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Následující ustanovení minulého vydání Olympijské charty (platné od 9. října 2018) byla 

změněna na 134. zasedání v Buenos Aires dne 26. června 2019: 

- Pravidlo 2 (Poslání a úloha M.O.V.) 

- Prováděcí ustanovení k pravidlům 7-14 

- Pravidlo 16 (Členové) 

- Pravidlo 18 (Zasedání) a prováděcí ustanovení 

- Prováděcí ustanovení k pravidlu 21 (Komise M.O.V) 

- Pravidlo 24 (Zdroje M.O.V) 

- Pravidlo 27 (Poslání a úloha N.O.V.) 

- Pravidlo 32 (Konání olympijských her) 

- Pravidlo 33 (Volba hostitele olympijských her) a prováděcí ustanovení 

- Pravidlo 34 (Místo konání, sportoviště a objekty olympijských her) a prováděcí ustanovení 

- Pravidlo 35 (Organizační výbor) a prováděcí ustanovení 

- Pravidlo 36 (Smlouva s hostitelem olympijských her) 

- Prováděcí ustanovení k pravidlu 38 (Olympijská vesnice) 

- Prováděcí ustanovení k pravidlu 40 (Účast na olympijských hrách ) 

- Prováděcí ustanovení k pravidlu 45 (Program olympijských her) 

- Prováděcí ustanovení k pravidlu 46 (Úloha M.F. v souvislosti s olympijskými hrami) 

- Prováděcí ustanovení k pravidlu 48 (Zpravodajství z olympijských her) 

- Prováděcí ustanovení k pravidlu 50 (Reklama, demonstrace a propaganda) 

- Pravidlo 51 (Protokol) 

- Pravidlo 52 (Olympijská identifikační a akreditační karta - práva s ní spojená) 

- Pravidlo 53 (Používání olympijské vlajky) 

- Pravidlo 54 (Používání olympijského ohně) 

- Pravidlo 55 (Zahajovací a závěrečný ceremoniál) 

- Pravidlo 56 (Ceremoniál vyhlášení vítězů, medaile a diplomy a předávání medailí) 

- Pravidlo 59 (Opatření a sankce) 
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Zkratky používané v olympijském hnutí 

 

 
M.O.V.  Mezinárodní olympijský výbor 

 

O.CH.   Olympijská charta 

 

P....   Pravidlo Olympijské charty 

 

P.U.P.…  Prováděcí ustanovení k pravidlu Olympijské charty… 

 

C.O.J.O Organizační výbor olympijských her 

 

M.F.   Mezinárodní federace 

 

A.S.O.I.F. Asociaci mezinárodních federací letních olympijských sportů  

 

A.I.O.W.F.  Asociaci mezinárodních federací zimních olympijských sportů  

 

N.O.V.  Národní olympijský výbor 

 

I.P.C.   Mezinárodní paralympijský výbor  

 

A.C.N.O. Asociace národních olympijských výborů 

 

A.C.N.O.A.  Asociace afrických národních olympijských výborů  

 

O.C.A.   Olympijská rada Asie  

 

P.A.S.O. Panamerická sportovní organizace  

 

O.N.O.C. Národní olympijské výbory Oceánie  

 

E.O.C.   Evropské olympijské výbory 

 

T.A.S.   Sportovní arbitrážní soud 

 

O.G.K.S. Služby znalostí o olympijských hrách 

 

W.A.D.A . Světová antidopingová agentura 

 

M.O.A . Mezinárodní olympijská akademie 
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Úvod k Olympijské chartě 

 

Olympijská charta (O.CH.) je kodifikací základních principů olympismu, pravidel a prováděcích 

ustanovení, schválených Mezinárodním olympijským výborem (M.O.V.). Řídí organizaci, činnost a 

fungování olympijského hnutí a stanoví podmínky pro konání olympijských her. Olympijská charta 

slouží v zásadě třem hlavním účelům: 

 

a) Olympijská charta jakožto základní dokument ústavního charakteru stanoví a připomíná základní 

principy a podstatné hodnoty olympismu. 

 

b) Olympijská charta dále slouží jako stanovy Mezinárodního olympijského výboru. 

 

c)  Kromě toho Olympijská charta definuje hlavní vzájemná práva a povinnosti tří hlavních složek 

Olympijského hnutí, jmenovitě Mezinárodního olympijského výboru, Mezinárodních federací a 

Národních olympijských výborů, dále pak organizačních výborů olympijských her, přičemž 

všechny tyto složky jsou povinny tuto chartu dodržovat. 

 

 

 
 

 

 

 

 

POZNÁMKA 

V Olympijské chartě se mužský rod použitý u všech fyzických osob (např. podstatná jména jako 

předseda, místopředseda, člen, lídr, funkcionář, vedoucí mise, účastník, závodník, sportovec, soudce, 

rozhodčí, člen jury, atašé, kandidát či personál, popřípadě zájmena jako on, oni, jim), pokud není v 

konkrétním případě stanoveno jinak, chápe tak, že zahrnuje současně i ženský rod. Není-li výslovně 

písemně uvedeno jinak, pro účely Olympijské charty se rokem rozumí kalendářní rok, začínající 1. 

ledna a končící 31. prosince. 
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Preambule 

 

Zakladatelem moderního olympismu byl Pierre de Coubertin, z jehož iniciativy se sešel v červnu 1894 

v Paříži Mezinárodní sportovní kongres. Dne 23. června 1894 byl ustaven Mezinárodní olympijský 

výbor (M.O.V.). První novodobé olympijské hry (hry olympiády) se konaly roku 1896 v řeckých 

Aténách. Roku 1914 byla přijata olympijská vlajka, kterou představil Pierre de Coubertin na 

pařížském kongresu. Je na ní vyobrazeno pět propojených kruhů, které znázorňují jednotu pěti 

kontinentů a setkání sportovců z celého světa na olympijských hrách. První zimní olympijské hry se 

konaly roku 1924 ve francouzském Chamonix. 
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Základní principy olympismu 

 

1 Olympismus je životní filozofií, povznášející a vyváženě spojující v jeden celek zdatnost těla, vůle 

a ducha. Spojením sportu, kultury a výchovy usiluje olympismus o vytvoření způsobu života, 

založeného na radosti z vynaloženého úsilí, na výchovné hodnotě dobrého příkladu, sociální 

odpovědnosti a na respektování základních universálních etických principů.  

 

2 Cílem olympismu je zapojit sport do služby harmonického rozvoje lidstva s cílem vytvořit mírovou 

společnost, která dbá o zachování lidské důstojnosti. 

 

3 Olympijské hnutí představuje svornou, organizovanou, všeobecnou a trvalou činnost všech 

jednotlivců a uskupení inspirovaných hodnotami olympismu, uskutečňovanou pod vedením 

M.O.V. jako nejvyššího orgánu. Je rozšířeno na pěti kontinentech. Jeho vyvrcholením je účast 

sportovců celého světa na velkém sportovním festivalu, na olympijských hrách. Jeho symbolem je 

pět propojených kruhů. 

 

4 Provozování sportu je lidským právem. Každý jednotlivec musí mít možnost provozovat sport bez 

jakékoli diskriminace a v olympijském duchu, jenž vyžaduje vzájemné porozumění v duchu 

přátelství, solidarity a fair-play.  

 

5 Vzhledem k tomu, že sport se uskutečňuje v rámci společnosti, sportovní organizace spadající do 

olympijského hnutí uplatňují politickou neutralitu. Mají autonomní práva a povinnosti, tedy 

možnost svobodně vytvářet a kontrolovat pravidla sportu, určovat strukturu a správu vlastních 

organizací, dále mají právo svobodných voleb bez jakéhokoli vnějšího vlivu a odpovědnost za 

uplatňování zásad dobré správy. 

