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Český olympijský výbor 

Sídlo: Benešovská 6, 101 00 Praha 10, www.olympic.cz

- detašované pracoviště na Vinohradské (Želivárna) -

projekty

• založen 18. května 1899. 

• Jako sportovní autorita v ČR hájí zájmy českého sportu 

vůči státu a dalším institucím

• ČOV má za cíl zlepšení postavení sportu ve společnosti a 

jeho zpřístupnění nejširší veřejnosti. Usiluje o zlepšení 

financování sportu, a to zejména v oblasti sportu mládeže 

(různé studie KPMG)

http://www.olympic.cz/


Český olympijský výbor 

• Řídí a rozvíjí olympijské hnutí v ČR dle Charty MOV a 

Stanov ČOV. Budu projekty na podporu sportu 

mládeže a zdravého životního stylu.

• Ochrana olympijských symbolů.

• Zastupuje ČR mezinárodně a připravuje a zajišťuje 

účast ČOT na olympijských akcích (OH, ZOH, EYOF, 

YOG, EH, koordinujeme EWoS).

• Sdružuje sportovní subjekty (Plénum ČOV).

• Podporuje olympijské a neolympijské sporty.

• Bojuje proti dopingu ve sportu.
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Plénum ČOV – nejvyšší orgán spolku, tvořeno 81 zástupci 

sportovního prostředí (OH, ne OH svazy, zástupci složek a 

Komise sportovců)

VV ČOV – předseda a 4 místopředsedové, členové (17), 

celkem 22 osob, může být až 25 osob (dle Stanov ČOV)

Rozhodčí, Revizní komise a Ombudsman jsou voleni Plénem

Sekretariát – GS a ředitelé jednotlivých sekcí

V tuto chvíli cca 55 osob včetně externistů. OF – nárůst lidí



VEDENÍ ČESKÉHO OLYMPIJSKÉHO VÝBORU 

na období 2016 - 2020

Jiří KEJVAL                                                                            Petr GRACLÍK

předseda ČOV generální sekretář ČOV

Libor VARHANÍK – míst. pro ekonomiku

Roman Kumpošt – míst. pro mezinárodní vztahy

Zdeněk Haník – míst. pro olympismus a vzdělání

Filip ŠUMAN – míst. pro neolympijské sporty

Alexander KÁROLYI - ombudsman ČOV
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Přidružené subjekty:

Česká olympijská, a.s., Olympic Festival, s.r.o., ČON, 

OSIC, OMK

Složky ČOV:

• ČKO, ČKFP, ČOA, ČKSOI, ČKP, ČTA
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Odborné komise:

Rozhodčí komise 

Revizní komise 
Pouze tyto 2 komise jsou voleny Plénem ČOV

Ekonomická komise, Komise zahraničních vztahů,

Komise vnějších vztahů, Legislativní rada, 

Komise rovných příležitostí ve sportu, Sport pro všechny 

Komise neolympijských sportů, Komise Olympiáda dětí a 

Mládeže, Komise sportovců, Lékařská komise  
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Dlouhodobé projekty ČOV:

• ODM (od 2003) https://odm.olympic.cz/

• Olympijský běh (od 1987) https://www.olympijskybeh.cz/

• Sazka Olympijský Víceboj (od 2014) 
http://www.sazkaolympijskyviceboj.cz/

• Olympijský Festival (2014) https://www.olympijskyfestival.cz/

• Czech House http://www.olympic.cz/ceskydum/

• Media House

https://odm.olympic.cz/
https://www.olympijskybeh.cz/
http://www.sazkaolympijskyviceboj.cz/
https://www.olympijskyfestival.cz/
http://www.olympic.cz/ceskydum/


Český olympijský výbor 



DĚKUJI ZA POZORNOST

graclik@olympic.cz


