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Olympijský výbor
volí nové vedení

VOLEBNÍ
SPECIÁL
Po čtyřech letech dochází ke kompletní obměně vedení
Českého olympijského výboru. Delegáti pléna ČOV zvolí ve
čtvrtek 1. listopadu v Centru pohybové medicíny na pražském
Chodově nového předsedu, čtyři místopředsedy a dalších
patnáct členů výkonného výboru. O nejvyšší funkci usiluje
jediný kandidát – Jiří Kejval, současný místopředseda pro
ekonomiku a marketing a zároveň šéf veslařského svazu.

Čtyři místopředsedové a ombudsman

Kandidát na předsedu olympijského výboru Jiří Kejval

O pozici místopředsedy pro sport se uchází předseda ČSTV
Miroslav Jansta, o pozici místopředsedy pro ekonomiku
a marketing předseda Českého atletického svazu Libor
Varhaník. O funkci místopředsedy pro olympismus se
utkají starostka České obce sokolské Hana Moučková,
místopředseda ČSTV Marek Hájek a ředitel Olympijského
studijního a informačního centra František Kolář.
Na nově zřízenou pozici místopředsedy pro přidružené
členství kandidují předseda Sdružení sportovních svazů České
republiky Zdeněk Ertl, prezident České florbalové unie Filip
Šuman a generální sekretář České asociace sport pro všechny
Miroslav Zítko.
Funkční období končí předsedovi ČOV Milanu Jiráskovi
a místopředsedům Františku Dvořákovi (sport), Jiřímu
Kejvalovi (ekonomika a marketing) a Josefu Dovalilovi
(olympismus). Kompletně se obmění i složení výkonného
výboru (27 kandidátů na 15 míst, dalších 5 míst obsadí
předseda a místopředsedové) a jednotlivých komisí. Volit se
nově bude i ombudsman ČOV.
Podrobněji na stranách 3-4.

Kandidát na předsedu olympijského výboru – Jiří Kejval
Jiří Kejval byl v mládí špičkovým veslařem a dodnes
pravidelně sportuje. Osm let působil ve funkci člena
Výkonného výboru ČOV. Od roku 2009 je místopředsedou
ČOV pro ekonomiku a marketing. Je duchovním otcem
kampaně Žijeme Londýnem a projektu Českého domu při
Hrách XXX. olympiády v Londýně. Zároveň je dlouholetým
šéfem veslařského svazu.
Kejval je úspěšný podnikatel. Se spolužákem založil v roce
1991 společnost Techo, která se původně zabývala výrobou
drobných kancelářských doplňků. Později se firma rozrostla,

začala vyrábět kancelářský nábytek a expandovala do
zahraničí. Na podzim 2012 se stal členem představenstva
nizozemské interiérové společnost Royal Ahrend NV, která
patří mezi tři největší výrobce kancelářského nábytku
v Evropě.
Jiří Kejval také založil veřejně prospěšnou společnost
Prostor pro podporu české architektury, interiéru a designu.
Zároveň se angažuje v American Fund for Czech and Slovak
Leadership Studies, nadaci, která podporuje talentované
české a slovenské studenty. Je ženatý, má tři děti.
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KANDIDÁT NA PŘEDSEDU: JIŘÍ KEJVAL

Jiří Kejval: Jednota je klíč!
Jediným kandidátem na předsedu Českého olympijského výboru je šéf veslařského svazu a současný místopředseda
ČOV Jiří Kejval. „Rozhádaný sport škodil sám sobě. Musíme být jednotní. To se konečně daří, ale nespojilo nás osvícení,
ale nouze,“ říká.
O roli Českého olympijského výboru
„Olympijský výbor bude zastupovat sportovní prostředí vůči
státu a bojovat za jeho práva. Nic víc, nic míň.“
O roli sportu ve společnosti
„Sport je fenomén a prolíná všechny sféry života. Maže
sociální rozdíly, šetří prostředky ve zdravotnictví. Vychovává
novou generaci, spojuje individuální tvořivost a prospěch
celku. Má přesahy do dalších oblastí – kultury, školství, vědy,
byznysu.“
O současné situaci sportu
„Sport dvacet let padá do propasti, minimálně stejnou
dobu mu bude trvat, než se vzpamatuje. Stát neustále krátí
výdaje na sport mládeže. Je neuvěřitelné, že činnost, která
je tak prospěšná a odvádí tolik do státního rozpočtu, je tak
potírána.“
O cílech sportovního prostředí
„Sport potřebuje respekt a zázemí! Potřebujeme jasnou
strukturu financování a přehlednou legislativu. Sport se
stává kratochvílí bohatých. Sociálně slabší na něj nemají a to
je katastrofa. To musíme změnit.“
O uznání bývalým reprezentantům
„Kdo udělal pro republiku víc, kdy se nám všichni smáli? Teď
jim stát nedokáže ani poděkovat. A nejde jen o peníze, ale
o celospolečenské uznání. To chci změnit.“
O prioritách
„Opakuji – musíme být jednotní, jedině tak můžeme uspět.
Nejpalčivější problém dneška je 800 milionů, o které
ministerstvo financí pokrátilo státní podporu sportu pro
příští rok. Tyhle peníze musíme zachránit. Výdaje na sport
nesmějí klesnout ve střednědobém výhledu pod 3 miliardy
ročně.
Odvody z loterií a sázek musejí směřovat znovu do sportu,
tenhle boj také nevzdáváme. Chceme nový zákon o sportu
a legislativu, která bude respektovat sport a vnímat
olympijský výbor jako přirozené připomínkové místo.“