 

6 Požívání práv a svobod stanovených v této Olympijské chartě bude zajištěno bez jakékoli formy 

diskriminace, jako je diskriminace na základě rasy, barvy pleti, pohlaví, sexuální orientace, jazyka, 

náboženství, politického nebo jiného přesvědčení, národnosti nebo společenského původu, 

majetku, původu nebo jiného postavení. 

 

7 Příslušnost k olympijskému hnutí vyžaduje dodržování Olympijské charty a uznání ze strany 

M.O.V. 
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Kapitola 1 Olympijské hnutí a jeho činnost 

 

1 Složení a obecná organizace olympijského hnutí 
 

1 Olympijské hnutí pod vedením M.O.V. jako nejvyššího orgánu sdružuje organizace, sportovce 

a další osoby, které se řídí Olympijskou chartou. Cílem olympijského hnutí je přispívat 

k vytváření mírovějšího a lepšího světa výchovou mládeže prostřednictvím sportu, 

provozovaného v souladu s olympismem a jeho hodnotami.  

 

2 Třemi hlavními složkami olympijského hnutí jsou Mezinárodní olympijský výbor (M.O.V.), 

Mezinárodní sportovní federace (M.F.) a Národní olympijské výbory (N.O.V.).  

 

3 Vedle těchto tří hlavních složek tvoří olympijské hnutí rovněž organizační výbory 

olympijských her (C.O.J.O.), národní asociace, kluby a osoby, které náleží k Mezinárodním 

federacím a N.O.V., a to zejména sportovci, jejichž zájmy tvoří základní prvek činnosti 

olympijského hnutí, dále pak soudci, rozhodčí, trenéři a jiní sportovní funkcionáři a techničtí 

pracovníci. Olympijské hnutí tvoří rovněž další organizace a instituce uznané M.O.V. 
 

4  Každá osoba nebo organizace náležící z jakéhokoli titulu k olympijskému hnutí je vázána 

ustanoveními Olympijské charty a je povinna řídit se rozhodnutími M.O.V. 

 

 

2 Poslání a úloha M.O.V.* 

 

Posláním M.O.V. je podporovat olympismus po celém světě a řídit olympijské hnutí. Úloha M.O.V. 

spočívá v tom, že: 

 

1 povzbuzuje a podporuje rozvoj sportovní etiky i principu dobré správy a výchovu mládeže 

prostřednictvím sportu a věnuje úsilí na zajišťování toho, aby ve sportu vládl duch fair-play a bylo 

zakázáno násilí; 

2 povzbuzuje a podporuje organizaci, rozvoj a koordinaci sportu a sportovních soutěží; 

3 zabezpečuje pravidelné konání olympijských her; 

4 spolupracuje s příslušnými veřejnými a soukromými organizacemi a úřady s cílem zapojit sport do 

služeb lidstva, a tím podporovat mír;  

5 usiluje o posílení jednoty olympijského hnutí, o ochranu jeho nezávislosti, zachování a podporu 

jeho politické neutrality a zachování autonomie sportu; 

6 vystupuje proti veškerým formám diskriminace v olympijském hnutí; 

7 povzbuzuje a podporuje volené zástupce sportovců v rámci olympijského hnutí, jako jejich 

nejvyšší představitel při každých olympijských hrách a ve všech souvisejících záležitostech 

vystupuje komise sportovců M.O.V.; 

8 povzbuzuje a podporuje zlepšení postavení žen ve sportu na všech úrovních a ve všech 

strukturách, tak aby byl uplatněn princip rovnosti pohlaví; 

9 chrání bezúhonné sportovce a poctivost sportu tím, že bojuje proti dopingu a zasahuje proti všem

 formám manipulace soutěží a související korupce; 
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10 povzbuzuje a podporuje opatření týkající se zdravotní péče a zdraví sportovců; 

11 vystupuje proti jakémukoliv politickému nebo komerčnímu zneužití sportu a sportovců; 

12 povzbuzuje a podporuje snahy sportovních organizací a státních orgánů o zajištění profesionální a 

sociální budoucnosti sportovců; 

13 povzbuzuje a podporuje rozvoj sportu pro všechny; 

14 povzbuzuje a podporuje zodpovědný přístup k problémům životního prostředí, podporuje 

udržitelný rozvoj ve sportu a vyžaduje, aby se olympijské hry konaly v souladu s těmito zásadami; 

15 podporuje pozitivní odkaz olympijských her v hostitelských městech, regionech a zemích; 

16 povzbuzuje a podporuje iniciativy spojující sport s kulturou a výchovou; 

17 povzbuzuje a podporuje aktivity Mezinárodní olympijské akademie (M.O.A.) a dalších institucí, 

které se věnují olympijské výchově; 

18 podporuje bezpečný sport a ochranu sportovců před veškerými formami obtěžování a zneužívání. 

 

Prováděcí ustanovení k pravidlu 2 

 

1 Výkonný výbor M.O.V. může jménem M.O.V. za podmínek, které uzná za vhodné, převzít 

patronát nad mezinárodními, regionálními, kontinentálními nebo celosvětovými soutěžemi 

organizovanými ve více sportovních odvětvích, odpovídají-li Olympijské chartě a pořádají-li 

se pod kontrolou N.O.V. nebo asociací uznaných M.O.V., ve spolupráci s příslušnými M.F. a v 

souladu s jejich technickými pravidly. 

 

2 Výkonný výbor M.O.V. může dále převzít patronát M.O.V. i nad jinými akcemi za 

předpokladu, že jsou v souladu s cíli olympijského hnutí. 

 

 

3 Uznání M.O.V. 

 

1 M.O.V. může formálně uznat příslušníky olympijského hnutí. 

2 M.O.V. může uznat jako N.O.V. národní sportovní organizace, jejichž aktivity souvisí s jeho 

posláním a úlohou. M.O.V. může dále uznat asociace N.O.V. vytvořené v kontinentálním 

nebo celosvětovém měřítku. Veškeré N.O.V. a asociace N.O.V. mají pokud možno status 

právních subjektů. Jsou povinny dodržovat Olympijskou chartu. Jejich stanovy musí schválit 

M.O.V. 

3  M.O.V. může uznat M.F. a asociace M.F. 

4 Uznání asociací M.F. nebo N.O.V. se nijak nedotýká práva každé M.F. a každého N.O.V. 

jednat přímo s M.O.V. a naopak. 

5 M.O.V. může uznat nevládní organizace spjaté se sportem, působící na mezinárodní úrovni, 

jejichž stanovy a činnost jsou v souladu s Olympijskou chartou. 

6 V každém případě určuje důsledky uznání výkonný výbor M.O.V. 

7 Uznání M.O.V. může být buď přechodné, nebo plné. O přechodném uznání, popřípadě o jeho 

odnětí, rozhoduje výkonný výbor M.O.V., a to buď na dobu určitou, nebo neurčitou. Výkonný 

výbor M.O.V. může určit podmínky případného vypršení přechodného uznání. O plném 

uznání nebo jeho zrušení rozhoduje zasedání M.O.V. Veškeré podrobnosti postupů při 

udělování či rušení uznání určuje výkonný výbor M.O.V. 
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4 Olympijský kongres* 

 

1 Na olympijském kongresu se scházejí zástupci složek olympijského hnutí, a to v intervalech, 

které určuje M.O.V.; svolává ho předseda a má konzultativní charakter. 

 

Prováděcí ustanovení k pravidlu 4 

 

1 Olympijský kongres svolává předseda M.O.V. z rozhodnutí zasedání a pořádá jej M.O.V. na 

místě a v termínu, který stanoví zasedání. Kongres řídí a jeho pořad jednání určuje předseda. 

 

2 Olympijský kongres tvoří členové, čestný předseda a čestní a honorární členové M.O.V., dále 

pak delegáti M.F. a N.O.V. a dalších organizacích uznaných M.O.V. Dále se mohou 

olympijského kongresu zúčastnit sportovci a osobnosti pozvané M.O.V. buď osobně nebo 

jménem organizací, které reprezentují. 

