
 

 

 
STATUT 

 
LEGISLATIVNÍ RADY ČESKÉHO OLYMPIJSKÉHO VÝBORU 

 
 

I. 

Základní ustanovení 
 

1. Legislativní rada Českého olympijského výboru (dále jen „LR ČOV“) je 
zřízena Výkonným výborem ČOV (dále jen „VV ČOV“), a to v souladu se 
Stanovami ČOV. 

 
2. LR ČOV je stálým poradním orgánem předsedy ČOV, místopředsedů 

ČOV a generálního sekretáře ČOV. 

 
3. Za svou činnost odpovídá LR ČOV předsedovi ČOV. 

 
 

II. 

Působnost LR ČOV 
 

1. LR ČOV zejména: 
 

a) vyvíjí legislativní činnost v souvislosti s právními předpisy, které se 

týkají oblasti sportu; 
b) sleduje, vyjadřuje se a zaujímá stanoviska k veškeré legislativní 

činnosti týkající se ČOV; 

c) sleduje a vyhodnocuje vydávání právních předpisů v ČR a Evropské 
unii a jejich vliv na činnost ČOV a jeho členů;  

d) v rámci legislativní činnosti v oblasti sportu připravuje podklady 
pro jednání s orgány státní správy; 

e) je konzultačním místem pro otázky uplatnění právních předpisů 

týkajících se sportu a činnosti ČOV v individuálních případech; 
f) projednává příp. zpracovává vlastní nebo předložené návrhy na 

změnu Stanov či dalších předpisů ČOV, posuzuje jejich soulad s 
obecně závaznými právními předpisy, vyjadřuje k nim své 
připomínky; 

g) projednává a vyjadřuje se k návrhům smluv, které mají být 
sjednány ČOV; 

h) pravidelně sleduje a vyhodnocuje změny v mezinárodní úpravě 

sportu, zejména Olympijskou chartu a další předpisy vydávané 
Mezinárodním olympijským výborem; 

i) spolupracuje s Mezinárodním olympijským výborem, Legislativní 
radou ČSTV, Legislativním odborem kanceláře Senátu ČR, 
Legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu 

ČR, Odborem vládní legislativy Úřadu vlády ČR, Ministerstvem 
školství, mládeže a tělovýchovy ČR a dalšími institucemi; 
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j) na požádání příslušných orgánů ČOV vyjadřuje svá stanoviska 
k právní stránce sporů uvnitř ČOV, případně k aplikaci Stanov, 

řádů a předpisů ČOV v jednotlivých případech; 
k) podílí se na osvětové činnosti v oblasti legislativy a právní úpravy 

týkající se sportu. 
 
2. Závěry LR ČOV mají poradní a doporučující význam a jsou odborným 

podkladem v rozhodovacích procesech orgánů ČOV. 
 
 

III. 
Složení LR ČOV 

 
1. LR ČOV je složena z předsedy, místopředsedy a členů. 
 

2. Předsedu, místopředsedu a jednotlivé členy LR ČOV jmenuje a 
odvolává předseda ČOV, jmenování dává na vědomí VV ČOV.  

 
3. Tajemníka LR ČOV jmenuje a odvolává předseda LR ČOV. 

 

4. Členem LR ČOV může být pouze osoba s vysokoškolským právnickým 
vzděláním, která zaujímá významné postavení v oblasti aplikovaného 
práva či právní vědy, a která může svojí odbornou erudicí přispět 

k rozvoji olympijského hnutí a sportu v rámci ČOV. 
 

5. Předseda, místopředseda a členové LR ČOV jsou jmenováni na dobu 
určitou do následujícího volebního pléna ČOV, které zvolí Výkonný 
výbor ČOV. 

 
 

IV. 

Jednání LR ČOV 
 

1. LR ČOV se schází dle potřeby. LR ČOV je usnášeníschopná bez ohledu 
na počet přítomných členů. 

 

2. Každého jednání LR ČOV se může zúčastnit předseda ČOV, 
místopředsedové a generální sekretář ČOV. Rozhodne-li tak předseda 

LR ČOV, mohou být k jednání přizvány i další osoby. 
 
3. Jednání LR ČOV řídí předseda LR ČOV, v jeho nepřítomnosti 

místopředseda. V době nepřítomnosti předsedy i místopředsedy 
zastupují předsedu členové v pořadí určeném předsedou. 

 

4. Předseda LR ČOV určuje program jednání. 
 

5. O jednotlivých bodech programu probíhá diskuze, kterou řídí předseda 
LR ČOV. Slovo k jednotlivým bodům programu uděluje předseda LR 
ČOV, který také může slovo odejmout.  
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6. O návrzích usnesení dává předseda LR ČOV hlasovat. Hlasuje se 
zpravidla aklamací, pokud předseda nerozhodne, že proběhne tajné 

hlasování. Každý člen hlasuje buď pro, nebo proti návrhu, nebo se 
hlasování zdrží. Předseda může navrhnout, aby se hlasovalo odděleně 

o jednotlivých bodech projednávaného návrhu usnesení.  
 
7. Usnesení LR ČOV písemně formuluje a podepisuje předseda LR ČOV, 

případně jím pověřený člen LR ČOV. 
 
8. Z pověření předsedy LR ČOV zajišťuje agendu, korespondenci, 

pozvánky, zápisy a další administrativní činnosti týkající se LR ČOV 
tajemník LR ČOV. 

 
 

V. 

Konference LR ČOV 
 

1. LR ČOV může uspořádat Konferenci. Konferenci LR ČOV svolává 
předseda LR ČOV. 

 

2. Konference se účastní členové LR ČOV a dále zástupci všech 
sportovních svazů, které jsou členy ČOV. Konferenci řídí předseda LR 
ČOV, jenž také určuje její program. 

 
3. V rámci konference se projednávají zejména zásadní otázky týkající se 

legislativní činnosti ve sportovní oblasti, a to jak na úrovni 
vnitrostátní, tak na úrovni evropské a světové; projednává se činnost 
ČOV ve vztahu k legislativní činnosti v oblasti sportu; probíhají 

diskuze a rozpravy vztahující se k roli práva v oblasti sportu; 
projednávají se otázky financování a poskytování podpor v oblasti 
sportu; dále se projednávají všechny další otázky, které mají významný 

dopad na činnost ČOV a jeho členů. 
 

4. Konference přijímá závěrečné usnesení, ve kterém jsou shrnuty závěry 
jednotlivých diskuzí s případnými doporučeními dalšího postupu. 
Usnesení má doporučující charakter. 

 
 

VI. 
Závěrečná ustanovení 

 

1. Členové LR ČOV jsou povinni zachovávat náležitou důvěrnost o 
informacích, které se dozvěděli v souvislosti se svou činností v rámci 
LR ČOV. 

 
2. Statut LR ČOV byl schválen LR ČOV dne 26. 3. 2013 a téhož dne 

nabývá platnosti a účinnosti. 
 