Fakta o sportu v ČR
1)	Dělá republice nejlepší reklamu. Přes 75 procent
pozitivních zmínek o ČR ve světových médiích generuje
sport! Lendl, Navrátilová, Jágr, Nedvěd, Železný – ti
všichni dělají Česku dobré jméno.
2)	Zaměstnává desítky tisíc lidí. Podle nezávislých studií
3,8 procenta práceschopného obyvatelstva v oblasti
sportu.
3)	Přináší miliardy státní kase. 53 miliard korun ročně
zinkasuje ze sportu státní rozpočet. To je 2,7 procenta
HDP.
4)	Je nejlepší prevencí civilizačních chorob. Každá
koruna investovaná do sportu ušetří čtyři koruny ve
zdravotnictví. Přitom tři čtvrtiny českých dětí nesplňují
mezinárodní doporučení pro pohybovou aktivitu
a nedosahují na doporučených 60 minut pohybu
každý den v týdnu. Smutné je, že v konzumaci alkoholu
třináctiletí a patnáctiletí zaujímají první v celé Evropě.
5)	Utváří vzorce chování a posiluje fair-play. Sport
maže sociální rozdíly. Učí děti a mládež dodržovat
pravidla a mít respekt k soupeři. V cizině na to přišli
dávno. U nás platíme násobně víc za represi – policejní
manévry na Šluknovsku vyšly na 100 milionů. Na
sport je přitom v celém Ústeckém kraji vyčleněno jen
6 milionů...
6)	Je přes všechna pozitiva na okraji zájmu státu.
A situace je naprosto kritická. Česko je v EU raritou:
Odvody z parazitujících sázkovek nesměřují zpět do
sportu. Stát navíc neustále krátí výdaje na podporu
sportovního prostředí. Naposledy sport přichází
v návrhu státního rozpočtu na rok 2013 o dalších
800 milionů.
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VOLEBNÍ PLÉNUM ČOV

Stanovy olympijského výboru o volbách
Plénum ČOV volí ze svého středu předsedu ČOV,
dále místopředsedu pro sport, místopředsedu pro
ekonomiku a marketing, místopředsedu pro olympismus
a místopředsedu pro přidružené členství a další členy
Výkonného výboru, členy Revizní komise a ombudsmana
ČOV.
Stanoví též způsob volby. Na návrh členů Pléna volí
Rozhodčí komisi, jejímiž členy však nemohou být členové
Pléna a jiných orgánů ČOV. Volební období je čtyřleté
a končí volebním plénem pro nový olympijský cyklus,
s výjimkou ombudsmana ČOV, jehož volební období
je šestileté. Subjekt, který má svého zástupce ve volené
funkci se zavazuje umožnit mu jeho činnost po celé
volební období.
(...)

Výkonný výbor ČOV má nejvýše 21 členů. Výkonný výbor ČOV
je složen:
1.1. z předsedy ČOV, který je zároveň předsedou Výkonného
výboru ČOV;
1.2. ze čtyř místopředsedů;
1.3. ze člena MOV, občana České republiky;
1.4. ze tří zástupců složek ČOV;
1.5. z dvanácti členů.
2)	
Do Výkonného výboru ČOV mohou být navrhováni
a voleni kandidáti řádných i přidružených členů ČOV.
3)	Počet zástupců sportovních subjektů, které jsou členy
mezinárodních sportovních federací řídících sporty
zařazené do programu olympijských her, musí tvořit ve
Výkonném výboru ČOV nadpoloviční většinu.
4)	Při zániku členství ve Výkonném výboru ČOV (...) jsou noví
členové voleni v doplňkových volbách na Plénu ČOV.

Návrh programu volebního zasedání Pléna ČOV
(Čtvrtek 1. listopadu 2012 v 10:00 hodin)
1.

Zahájení a schválení programu

M. Jirásek

2.

Předání ceny J. Gutha-Jarkovského za rok 2011

M. Jirásek

3.

Volba mandátové, návrhové a volební komise

M. Jirásek

4.

Schválení návrhu Jednacího a Volebního řádu P-ČOV

A. Károlyi

5.

Kontrola úkolů z minulého zasedání P-ČOV

P. Hrubec

6.

Hodnocení účasti české výpravy na Hrách XXX. olympiády v Londýně

F. Dvořák
M. Jirásek

7.

Zpráva o činnosti ČOV za období 2009-2012

8.

Zpráva o hospodaření ČOV za období 2009-2012 a návrh provizorního rozpočtu na rok 2013

9.

Zpráva Revizní komise ČOV za období 2009-2012

10.

Diskuse

11.

Odstoupení stávajícího VV ČOV

12.

Volba předsedy, místopředsedů, členů VV ČOV, předsedy Revizní komise, ombudsmana,

13.

J. Kejval
J. Létal

členů Revizní komise a členů Rozhodčí komise

P. Hrubec

Vyhlášení výsledků voleb

P. Hrubec

14.

Různé

15.

Usnesení

16.

Závěr

Generální partneři

Oficiální partneři

Hlavní mediální partneři

Mediální partneři
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