 

3 Program jednání olympijského kongresu určuje výkonný výbor M.O.V. po konzultaci s M.F. a 

N.O.V. 

 

 

5 Olympijská solidarita* 

 

1 Cílem Olympijské solidarity je poskytovat pomoc N.O.V. pro programy rozvoje sportovců, 

zejména těm, které to nejvíce potřebují. Tato pomoc je poskytována formou programů, 

vypracovaných společně M.O.V. a N.O.V., za případné technické spolupráce M.F. 

 

Prováděcí ustanovení k pravidlu 5 

 

Cílem programů přijatých v rámci Olympijské solidarity je přispívat k: 

 

1 podpoře základních principů olympismu; 

2 pomoci N.O.V. při přípravě jejich sportovců a družstev na účast na olympijských hrách; 

3 rozvoji technických znalostí sportovců a trenérů v oblasti sportu; 

4 zlepšování technické úrovně sportovců a trenérů ve spolupráci s N.O.V. a M.F., mimo jiné 

pomocí stipendií; 

5 výchově sportovních funkcionářů; 

6 spolupráci s organizacemi a sdruženími usilujícími o tyto cíle, zejména olympijskou výchovou 

a propagací sportu; 

7 vytváření jednoduchých, funkčních a ekonomických sportovních infrastruktur ve spolupráci 

s národními a mezinárodními orgány, pokud je to potřebné; 
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8 podpoře pořádání sportovních soutěží na národní, regionální a kontinentální úrovni, řízených 

nebo pod patronací N.O.V., a podpoře N.O.V. při organizaci, přípravě a účasti jejich delegací 

na regionálních a kontinentálních hrách; 

9 podpoře společných bilaterálních nebo multilaterálních programů mezi N.O.V.; 

10 přesvědčování vlád a mezinárodních organizací, aby zařadily sport do oficiální podpory 

rozvoje; 

11 podpoře sportovců, kteří jsou uprchlíky. 

Tyto programy řídí komise pro Olympijskou solidaritu. 

 

 

6 Olympijské hry* 

 

1 Olympijské hry jsou soutěže mezi sportovci v individuálních nebo kolektivních disciplínách, 

nikoliv soutěže mezi státy. Účastní se jich sportovci vybraní svými N.O.V., jejichž přihlášky 

přijal M.O.V. Sportovci soutěží pod technickým vedením příslušných M.F. 

2 Olympijské hry sestávají z her olympiády a ze zimních olympijských her. Za zimní sporty se 

pokládají sporty provozované na sněhu nebo na ledě. 

 

Prováděcí ustanovení k pravidlu 6 

 

1 Termínem olympiáda se rozumí období čtyř po sobě jdoucích let, počínaje prvním lednem 

prvního roku a konče 31. prosincem čtvrtého roku.  

2 Olympiády se počítají od první her olympiády, které se konaly roku 1896 v Aténách. XXIX. 

olympiáda začala dne 1. ledna 2008. 

3 Zimní olympijské hry jsou číslovány podle pořadí svého konání. 

 

 

7 Práva k olympijským hrám a k olympijskému vlastnictví* 

 

1 M.O.V. je vzhledem ke svému postavení v čele olympijského hnutí zodpovědný za 

prosazování hodnot olympijského hnutí a za poskytování hmotné podpory při organizaci a 

šíření olympijských her a pomáhá M.F., N.O.V. a sportovcům v přípravách na olympijské hry. 

M.O.V. je vlastníkem veškerých práv spojených s olympijskými hrami a olympijským 

vlastnictvím popsaným v tomto pravidle, kterážto práva mohou pro tyto účely vytvářet příjmy. 

Je v nejlepším zájmu olympijského hnutí a všech jeho příslušníků, kteří z těchto příjmů mají 

prospěch, aby veškerá tato práva a olympijské vlastnictví požívaly co největší ochrany od 

všech zúčastněných stran, a aby jejich využití podléhalo schválení M.O.V. 

 

2 Olympijské hry jsou výhradním majetkem M.O.V., který vlastní všechna práva s nimi spojená, 

zejména a bez omezení pak všechna práva týkající se i) organizace, využívání a marketingu 

olympijských her, ii) povolování pořizování fotografií a pohyblivých záznamů olympijských 

her pro využití v médiích, iii) registrace audiovizuálních záznamů olympijských her a iv) 

vysílání, přenosů, opakovaných přenosů, reprodukce, předvádění, šíření, veřejného 
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zpřístupňování nebo jiného sdělování děl nebo signálů zahrnujících audiovizuální registrace 

nebo záznamy olympijských her, a to jakýmikoli prostředky, ať již známými nebo v budoucnu 

vyvinutými. 

 

3 M.O.V. určí podmínky přístupu a využití, pokud jde o údaje vztahující se k olympijským hrám 

a ke sportovním soutěžím a výkonům, které budou v rámci těchto her dosaženy. 

 

4 Olympijský symbol, vlajka, motto, hymna, poznávací znaky (včetně, avšak nikoli výlučně, 

výrazů „olympijské hry“ a „hry olympiády“), označení, emblémy, plamen a pochodně, tak jak 

jsou definovány v pravidlech 8-14 níže, a jakákoli další hudební, audiovizuální nebo jiná 

tvůrčí díla nebo výrobky, které v souvislosti s olympijskými hrami objednaly M.O.V., N.O.V. 

nebo C.O.J.O., jsou jednotlivě nebo kolektivně označovány jako „olympijské vlastnictví“. 

Veškerá práva k olympijskému vlastnictví jakož i práva k jeho využívání náleží výhradně 

M.O.V., včetně, avšak nikoli výlučně, využití pro jakékoli ziskové, komerční nebo reklamní 

účely. M.O.V. může dát k veškerým svým právům nebo jejich části licenci za podmínek, které 

stanoví výkonný výbor M.O.V. 

 

 

8 Olympijský symbol* 

 

1 Olympijský symbol se skládá z pěti propojených kruhů stejných rozměrů (olympijské kruhy), 

užívá se samostatně, v jedné nebo pěti barvách. V případě použití pětibarevné verze jsou tyto 

barvy zleva doprava modrá, žlutá, černá, zelená a červená. Kruhy jsou vzájemně propojeny 

zleva doprava. Modrý, černý a červený je umístěn nahoře, žlutý a zelený dole, podle níže 

uvedeného grafického znázornění. Olympijský symbol představuje spojení pěti kontinentů a 

setkání sportovců celého světa na olympijských hrách. 

 
 

 

 

 

 

 

 

9 Olympijská vlajka* 

 

Olympijská vlajka má bílý podklad bez lemu. Ve svém středu má pětibarevný olympijský symbol. 

 

 

10 Olympijské heslo* 

 

Olympijské heslo „Citius. Altius. Fortius“ vyjadřuje aspirace olympijského hnutí. 
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11 Olympijské emblémy* 

 

Olympijský emblém je integrovaný vzor spojující olympijské kruhy s jiným význačným prvkem. 

 

 

12 Olympijská hymna* 

 

Olympijskou hymnou je hudební dílo s názvem „Olympijská hymna“, jehož autorem je Spiros 

Samara.  

 

 

13 Olympijský oheň a olympijské pochodně* 

 

1 Olympijský oheň je oheň, který se zapaluje v Olympii z pravomoci M.O.V. 

2 Olympijská pochodeň je přenosná pochodeň nebo její replika, kterou schvaluje M.O.V. a na 

níž hoří olympijský oheň. 

 

 

14 Olympijská označení* 

 

Olympijské označení je vizuální nebo zvukové znázornění, které připomíná olympijské hry, 

olympijské hnutí nebo některou z jeho složek, popřípadě k nim má vztah nebo jinou  souvislost. 

