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JEDINĚ TRANSPARENTNÍ FINANCOVÁNÍ SPORTU

 

Milí sportovní přátelé,  

nacházíme se v turbulentní době, která se 

odráží i ve sportovním prostředí. Vždy jsem byl 

nekompromisním zastáncem transparentních 

vztahů a průhledného financování a funkce 

předsedy ČOV mě v tomto názoru ještě víc 

utvrdila.  

Současné snahy o zpochybňování financování 

aktivit ČOV a mojí osoby, o nichž psaly před 

pár dny Lidové noviny, vnímám jako účelové. 

Hospodaření olympijského výboru je veřejně 

dostupné a není pravdou, že mě vyšetřuje 

protikorupční policie, nejsem trestně stíhán, ba 

dokonce jsem nebyl ani vyzván k podání jaké-

hokoliv vysvětlení.   

Mým prioritním cílem je a bude sjednocení 

českého sportu. Je to nezbytná podmínka pro 

to, aby sport dokázal získávat finanční pro-

středky z veřejného sektoru. Blíží se schvalo-

vání státního rozpočtu pro příští rok a nám 

nezbývá než intenzivně pracovat na tom, aby 

vláda splnila, k čemu se ve svém programo-

vém prohlášení zavázala – tedy zajistila vše-

strannou podporu sportu. A to zvládneme pou-

ze tehdy, budeme-li táhnout za jeden provaz.   

 

Váš Jiří Kejval 

Předseda Českého olympijského výboru 

 

AKTIVITY PŘEDSEDY 

Jiří Kejval se zúčastnil zasedání Národní rady 

pro sport, poradního orgánu ministra školství, 

mládeže a tělovýchovy Marcela Chládka. 

Rada připravuje mimo jiné podklady pro dělení 

finančních prostředků pro sportovní prostředí. 

 

ČOV navštívil legendární atlet a předseda 

Britského olympijského výbor Sebastian Coe 

(na fotografii). S Jiřím Kejvalem, generálním 

sekretářem Petrem Graclíkem, předsedou 

Zahraniční komise Romanem Kumpoštem a 

místopředsedou výkonného výboru Liborem 

Varhaníkem probírali podporu mládežnického 

sportu a podepsali memorandum o užší spolu-

práci BOV a ČOV.  

Předseda ČOV představil ministrovi zdravot-

nictví Svatopluku Němečkovi studii KPMG 

ČR „Prevence nemocí vyvolaných nadváhou a 

obezitou prostřednictvím sportu“. Zároveň 

jednali o možnostech čerpání prostředků 

z fondu prevence zdravotních pojišťoven na 

podporu sportu mládeže. 

S předsedou senátu Milanem Štěchem Kejval 

probíral podporu sportu v oblasti legislativy. Na 

jednání Podvýboru pro mládež a sport PSP 

se řešila novelizace Zákona o podpoře sportu. 

Stávající norma je již nevyhovující. 

Financování Národních olympijských center, 

která zásadním způsobem zefektivní přípravu 

vrcholových sportovců, bylo tématem setkání 

s náměstkem ministra školství Janem Ziklem. 

Jiří Kejval se sešel i s ministrem obrany Marti-

nem Stropnickým. Probírali současný stav 

http://www.olympic.cz/
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Armádního sportovního centra Dukla, které je 

tradičním dodavatelem úspěšných českých 

reprezentantů.  

S předsedou fotbalové asociace Miroslavem 

Peltou jednal Jiří Kejval o co nejefektivnějším 

vynaložení loterijních odvodů na sport mláde-

že. Fotbal obdržel z první splátky v roce 2014 

od ČOV 28 milionů. S místopředsedou fotbalo-

vé asociace Dušanem Svobodou hledali způ-

soby, jak zvýšit bezpečnost na fotbalových 

stadionech a omezit vulgarity v hledištích. 

Společně s Komisí sportovců ČOV a olympio-

niky Petrem Koukalem a Kateřinou Neu-

mannovou se Jiří Kejval účastní příprav pro-

jektu „Druhá kariéra“ pro sportovce po ukonče-

ní závodní činnosti. Aktivitu podporuje i 

Mezinárodní olympijský výbor. 

