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Článek I. 

 
1. Usnesením Výkonného výboru ČOV (VV ČOV) ze dne 22. 11. 

2012 se zřizuje Komise zahraničních vztahů ČOV. 
 

 
 

Článek II. 
Poslání a složení KZV 

 
1. KZV je poradním orgánem předsedy ČOV a místopředsedů 

ČOV. 
 

2. KZV se zřizuje za účelem posuzování zásadních koncepčních 
otázek postupu ČOV v oblasti zahraničních vztahů. 
 

3. Předsedu, místopředsedu a členy KZV jmenuje předseda ČOV a 
jejich jmenování dává na vědomí VV ČOV. 
 

4. Závěry KZV mají poradní a doporučující význam a jsou 
odborným podkladem v rozhodovacích procesech. 

 
5. KZV má max. 9 členů s hlasovacím právem - předsedu, 

místopředsedu a členy komise. Složení komise zpravidla 
obsahuje dva členy zastupující letní olympijské sporty, dva 
členy zastupující zimní olympijské sporty a jednoho člena 
zastupujícího neolympijské sporty a  paralympiky ČOV. Jedním 
členem komise je zpravidla osoba zastupující problematiku EU. 
Ostatní členy zatupující konkrétní problematiku navrhuje 
předseda komise a schvaluje předseda ČOV. 

 
  



6. KZV je schopna usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina 
jejích členů. K přijetí usnesení je třeba souhlas nadpoloviční 
většiny přítomných členů KZV. 
  

7. KZV předsedá předseda KZV, nebo jím pověřený zástupce. 
 

8. Sekretářem KZV je osoba pověřená předsedou KZV. 
 

 
 

Článek III. 
Kompetence předsedy a členů KZV 

 
Předseda KZV, pokud tento není členem VV ČOV, může být přizván na 
zasedání VV ČOV k otázkám týkajících se činnosti KZV. 
 
 
 

Článek IV. 
Náplň činnosti 

 
  KZV projednává zpravidla následující oblasti činnosti ČOV: 
  

1. Koordinace osob zvolených do mezinárodních sportovních 
institucí 
  

a. Konzultuje s příslušnými národními sportovními svazy 
návrhy jejich osob do mezinárodních sportovních institucí; 

b. Koordinuje šíření cílené mezinárodní sportovní informace 
ČOV prostřednictvím zástupců národních sportovních svazů 
činných v mezinárodních sportovních institucích; 

c. Doporučuje národním sportovním svazům obsazování 
nominace na sportovní diplomatické pozice v jejich sportu; 

d. Pravidelně komunikuje s osobami činnými v mezinárodní 
sportovní politice. 

 
 
 
 
 



 
2. Navrhuje VV ČOV kandidáty do mezinárodních sportovních 

institucí včetně jejich komisí. 
 

a. Navrhuje VV ČOV vhodné osoby do mezinárodních 
sportovních institucí; 

b. Navrhuje cíle a zájmy ČOV na mezinárodní úrovni; 
 
 

3. Navrhuje podporu mezinárodních soutěží na území České 
republiky vyžadujících státní garanci, podporu státu či 
příslušného ministerstva; 
 

a. Shromažďuje informace o zájmu jednotlivých sportovních 
svazů na pořádání významných sportovních akcí ve výhledu 
cca 5 let; 

b. Konzultuje se svazy podmínky pro možné podání přihlášky 
těchto soutěží a v případě zájmu svazů konzultuje strategii 
kandidatury svazů na tyto akce; 

 
 

4. Navrhuje způsob komunikace s partnerskými NOV za účelem 
synchronizace postupů v oblasti zahraničních vztahů; 
 

5. Projednává materiály z oblasti zahraničních vztahů 
připravovaných k jednání VV ČOV; 

 
6. Koordinuje činnost pracovní skupiny EU a sport; 

 
7. Poskytuje informace sportovním i nesportovním institucím ČR 

o zahraniční sportovní problematice a v případě potřeby a 
zájmu koordinuje společné zahraničně sportovní aktivity; 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
8. Komise KZV zpravidla 1-2x do roka svolává konferenci KZV. 

Konference KZV je tvořena zástupci sportovních svazů a 
institucí sdružených pod ČOV, kteří pracují v oblasti zahraniční 
sportovní politiky příslušného svazu či instituce. Komise KZV na 
jednáních konference informuje sportovní prostředí o své 
činnosti za poslední období a o koncepci a plánech na období 
následující. Konferenci KZV předsedá předsednictvo složené ze 
členů KZV včetně jmenovaných poradců. Konferenci KZV řídí 
předseda KZV. 

 
 
 

Článek V. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Statut KZV nabývá účinnosti schválením VV ČOV. 

  
2. Změny tohoto Statutu navrhuje předseda komise VV ČOV po 

projednání s předsedou ČOV. 
 

 
 
 
V Praze dne 28. 4. 2016 
 
 
 
 
 
Ing. Roman Kumpošt     Ing. Jiří Kejval 
Předseda KZV      Předseda ČOV 
 
 
 