 

Prováděcí ustanovení k pravidlům 7 – 14 

 

1  Právní ochrana: 

1.1 M.O.V. je oprávněn podnikat veškeré vhodné kroky k získání právní ochrany olympijských 

her a veškerého olympijského vlastnictví ve svůj prospěch. 

1.2 Každý N.O.V. je vůči M.O.V. odpovědný za dodržování pravidel 7-14 a prováděcích 

ustanovení k pravidlům 7-14. Je povinen učinit opatření k zákazu využívání olympijského 

vlastnictví, které by bylo v rozporu s těmito pravidly nebo jejich prováděcími 

ustanoveními. Dále je povinen zasadit se o získání ochrany olympijského vlastnictví 

M.O.V. ve prospěch M.O.V. 

 

1.3 Jestliže národní zákon nebo registrace ochranné známky či jiná forma právního 

dokumentu uděluje některému N.O.V. právní ochranu pro olympijský symbol nebo jiné 

olympijské vlastnictví, je tento N.O.V. oprávněn používat výsledná práva pouze v souladu 

s Olympijskou chartou a s pokyny obdrženými od M.O.V. 
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1.4 N.O.V. se může kdykoliv obrátit na M.O.V. se žádostí o pomoc při získání výše uvedené 

ochrany olympijského vlastnictví a při řešení všech sporů, které by mohly v této záležitosti 

 vzniknout se třetí stranou.  

 

1.5 M.O.V. se může kdykoliv obrátit na kterýkoli N.O.V. se žádostí o pomoc při získání výše 

uvedené ochrany olympijského vlastnictví a při řešení všech sporů, které by mohly v této 

záležitosti  vzniknout se třetí stranou.  

 

 

2  Používání olympijského vlastnictví M.O.V. nebo třetími osobami se svolením nebo licencí od 

M.O.V.: 

 

2.1 M.O.V. může vytvořit jeden nebo více olympijských emblémů, které může podle svého 

uvážení používat. 

 

2.2 Olympijský symbol, olympijské emblémy jakékoli další olympijské vlastnictví M.O.V. 

může využívat M.O.V. nebo jiná osoba, kterou M.O.V. pověří, v zemi N.O.V., pokud jsou 

splněny následující podmínky: 

 

2.2.1  V případě veškerých sponzorských a dodavatelských dohod a veškerých 

obchodních iniciativ kromě těch, které jsou uvedeny v odstavci 2.2.2 níže, nesmí 

toto využívání vážně poškodit zájmy dotčeného N.O.V., přičemž příslušné 

rozhodnutí učiní M.O.V. po konzultaci s tímto N.O.V., který obdrží podíl z čistého 

výnosu z takového využívání; 

2.2.2  V případě licenčních smluv obdrží N.O.V. polovinu veškerého čistého zisku z 

takového využívání, po odečtení veškerých daní a souvisejících výloh. N.O.V. 

musí být o takovém využívání předem informován. 

 

2.3 M.O.V. může podle vlastního uvážení pověřit společnosti zajišťující rozhlasové a televizní 

vysílání olympijských her k používání olympijského symbolu, olympijských emblémů 

M.O.V. či jiného olympijského vlastnictví M.O.V. a C.O.J.O. za účelem propagace 

přenosů z olympijských her. Ustanovení odstavců 2.2.1 a 2.2.2 tohoto prováděcího 

ustanovení se na takovéto povolení nevztahují. 

 

3  Použití olympijského symbolu, vlajky, hesla a hymny: 

 

3.1 S výhradou odstavce 2.2 tohoto prováděcího ustanovení je M.O.V. oprávněn používat 

olympijský symbol, vlajku, heslo a hymnu podle své vůle. 

 

3.2 N.O.V. mohou používat olympijský symbol, vlajku, heslo a hymnu pouze v rámci svých 

neziskových aktivit, jestliže toto používání přispívá k rozvoji olympijského hnutí a neubírá 

mu na důstojnosti a pod podmínkou, že dotčený N.O.V. získal předchozí souhlas 

výkonného výboru M.O.V. 

 

4  Vytvoření a používání olympijského emblému N.O.V. nebo C.O.J.O.: 

 

4.1 N.O.V. nebo C.O.J.O. může vytvořit olympijský emblém se souhlasem M.O.V. 

 

4.2 M.O.V. může schválit návrh olympijského emblému, pokud usoudí, že tento emblém je 

odlišný od ostatních olympijských emblémů. 
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4.3 Plocha, kterou zaujímá olympijský symbol obsažený v olympijském emblému, nesmí být 

větší než jedna třetina celkové plochy tohoto emblému. Olympijský symbol obsažený v 

olympijském emblému musí být použit jako celek a nesmí být žádným způsobem změněn. 

 

4.4 Kromě výše uvedeného musí olympijský emblém určitého N.O.V. splňovat následující 

podmínky: 

4.4.1 emblém musí být navržen tak, aby jasně vyjadřoval spojitost se zemí příslušného 

N.O.V.; 

4.4.2 rozlišovací prvek na emblému nesmí být omezen na pouhé jméno - nebo na 

zkratku jména - země příslušného N.O.V.; 

4.4.3 rozlišovací prvek na emblému se nesmí týkat ani olympijských her, ani data nebo 

určité události, který by ho časově omezoval; 

4.4.4 rozlišovací prvek na emblému nesmí obsahovat hesla, označení nebo jiné obecné 

výrazy, které by činily dojem, že mají všeobecný nebo mezinárodní charakter. 

 

4.5  Kromě ustanovení uvedených výše v článcích 4.1, 4.2 a 4.3 musí olympijský 

emblém C.O.J.O. splňovat následující podmínky: 

4.5.1 emblém musí být navržen tak, aby jasně vyjadřoval spojitost s olympijskými 

hrami pořádanými příslušným C.O.J.O.; 

4.5.2 rozlišovací prvek na emblému nesmí být omezen na pouhé jméno - nebo zkratku 

jména - země příslušného C.O.J.O.; 

4.5.3 rozlišovací prvek nesmí obsahovat hesla, označení nebo jiné výrazy, které by 

činily dojem, že mají všeobecný nebo mezinárodní charakter. 
  

4.6 Všechny olympijské emblémy, které schválil M.O.V. předtím, než vstoupila v platnost výše 

uvedená ustanovení, zůstávají v platnosti. 

4.7 Vždy a všude, kde je to možné, musí olympijský emblém N.O.V. být registrován (tj. právně 

chráněn) na území příslušného N.O.V. N.O.V. musí k registraci přikročit do šesti měsíců 

od jeho schválení M.O.V. a předložit M.O.V. o této registraci doklad. Schválení 

olympijských emblémů M.O.V. může být odňato, pokud příslušné N.O.V. neučiní všechna 

opatření k jejich ochraně a nebudou o tom M.O.V. informovat. Také C.O.J.O. musí 

chránit svůj olympijský emblém v souladu s pokyny M.O.V. Žádná právní ochrana 

udělená N.O.V. a C.O.J.O. nesmí být použita proti M.O.V. 

 

4.8 Použití olympijského emblému k jakýmkoliv reklamním, komerčním či výdělečným účelům 

musí být v souladu s podmínkami stanovenými v odstavcích 4.9 a 4.10 uvedených níže. 

4.9 Každý N.O.V. nebo C.O.J.O., který chce využít svůj olympijský emblém k reklamním, 

komerčním nebo výdělečným účelům buď přímo, nebo prostřednictvím třetí strany, musí 

dodržovat toto prováděcí ustanovení a zajistit jeho dodržování i třetí stranou. 