Jiří Kejval se stal členem redakční rady Mladé 

fronty DNES. Zasedají v ní mimo jiné uznáva-

ný chirurg Bohdan Pomahač, herec a režisér 

Miroslav Krobot, zpěvák Richard Krajčo či 

spisovatel Pavel Kosatík. Rada se bude schá-

zet a debatovat nad novinami třikrát ročně, MF 

DNES si může vyžádat názor členů rady ad 

hoc.  

Se šéfem Českého klubu olympioniků Oldři-

chem Svojanovským hodnotil Kejval dosa-

vadní spolupráci na projektu Česko sportuje a 

výhled pro nový ročník Olympijského víceboje. 

Díky spolupráci se bývalí sportovci prezentova-

li mladé generaci a ukázali své životní příběhy.  

Kejval se zúčastnil konference o současnosti a 

budoucnosti horských středisek v Česku. 

Podle studie KPMG ČR přinášejí střediska 

ročně do veřejných rozpočtů 10 miliard korun. 

S ředitelem Národního divadla Janem Buria-

nem jednal Jiří Kejval o spolupráci na projektu 

Sport a umění, který se připravuje na rok 2015. 

Stejné téma řešil i s výtvarníkem Davidem 

Černým. 

 

Zasedal výkonný výbor ČOV 

Výkonný výbor ČOV projednával mimo jiné 

financování českého sportu z loterijních 

odvodů, projekt Národních olympijských center 

i projekt Olympijského víceboje pro děti na 

základních školách. Přehled jednání najdete 

zde. 

 

Loterijní odvody do sportu 

Český olympijský výbor rozdělil k 11. červnu 

2014 sportovním svazům většinu z první splát-

ky od provozovatelů loterií a sázek, celkem 82 

z 90 milionů. Zbylou část ČOV průběžně ode-

sílá, a to neprodleně poté, kdy podpořené sva-

zy a organizace dodají potřebné podklady. 

Finance jsou určeny na podporu mládežnické-

ho sportu. Celkově se v roce 2014 očekává 

350 až 400 milionů. 

Prostředky jsou děleny na základě „Pravidel 

pro čerpání finančních příspěvků z prostředků 

darovaných Českému olympijskému výboru ze 

strany loterijních společností“ ze dne 12. 3. 

2014. 

VV ČOV schválil klíč k rozdělení loterijních 

odvodů pro svazy mimo tzv. „TOP 80 MŠMT“. 

ČOV nadále jedná i s dalšími legálními sázko-

vými společnostmi, které působí na našem 

trhu.  

Další informace k odvodům z loterií 

na www.olympic.cz/financovanisportu. 

 

 

http://www.olympic.cz/
mailto:press@olympic.cz
http://www.olympic.cz/clanek/1517--zasedal-vykonny-vybor-cov-penize-z-loterii-miri-do-sportu
http://www.olympic.cz/clanek/1517--zasedal-vykonny-vybor-cov-penize-z-loterii-miri-do-sportu
http://www.olympic.cz/upload/files/podminky-loterie-sazky.zip
http://www.olympic.cz/upload/files/podminky-loterie-sazky.zip
http://www.olympic.cz/upload/files/podminky-loterie-sazky.zip
http://www.olympic.cz/upload/files/podminky-loterie-sazky.zip
http://www.olympic.cz/upload/files/mimoTOP80.pdf
http://www.olympic.cz/upload/files/mimoTOP80.pdf
http://www.olympic.cz/financovanisportu
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Nelegální loterie a sázky: Státu uniká až 

miliarda na daních, sportu 250 milionů 

Nelegální provozovatelé online loterií a sázek 

připraví stát ročně o víc jak miliardu korun na 

daních. Sport tak přichází nejméně o 250 mili-

onů, které by přinesla přímá alokace části 

těchto odvodů Českému olympijskému výboru. 

