  negativní) dopady naší čin-
nosti a aktivit na společnost a životní prostředí, abychom 
udělali maximum pro zlepšení těchto aktivit, a abychom 
motivovali a inspirovali ostatní.

Proto jsme vydali Strategii udržitelnosti 2030, která před-
stavuje závazek ČOV ke kontinuálnímu zlepšování a po-
skytuje devítiletý rámec a  plán transformace naší orga-
nizace směrem k  její větší udržitelnosti a  odpovědnosti. 
Tento rámec je tvořen čtyřmi prioritními oblastmi, které 
odkazují na aspekty aktivit ČOV, jež nejvíc souvisejí s udr-
žitelností, a je ohraničen třemi sférami vlivu – Český olym-
pijský výbor jako organizace, Český olympijský výbor jako 
organizátor projektů a akcí, a Český olympijský výbor jako 
influencer a partner.

Strategické záměry v každé z prioritních oblastí představují naši vizi 
toho, jak by mohla vypadat udržitelná budoucnost pro Český olym-
pijský výbor jakožto organizaci, pro naše projekty a akce, a pro naši 
roli v  oblasti udržitelnosti v  českém a  mezinárodním sportovním 
prostředí. 
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Následující opatření nám umožní posunovat se blíže k naplnění 
našich ambicí v každé z prioritních oblastí:

Za ustanovení Koncepce udržitelnosti ČOV a za dohled nad její 
implementací odpovídá Výkonný výbor ČOV. Generální sekre-
tář ČOV a ředitelé jednotlivých úseků tuto koncepci podporují  
a zodpovídají za její implementaci v oblastech jejich odpověd-
nosti.

O naplňování této koncepce a realizaci Strategie udržitelnosti 
budeme pravidelně informovat. 

Jiří Kejval
Předseda ČOV

Odsouhlaseno Výkonným výborem dne 22. 11. 2021

Zřízení manažerského týmu strategie (případně pozice ma-
nažera strategie), který bude koordinovat naši práci v této 
oblasti.

Přijetí systému řízení udržitelnosti inspirovaného mezinárod-
ními standardy s jasně definovanými rolemi a odpovědnostmi.

Zakotvení principů udržitelnosti do interních procesů.

Stanovení hlavních a korektních cílů v rámci každé z priorit-
ních oblastí a vytvoření řady opatření určených k dosažení 
těchto cílů.

Zapojení celé organizace a jejich pracovníků do implemen-
tace strategie udržitelnosti.

Spolupráce s našimi partnery a zúčastněnými stranami za 
účelem vzájemné podpory na naší společné cestě k udrži-
telnosti.