4.10  Všechny smlouvy nebo dohody včetně těch, které uzavírá C.O.J.O., podepisuje nebo 

schvaluje příslušný N.O.V.; tyto dokumenty se řídí následujícími zásadami: 

4.10.1 Užívání olympijského emblému N.O.V. má platnost pouze na území příslušného 

N.O.V.; tento emblém stejně jako další symboly, emblémy, značky nebo 

označení určitého N.O.V., které se vztahují k olympismu, nesmějí být použity k 

reklamním, obchodním nebo výdělečným účelům na území jiného N.O.V. bez 

předchozího písemného souhlasu tohoto N.O.V.; 
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4.10.2 Ani olympijský emblém C.O.J.O. ani další symboly, emblémy, značky nebo 

označení C.O.J.O., které se vztahují k olympismu, nesmějí být použity k 

reklamním, komerčním nebo výdělečným účelům na území určitého N.O.V. bez 

jeho předběžného písemného souhlasu; 

4.10.3 Doba platnosti jakékoliv smlouvy uzavřené C.O.J.O. nesmí v žádném případě 

překročit termín 31. prosince roku konání příslušných olympijských her; 

4.10.4 Užití olympijského emblému musí přispívat k rozvoji olympijského hnutí a nesmí 

mu ubírat na důstojnosti; jakékoliv spojování olympijského emblému s výrobky 

nebo službami, které je neslučitelné se základními principy olympismu nebo 

úlohou M.O.V. tak, jak je uvedena v Olympijské chartě, je zakázáno; 

4.10.5 Na žádost M.O.V. předloží N.O.V. nebo C.O.J.O. kopii každé smlouvy, jejímž je 

účastníkem. 

5  Filatelie: 

M.O.V. podporuje ve spolupráci s N.O.V. příslušných zemí používání olympijského symbolu na 

 poštovních známkách, které vydávají ve spolupráci s M.O.V. kompetentní národní úřady za 

 podmínek stanovených M.O.V. 

 

6 Díla objednaná v souvislosti s olympijskými hrami: 

C.O.J.O. a N.O.V. země pořadatele zajistí, aby postup při jmenování M.O.V. jakožto vlastníka 

práv duševního vlastnictví k veškerým hudebním, audiovizuálním nebo jiným dílům nebo 

výrobkům objednaným v souvislosti s olympijskými hrami proběhl ke spokojenosti M.O.V. 
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Kapitola 2 Mezinárodní olympijský výbor (M.O.V.) 

 

15 Právní postavení 

1 M.O.V. je nezisková mezinárodní nevládní organizace s časově neomezenou působností ve 

formě sdružení, mající postavení právnické osoby, uznaná Švýcarskou federální radou v 

souladu se smlouvou uzavřenou dne 1. listopadu. 

2  Jeho sídlo je v Lausanne ve Švýcarsku, olympijském hlavním městě. 

3  Cílem M.O.V. je plnit poslání, úlohu a odpovědnosti, které mu ukládá Olympijská charta. 

  

4  Za účelem plnění svého poslání a výkonu své úlohy může M.O.V. zakládat, nabývat či jinak 

ovládat jiné právnické osoby, jako jsou nadace a společnosti. 

 

 

16 Členové* 

 

1 Složení M.O.V. – způsobilost, nábor, volba, přijetí a status členů M.O.V. 

1.1. Členové M.O.V. jsou fyzické osoby. Celkový počet členů M.O.V. nesmí přesáhnout 115, 

s výhradou prováděcího ustanovení k pravidlu 16. M.O.V. se skládá z: 

1.1.1 většiny členů, jejichž členství není vázáno ke konkrétní funkci nebo úřadu, včetně 

až pěti členů, které lze zvolit ve zvláštních případech; jejich celkový počet nesmí 

být větší než 70; kromě pěti výše uvedených členů platí prováděcí ustanovení k 

pravidlu 16.2.2.5; každou zemi smí zastupovat nejvýše jeden státní příslušník, v 

souladu s prováděcím ustanovením k pravidlu 16; 

1.1.2 aktivních sportovců, v souladu s prováděcím ustanovením k pravidlu 16.2.2.2, jejichž 

celkový počet nesmí být větší než 15; 

1.1.3 předsedů nebo osob zastávajících výkonné či vedoucí funkce nejvyšší úrovně v M.F., 

asociacích M.F. nebo jiných organizacích uznaných M.O.V., jejichž celkový počet 

nesmí být větší než 15. 

1.1.4 předsedů nebo osob zastávajících výkonné či vedoucí funkce nejvyšší úrovně v 

N.O.V., popřípadě ve světových či kontinentálních asociacích N.O.V., jejichž 

celkový počet nesmí být větší než 15; v M.O.V. smí být nejvýše jeden takový člen 

za každou danou zemi. 

1.2 M.O.V. si vybírá a volí své členy z těchto způsobilých osob, které považuje za 

kvalifikované, v souladu s prováděcím ustanovením k pravidlu 16. 

1.3 M.O.V. přijímá nové členy při ceremoniálu, během něhož se zavazují k plnění svých 

povinností následující přísahou: 

„Vzhledem k tomu, že se mi dostalo cti být vybrán(a) za člena/členku Mezinárodního 

olympijského výboru, plně přijímám veškerou odpovědnost, kterou s sebou tento úřad nese: 

Slibuji, že budu sloužit olympijskému hnutí ze všech svých sil. 

Budu respektovat Olympijskou chartu a přijímat rozhodnutí M.O.V. 

Vždy budu jednat nezávisle na obchodních a politických zájmech i rasových či 

náboženských vlivech. 
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Budu jednat v plném souladu s Etickým kodexem M.O.V. 

Slibuji, že budu bojovat proti všem formám diskriminace a za všech okolností se budu 

věnovat hájení zájmů Mezinárodního olympijského výboru a olympijského hnutí.“ 

 

1.4 Členové M.O.V. zastupují a prosazují zájmy M.O.V. a olympijského hnutí ve svých 

zemích a v organizacích olympijského hnutí, ve kterých slouží. 
 

1.5 Členové M.O.V. nesmějí přijímat od vlád, organizací nebo jiných osob žádné pověření či 

pokyny, které by omezovaly svobodu jejich jednání a hlasování. 

 

1.6 Členové M.O.V. nenesou osobní zodpovědnost za dluhy a závazky M.O.V. 

 

1.7 S výhradou pravidla 16.3 je každý člen M.O.V. volen na období osmi let a může být znovu 

zvolen na jedno nebo více dalších osmiletých období. O postupu při znovuzvolení 

rozhoduje výkonný výbor M.O.V. 
  

2  Povinnosti 

 

Každý člen M.O.V. má následující povinnosti: 

2.1  dodržovat Olympijskou chartu, Etický kodex a jiné předpisy M.O.V.; 

2.2 účastnit se zasedání M.O.V.; 

2.3 účastnit se práce v komisích M.O.V., do nichž byl jmenován; 

2.4 přispívat k rozvoji a propagaci olympijského hnutí ; 

2.5 kontrolovat ve své zemi a v organizaci olympijského hnutí, ve které slouží, uskutečňování 

programů M.O.V.;  

2.6 informovat předsedu M.O.V. na jeho žádost o rozvoji a propagaci olympijského hnutí a o 

jeho potřebách ve své zemi a v organizaci olympijského hnutí, ve které slouží;  

2.7 informovat neprodleně předsedu M.O.V. o všech událostech, které mohou bránit plnění 

Olympijské charty nebo jinak nepříznivě zasahovat do olympijského hnutí v jeho zemi 

nebo v organizaci olympijského hnutí, ve které slouží; 

2.8 plnit další úkoly, určené mu předsedou. 

 

3 Ukončení členství 

 

Členství v M.O.V. končí za následujících okolností: 

 

3.1 Demise: 

 Člen M.O.V. může ukončit své členství kdykoliv na základě písemné demise podané 

předsedovi M.O.V. Dříve než bude tato demise přijata, může výkonný výbor M.O.V. 

požádat odstupujícího člena o slyšení. 

3.2 Nezvolení: 

 Každý člen M.O.V. ztrácí bez jakýchkoliv dalších formalit své členství, jestliže není znovu 

zvolen v souladu s pravidlem 16.1.7, prováděcím ustanovením k pravidlu 16.2.5 a v případě 

potřeby i 16.2.6.2. 