Potvrdila to studie renomované poradenské 

společnosti KPMG Česká republika. Situaci je 

třeba urychleně řešit a předložit vládě novou 

legislativní úpravu loterijního zákona. Shodli se 

na tom zástupci ČOV a Ministerstva financí 

ČR. Studii a další informace najdete na webu 

olympic.cz  

 

ČESKO SPORTUJE 

 

Olympijský víceboj pomůže zastavit výkon-

nostní propad školáků: Premiérový ročník 

jich rozhýbal 91 083 

Přesně 91 083 dětí dokázal během pouhých 

dvou měsíců rozhýbat Olympijský víceboj. Do 

projektu Českého olympijského výboru, který 

se v rámci kampaně Česko sportuje na podpo-

ru zdravého životního stylu zaměřil na žáky 

základních škol, se během dubna a května 

aktivně zapojilo 400 vzdělávacích institucí. 

Dokonce 79 z nich přitáhlo ke sportování a 

plnění disciplín všechny své žáky. Zástupci 

patnácti nejlepších škol, jež vedle stoprocentní 

účasti žáků uspěly s doplňkovým úkolem, pře-

vzali ve středu 18. června v sídle Českého 

olympijského výboru šeky na sportovní vyba-

vení od společnosti Intersport v celkové hodno-

tě 300 tisíc korun. Více zde.  

Olympijský park boduje v oborových sou-

těžích, z Českého direktu má zlato a stříbro 

 

Projekt Olympijský park Soči – Letná, který 

během letošních her rozhýbal statisíce dětí a 

dospělých, získal v marketingové soutěži Čes-

ký direkt & Promo zlatou a stříbrnou příčku. 

Jedinečný koncept Olympijského parku, který 

přenesl XXII. zimní olympijské hry z ruského 

Soči přímo do centra české metropole, se do-

stal na stupeň nejvyšší v kategorii Event a 

Field marketing. Druhé místo mu připadlo v 

nejobsazovanější kategorii Integrovaná komu-

nikace. 

Olympijské aplikace získaly tři medaile  

Odborná porota letošního ročníku soutěže 

Mobilní aplikace roku ocenila aplikaci ZOH 

2014, která vyhrála zlato, a aplikaci Letná 

2014, jež si v kategorii Marketingová inspirace 

odnesla bronz. Stříbrnou příčku pak ještě ob-

sadila ZOH 2014 v kategorii Nejlepší UX apli-

kace roku hodnotící uživatelskou přívětivost.  

Česká olympijská nadace plnila další dět-

ské sny 

Nejen finanční podpora sociálně znevýhodně-

ných dětí je smyslem České olympijské nada-

ce. Ta chce mladé sportovce i vychovávat a 

plnit jejich vysněná setkání se sportovními 

idoly. Na Pražských schodech se tak děti 

z nadačního programu sešli s Jaroslavem Kul-

havým, v Olomouci s fotbalovou reprezentací a 

v Ostravě si při Zlaté tretře zaběhali s Pavlem 

Maslákem.  

http://www.olympic.cz/
mailto:press@olympic.cz
http://www.olympic.cz/clanek/1501--nelegalni-loterie-a-sazky-statu-unika-az-miliarda-na-danich-sportu-250-milionu
http://www.olympic.cz/clanek/1522--olympijsky-viceboj-pomuze-zastavit-vykonnostni-propad-skolaku-premierovy-rocnik-jich-rozhybal-91-083
http://www.ceskydirekt.cz/
http://www.ceskydirekt.cz/
http://i.iinfo.cz/files/aplikace_roku/399/vysledkova-listina-2014-1.pdf
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Pomoci můžete i vy 

Víte o dětech ze svého okolí, kterým brání 

nedostatek financí ve sportování? Napište nám 

(con@olympic.cz) nebo navštivte web nadace. 

Hlavním partnerem projektu je Sazka. 

Rozjet se na kanoi? Žádná legrace! Doktor 

prohrál sázku jen s koučem olympijské 

vítězky Samkové 

 

Dojet na závodní kánoi dál než Martin Doktor 

doplivne, není žádná legrace. Přesvědčili se o 

tom sportovci a trenéři, kteří se se sportovním 

ředitelem ČOV vsadili v průběhu ZOH v Soči. 

Krasobruslař Tomáš Verner, ale také skikrosař 

Tomáš Kraus nebo snowboardový trenér Ja-

kub Flejšar v Račicích na lodi stejného typu, na 

kterém Doktor závodil na olympijských hrách v 

Aténách 2004, ujeli sotva pár centimetrů. 