3.3 Věkové omezení: 
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 Člen M.O.V. přestává být členem nejpozději na konci kalendářního roku, v němž dosáhne 70 

let, s výhradou pravidla 16.3.3.2 a prováděcího ustanovení k pravidlu 16.2.6.1. 

3.3.2 Prodloužení věkové hranice 

3.3.2.1 Na návrh výkonného výboru M.O.V. může zasedání prodloužit věkovou hranici 

jakémukoli členu M.O.V., na nějž se nevztahují přechodná ustanovení uvedená 

v prováděcím ustanovení k pravidlu 16.2.6.1. 

3.3.2.2 Věkovou hranici lze kdykoli prodloužit maximálně pěti členům M.O.V. 

3.3.2.3 Věkovou hranici lze prodloužit maximálně o čtyři roky. 

3.3.2.4 Zasedání bude v této věci hlasovat v tajném hlasování, a to většinou odevzdaných 

hlasů. 

3.4 Neúčast na zasedáních či nedostatek aktivní účasti na práci M.O.V.: 

 Každý člen M.O.V. ztrácí bez jakýchkoliv dalších prohlášení ze své strany své členství, 

jestliže, s výhradou zásahů vyšší moci, se po dva roky za sebou neúčastní zasedání nebo se 

aktivně nepodílí na práci M.O.V. V takových případech dochází k ukončení členství 

rozhodnutím zasedání M.O.V. na návrh výkonného výboru M.O.V. 

3.5 Změna bydliště nebo hlavního působiště: 

 Každý člen M.O.V. podle pravidla 16.1.1.1 přestává být členem, jestliže přesunul své 

bydliště nebo hlavní působiště do jiné země než té, která byla jeho zemí v době jeho zvolení. 

 V takovém případě dochází k ukončení členství rozhodnutím zasedání M.O.V. na návrh 

výkonného výboru M.O.V.  

3.6 Členové zvolení jako aktivní sportovci: 

 Každý člen M.O.V., který byl zvolen v souladu s pravidlem 16.1.1.2 výše, přestává být 

členem M.O.V., jakmile přestane být členem komise sportovců M.O.V. 

 

 3.7 Předsedové a osoby zastávající výkonné či vedoucí funkce nejvyšší úrovně v N.O.V, 

světových či kontinentálních asociacích N.O.V., M.F. nebo asociacích M.F. či jiných 

organizacích uznaných M.O.V. 

 

Každý člen M.O.V., který byl zvolen v souladu s pravidlem 16.1.1.3 nebo pravidlem 

16.1.1.4, přestává být členem M.O.V., jakmile přestane vykonávat funkci, kterou vykonával 

v době svého zvolení. 

 

3.8 Vyloučení 

 

3.8.1 Každý člen M.O.V. může být vyloučen rozhodnutím zasedání, jestliže porušil svou 

přísahu nebo jestliže zasedání usoudí, že tento člen zanedbal nebo vědomě ohrozil 

zájmy M.O.V. nebo jednal způsobem, který snižuje důstojnost M.O.V. 

 

3.8.2 Rozhodnutí o vyloučení člena M.O.V. přijímá zasedání na návrh výkonného 

výboru M.O.V. Toto rozhodnutí se přijímá dvoutřetinovou většinou odevzdaných 

hlasů. Příslušný člen má právo na slyšení; právem na slyšení se rozumí právo 

seznámit se s obviněními a právo osobně předstoupit nebo předložit písemnou 

obhajobu. 

 

3.8.3 Než zasedání rozhodne o návrhu na vyloučení, může výkonný výbor M.O.V. 

dotčenému členovi dočasně pozastavit členství a zbavit ho části nebo všech jeho 

práv, výsad a funkcí vyplývajících z jeho členství. 
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3.8.4 Člen vyloučený z M.O.V. nesmí být členem N.O.V., asociace N.O.V. nebo 

C.O.J.O. 

 

4  Čestný předseda – čestní členové – honorární členové 

 

4.1 Na návrh výkonného výboru M.O.V. může zasedání M.O.V. zvolit za čestného předsedu 

člena M.O.V., který mu prokázal zvláště význačné služby jako předseda M.O.V. Čestný 

předseda má právo poskytnout svůj názor. 

4.2 Každého člena M.O.V., který odchází poté, co v M.O.V. odsloužil nejméně deset let a 

poskytl mu výjimečné služby, může zasedání M.O.V. na návrh výkonného výboru M.O.V. 

zvolit čestným členem M.O.V. 

4.3 Na návrh výkonného výboru M.O.V. může zasedání M.O.V. zvolit významné osobnosti 

mimo M.O.V, které mu prokázaly zvláště význačné služby, za honorární členy. 

4.4 Čestný předseda, čestní členové a honorární členové jsou zvoleni doživotně. Nemají 

hlasovací právo a nejsou volitelní do žádného úřadu M.O.V.. Ustanovení pravidel 16.1.1 – 

1.5, 16.1.7, 16.2, 16.3 a prováděcích ustanovení k pravidlům 16.1 a 16.2 se na ně nevztahují. 

Jejich status může odebrán rozhodnutím zasedání M.O.V. 

 

Prováděcí ustanovení k pravidlu 16 

 

1 Způsobilost: 

 

Členem M.O.V. může být zvolena každá fyzická osoba starší osmnácti let, pokud: 

 

1.1 kandidatura této osoby byla podána v souladu s odstavcem 2.1 níže; 

 

1.2 tato osoba splňuje podmínky stanovené odstavcem 2.2 níže; 

 

1.3 tato kandidatura byla posouzena a okomentována členskou volební komisí; 

 

1.4 volbu této osoby doporučil zasedání výkonný výbor M.O.V.. 

 

2 Postup při volbě členů M.O.V. 

 

2.1 Předložení kandidatur pro volbu za člena M.O.V. 

Níže uvedené osoby a organizace mají právo předložit kandidatury pro volbu za člena 

M.O.V.: členové M.O.V., M.F., asociací M.F., N.O.V., světových či kontinentálních asociací 

N.O.V. a jiných organizací uznaných M.O.V. 

 

2.2 Přípustnost kandidátů: 

 Aby byla kandidatura přijata, musí být předložena písemně předsedovi M.O.V. a splňovat 

následující podmínky: 

 

2.2.1. Každá osoba nebo organizace, která předkládá kandidaturu na volbu za člena 

M.O.V., musí u každé kandidatury jasně určit, zda je kandidát navrhován jako 

aktivní sportovec podle níže uvedeného odst. 2.2.2, či zda je kandidatura spojená 



 

 24 

s funkcí, kterou kandidát vykonává v některé organizaci uvedené v odst. 2.2.3 nebo 

2.2.4 níže, nebo zda jde o kandidaturu nezávislého jednotlivce v souladu s odst. 2.2.5 

níže. 

2.2.2.  Je-li kandidát navržen jako aktivní sportovec ve smyslu pravidla 16.1.1.2, musí být 

zvolen nebo jmenován do komise sportovců M.O.V. nejpozději při hrách olympiády 

nebo zimních olympijských hrách, které následují po posledních hrách, kterých se 

sportovec zúčastnil. 

2.2.3.  Jestliže je předložená kandidatura spojena s funkcí v M.F. nebo v asociaci M.F 

nebo některé organizaci uznané M.O.V. podle odst. 5. pravidla 3, musí tento 

kandidát zastávat funkci předsedy těchto organizací nebo vedoucí či výkonnou funkci 

na nejvyšší úrovni v některé z těchto organizací. 

2.2.4. Jestliže je předložená kandidatura spojena s funkcí v N.O.V. nebo ve světové či 

kontinentální asociaci N.O.V., musí tento kandidát zastávat funkci předsedy této 

organizace nebo vedoucí či výkonnou funkci na nejvyšší úrovni v některé z těchto 

organizací.  

2.2.5.  Jakýkoliv další návrh na kandidaturu se musí týkat nezávislého jednotlivce, který je 

státním příslušníkem země, v níž má trvalé bydliště nebo hlavní působiště a v níž 

existuje N.O.V.  

 

2.3 Členská volební komise MOV 

2.3.1. Úkolem členské volební komise M.O.V. je podle pokynů výkonného výboru M.O.V. 

připravit profily a navrhnout kandidáty, aby bylo dosaženo rozmanitosti a vyváženosti 

členství v M.O.V. Za tímto účelem musí členská volební komise M.O.V. v souladu s 

prováděcím ustanovením k pravidlu 21.3. prozkoumat a vyhodnotit všechny 

kandidatury na volbu za člena M.O.V. a připravit pro výkonný výbor M.O.V. o každé 

kandidatuře písemnou zprávu, a to ve lhůtě stanovené předsedou M.O.V. 

2.3.2. Členská volební komise shromáždí o každém kandidátovi všechny potřebné informace, 

včetně informací o jeho kariéře a sportovní činnosti; komise může kandidáta požádat 

o reference od osobností, od nichž lze získat informace, a může požádat o informace a 

rady od dalších osobností a organizací; komise také může pozvat kandidáta na 

pohovor. 

2.3.3. Členská volební komise M.O.V. ověří způsobilost, původ a přípustnost všech 

kandidatur, popřípadě i postavení kandidáta jako aktivního sportovce nebo funkci, 

s níž kandidatura souvisí. 

2.3.4. Při hodnocení kandidatur spojených s funkcí v M.F. nebo N.O.V. musí členská volební 

komise rovněž vzít v úvahu, zda má příslušná M.F. nebo N.O.V. komisi sportovců, 

která se řídí příslušnými ustanoveními M.O.V., a zda se tato příslušná M.F. nebo 

N.O.V. řídí Olympijskou chartou a dodržuje Světový antidopingový kodex. 

2.3.5. Členská volební komise M.O.V. musí mít mezi svými členy alespoň jednoho zástupce 

etické komise M.O.V. a jednoho zástupce komise sportovců M.O.V. 

 

2.4  Postup výkonného výboru M.O.V. 

2.4.1. Pouze výkonný výbor M.O.V. je kompetentní předložit kandidaturu zasedání M.O.V. 

Při rozhodování o předložení kandidatury předá výkonný výbor M.O.V. zasedání 

M.O.V. nejpozději jeden měsíc před jeho zahájením písemný návrh, k němuž je 

přiložena zpráva členské volební komise. Výkonný výbor M.O.V. může kandidáta 

podrobit slyšení. Pro volbu jednoho člena může předložit několik kandidátů.  
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2.4.2. Postup při posouzení kandidatur aktivních sportovců předložených podle výše 

uvedeného odst. 2.2.1 a 2.2.2 může být zrychlen a v takových případech může být od 

lhůt uvedených v odst. 2.4.1 výše v nezbytné míře upuštěno, aby bylo možno okamžitě 

zvolit za členy M.O.V. sportovce nově zvolené do komise sportovců M.O.V. 

 

2.5  Postup na zasedání M.O.V. 

2.5.1. Pouze zasedání M.O.V je kompetentní volit členy M.O.V. 

2.5.2. Předseda členské volební komise může sdělit zasedání stanovisko této komise. 

2.5.3. K hlasování se zasedání předkládají všechny kandidatury na volbu za člena M.O.V., 

které doporučí výkonný výbor; hlasování je tajné, rozhodnutí se přijímá většinou 

přítomných hlasů. 

2.6  Přechodná ustanovení: 

 Práva nabytá členy M.O.V., jejichž volba nabyla účinnosti do dne uzavření 110. zasedání 

(11. prosince 1999), jsou zachována takto: 

 

2.6.1 Každý člen M.O.V. právoplatně zvolený před datem zahájení 110. zasedání M.O.V. 

(11. prosince 1999) musí ukončit své členství do konce kalendářního roku, v němž 

dosáhne 80 let, pokud nebyl zvolen před rokem 1966. Dosáhne-li člen této věkové 

hranice ve funkci předsedy, místopředsedy nebo člena výkonného výboru M.O.V., 

ukončení členství nabude účinnosti na konci příštího zasedání M.O.V. 

2.6.2 Omezení na jednoho člena za každou zemi, které je stanoveno v pravidle 16.1.1.1, 

poslední větě, se nevztahuje na členy M.O.V., jejichž volba vstoupila v platnost před 

datem uzavření 110. zasedání M.O.V. (11. prosince 1999).  

 

3 Seznam členů 

Výkonný výbor M.O.V. si vede aktualizovaný seznam veškerých členů M.O.V., čestného 

předsedy, čestných členů a honorárních členů. V seznamu je uveden původ kandidatury 

každého člena a to, zda člen kandidoval jako aktivní sportovec nebo v souvislosti s jinou 

funkcí, popřípadě zda kandidoval jako nezávislý jednotlivec. 

 

4 Čestný předseda – čestní členové – honorární členové 

4.1 Čestný předseda je zván na olympijské hry, na olympijské kongresy, na zasedání M.O.V. a na 

schůze výkonného výboru M.O.V., kde je pro něho rezervováno místo vedle předsedy M.O.V. 

Čestný předseda má právo poskytnout svůj názor.  

4.2 Čestní členové jsou zváni na olympijské hry, na olympijské kongresy a na zasedání M.O.V., 

kde je pro každého z nich rezervováno místo; poskytují své rady, požádá-li je o to předseda 

M.O.V.  

4.3 Honorární členové jsou zváni na olympijské hry a na olympijské kongresy, kde je pro 

každého z nich rezervováno místo. Předseda M.O.V. je může rovněž pozvat na jiné schůze či 

akce M.O.V. 

 

 

17 Organizace 

 

Pravomoci M.O.V. vykonávají jeho orgány, jmenovitě: 
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1 zasedání 

2 výkonný výbor  

3 předseda 

 

 

18 Zasedání 

 

1 Zasedání je valné shromáždění členů M.O.V.. Jde o nejvyšší orgán M.O.V. Jeho rozhodnutí 

jsou konečná. Běžné zasedání se koná jednou ročně. Mimořádná zasedání se konají na základě 

svolání předsedy M.O.V. nebo na písemnou žádost alespoň jedné třetiny členů.  

2 Zasedání má tyto pravomoci: 

2.1 schvaluje či upravuje Olympijskou chartu. 

2.2 volí členy M.O.V., čestného předsedu, čestné členy a honorární členy 

2.3 volí předsedu, místopředsedy a veškeré další členy výkonného výboru M.O.V. 

2.4 volí hostitele olympijských her 

2.5 volí město, ve kterém se bude konat běžné zasedání M.O.V., přičemž předseda má 

pravomoc určit město, ve kterém se bude konat mimořádné zasedání 

2.6 schvaluje výroční zprávu a účetnictví M.O.V. 

2.7 jmenuje nezávislého auditora M.O.V. 

2.8 rozhoduje o udělení či odnětí plného uznání M.O.V. pro jednotlivé N.O.V., asociace 

N.O.V., M.F., asociace M.F. a jiné organizace 

2.9 vylučuje členy M.O.V. a odebírá status čestného předsedy, čestných členů a honorárních 

členů 

2.10 schvaluje či upravuje Deklaraci práv a povinností sportovců na základě doporučení 

Komise sportovců a prosazuje dodržování této Deklarace v rámci olympijského hnutí 

2.11 řeší a rozhoduje všechny záležitosti, které jí ukládá zákon nebo Olympijská charta. 

 

3 Zasedání je usnášeníschopné, je-li přítomna polovina všech členů M.O.V. plus jeden. Zasedání 

 rozhoduje většinou odevzdaných hlasů; ke změně základních principů olympismu nebo 

pravidel Olympijské charty či ve všech ostatních případech, kde to Olympijská charta 

vyžaduje, je však zapotřebí dvoutřetinová většina všech odevzdaných hlasů. 