Uspěl pouze trenér Evy Samkové Marek Jelí-

nek. „Celá akce byla hlavně poděkováním té 

výborné partě, která se na ZOH v Soči sešla,“ 

řekl Doktor. Více zde.  

 

SEMINÁŘ EOV 

Generální sekretář ČOV Petr Graclík a spor-

tovní ředitel Martin Doktor se účastnili seminá-

ře Evropského olympijského výboru na Kypru. 

Vedle odborných workshopů se seminář věno-

val programu Olympijské solidarity, prvním 

Evropským olympijským hrám 2015 v Baku a 

LOH 2016 v brazilském Riu. 

Youth Olympic Games 2014 

Sportovní úsek ČOV připravuje účast české 

reprezentace na Youth Olympic Games 2014 

v čínském Nankingu, který se konají 16. – 28. 

srpna. ČOV jedná s Českou televizí o význam-

né medializaci této vrcholné mládežnické akce.  

Česká výprava by měla mít 50 až 60 sportovců 

a členů doprovodu. Web YOG 2014.  

 

Olympijský den na šestnácti místech ČR 

Založení Mezinárodního olympijského výboru 

roku 1894 každoročně připomíná Olympijský 

den. Ten je u nás tradičně spjat s běžeckými 

závody, které se letos konají na 16 místech po 

celé republice. Výročí připadá na pondělí 23. 

června, ale sportovat se bude celý týden. Ka-

lendář jednotlivých závodu najdete zde.  

 

Komise sportu žen  

Komise sportu žen ČOV pravidelně pořádá 

sportovní dny a semináře. Den s golfem pro 

ženy se už potřetí v řadě konal v Beřovicích                

u Slaného. Na jižní Moravě se uskutečnilo 

setkání žen působících v našem sportovním 

prostředí s besedou „Zastoupení žen v řídících 

pozicích ve sportu.“ Další Den s golfem pro 

ženy, který je spojen s tradičním turnajem                   

i s golfovou akademií pro začátečnice, se koná 

30. srpna. Zájemkyně se mohou hlásit na mai-

lu oprsalova@olympic.cz.  

Dámská jízda pod plachtami  

Více než čtyřicet žen působících v oblasti spor-

tu se sešlo v areálu TJ Lodní sporty Brno na 

společensko-sportovním odpoledni u Brněnské 

přehrady. V průběhu besedy nad čísly prů-

zkumu mapujícího zastoupení žen v řídících 

pozicích ve sportu v České republice se pří-

tomné shodly, že často zůstává iniciativa žen 

bez adekvátní reakce stávajících funkcionářů.  

http://www.olympic.cz/
mailto:press@olympic.cz
mailto:con@olympic.cz
http://nadace.olympic.cz/
http://www.olympic.cz/clanek/1509--rozjet-se-na-kanoi-zadna-legrace-doktor-prohral-sazku-jen-s-koucem-olympijske-vitezky-samkove
http://www.nanjing2014.org/en/
http://www.olympic.cz/clanek/1514--olympijsky-den-oslavte-sport-pohybem
mailto:oprsalova@olympic.cz
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Sokol: Zápasníci uctili památku lidických 

obětí  

V Kladně proběhl 31. ročník mezinárodního 

turnaje v zápase řecko-římském a ve volném 

stylu „LIDICE – Sokolský pohár 2014“. Tato 

mezinárodní soutěž je každoročně pořádána 

oddílem zápasu TJ SOKOL Hnidousy-Motyčín 

pod záštitou primátora města Kladna, ČOS a 

Svazu zápasu ČR k uctění památky 88 lidic-

kých dětí, které zahynuly v rámci represí nacis-

tů po vyhlazení obce Lidice v roce 1942. Le-

tošního ročníků se účastnilo 382 zápasníků 

ze 41 oddílů a 12 států.  

 

Paralympijský výbor  

ČPV podpořil střelce Pavla Děckého v žádosti 

o udělení divoké karty pro účast na letošním 

mistrovství světa. Česká republika by tak moh-

la mít na světovém šampionátu dvojnásobné 

zastoupení, jistou účast už má Vladimír Mar-

čan (ČATHS), který splnil limit. 
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