 

4 Každý člen má k dispozici jeden hlas. Zdržení se hlasování, nevyjádřené hlasy či neplatně 

vyjádřené hlasy se do požadované většiny nezapočítávají. Hlasování v zastoupení není 

povoleno. Hlasuje se tajně, pokud to vyžaduje Olympijská charta nebo pokud tak rozhodne 

předseda zasedání nebo na žádost nejméně jedné čtvrtiny přítomných členů. V případě 

nerozhodného hlasování rozhoduje předseda. 

 

5 Ustanovení pravidel 18.3 a 18.4 se vztahují na volby osob i pořadatelů olympijských her. 

Pokud však jsou nebo zůstanou pouze dva kandidáti, je za vítěze prohlášen kandidát, který 

obdrží větší počet hlasů. 

 

6 Zasedání může delegovat pravomoci na výkonný výbor M.O.V. 
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Prováděcí ustanovení k pravidlu 18 

 

1 Za organizaci a přípravu všech zasedání včetně finančních otázek s nimi souvisejících 

odpovídá výkonný výbor M.O.V. 

 

2 Oznámení o termínech konání běžného zasedání dostanou všichni členové M.O.V. nejméně 

šest měsíců před zahájením zasedání. Zasedání je formálně svoláno příkazem předsedy 

M.O.V. alespoň třicet dnů před svým konáním, jedná-li se o běžné zasedání, a alespoň deset 

dnů předem, jedná-li se o mimořádné zasedání, společně s programem jednání, ve kterém 

musí být uvedeno, jaké otázky se na jednání budou řešit. 

 

3 Zasedání řídí předseda, popřípadě v jeho nepřítomnosti nebo neschopnosti služebně nejstarší 

přítomný místopředseda nebo, v případě nepřítomnosti nebo neschopnosti tohoto 

místopředsedy, služebně nejstarší přítomný člen výkonného výboru M.O.V. 

 

4 Každé rozhodnutí zasedání včetně rozhodnutí o změně Olympijské charty nabývá účinnosti 

okamžitě, pokud zasedání nerozhodne jinak. O záležitosti, která není uvedena na programu 

jednání, se může jednat pouze tehdy, jestliže o to požádá jedna třetina členů nebo jestliže to 

povolí předseda zasedání.  

 

5 Člen M.O.V. se musí zdržet hlasování v těchto případech: 

 

5.1  jestliže se hlasování týká volby hostitele olympijských her a jedno z navržených měst 

nebo jakýkoli jiný veřejný úřad se nachází v zemi, jejímž je tento člen státním 

příslušníkem; 

 

5.2 jestliže se hlasování týká výběru místa pro konání zasedání, olympijského kongresu nebo 

jiné schůze či akce, na nějž je navrženo město nebo jiný orgán země, jejímž je tento člen 

státním příslušníkem; 

 

5.3 jestliže se hlasování týká volby člena M.O.V., kdy kandidátem je státní příslušník téže 

země jako tento člen; 

 

5.4 jestliže se hlasování týká volby do funkce ve výkonném výboru M.O.V. nebo jiné funkce, 

kdy kandidátem je státní příslušník téže země jako tento člen; 

 

5.5 jestliže se hlasování týká jakékoli jiné záležitosti, která se vztahuje k zemi, jejímž je tento 

člen státním příslušníkem, popřípadě N.O.V. této země. 

 

 V případě pochyb rozhodne o účasti člena na hlasování předseda zasedání. 

 

6 Předseda M.O.V. stanoví pravidla všech voleb kromě volby předsedy M.O.V., u níž stanoví 

pravidla výkonný výbor M.O.V. 

 

7 Všechny procedurální otázky týkající se zasedání a hlasování, které neupravuje Olympijská 

charta, řeší předseda M.O.V. 

 

8 V naléhavých případech může předseda nebo výkonný výbor M.O.V. předložit členům 

 usnesení nebo rozhodnutí k hlasování korespondenčně, a to i faxem nebo elektronickou 

poštou.  
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9 Ze všech schůzí a jiných řízení zasedání se pořizuje zápis z pravomoci předsedy M.O.V. 

 

 

19 Výkonný výbor M.O.V.* 

 

1 Složení: 

Výkonný výbor M.O.V. tvoří předseda, čtyři místopředsedové a deset dalších členů. Výběr těchto 

členů odráží složení zasedání. Při každé volbě musí zasedání dbát, aby byl dodržen výše uvedený 

princip. 

2 Volby, délky a obnovení mandátů a volná místa: 

2.1 Všechny členy výkonného výboru M.O.V. volí zasedání tajným hlasováním většinou 

přítomných hlasů. 

2.2 Délka mandátů místopředsedů a deseti dalších členů výkonného výboru je stanovena na čtyři 

roky. Člen může sloužit ve výkonném výboru maximálně dvě po sobě jdoucí období, bez 

ohledu na funkci, do které byl zvolen.  

2.3 V případě, že člen vykonával funkci dvě po sobě jdoucí období podle výše uvedeného odst. 

19.2.2, nemůže být po dobu minimálně dvou let znovu zvolen za člena výkonného výboru. 

Toto ustanovení se nevztahuje na volbu do funkce předsedy, kde není čekací doba. 

2.4 V případě uvolnění kterékoli funkce kromě funkce předsedy M.O.V. zvolí následující 

zasedání do této funkce některého člena na období čtyř let. 

2.5 Všem členům výkonného výboru začíná nebo se obnovuje mandát na konci zasedání, které je 

zvolilo. Jejich mandát uplyne ukončením posledního řádného zasedání konaného v roce, v 

němž platnost mandátu končí. 

2.6 Pro účely tohoto pravidla se „rokem“ rozumí období mezi dvěma po sobě jdoucími řádnými 

zasedáními. 

3 Pravomoci, funkce a povinnosti 

Výkonný výbor na sebe bere všeobecnou odpovědnost za správu M.O.V. a řízení jeho záležitostí. 

Vykonává zejména tyto funkce: 

3.1 kontroluje dodržování Olympijské charty; 

3.2 schvaluje vnitřní organizaci M.O.V. a všechny vnitřní předpisy související s jeho 

organizací; 

3.3 vypracovává výroční zprávu a finanční výkazy M.O.V. v souladu s Mezinárodními 

standardy účetního výkaznictví a se švýcarskými právními předpisy, které překládá 

zasedání ke schválení spolu se zprávou auditora;  

3.4 předkládá zasedání zprávu o všech navrhovaných změnách pravidel nebo prováděcích 

ustanovení; 

3.5 předkládá zasedání M.O.V. jména osob, které navrhuje ke zvolení do M.O.V.; 

3.6 stanoví proces přijímání a výběr kandidatur na pořádání olympijských her a dohlíží na něj; 

3.7 stanoví program zasedání M.O.V.; 

3.8 na návrh předsedy jmenuje a odvolává generálního ředitele. Předseda rozhoduje o jeho 

odměně a může nařídit sankce; 
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3.9 zajišťuje bezpečné vedení všech zápisů, finančních výkazů a jiných záznamů M.O.V. v 

souladu se zákonem, a to včetně zápisů ze zasedání a schůzí výkonného výboru M.O.V. či 

jiných schůzí komisí a pracovních skupin; 

3.10 přijímá veškerá rozhodnutí a vydává předpisy M.O.V., které jsou právně závazné, a to ve 

formě, kterou uzná za nejvhodnější, jako jsou například kodexy, nařízení, normy, směrnice, 

pokyny, manuály, instrukce, požadavky a jiná rozhodnutí, k nimž patří zejména, avšak 

nikoli výhradně, veškeré předpisy nezbytné k zabezpečení řádného plnění Olympijské 

charty a organizování olympijských her; 

3.11 organizuje alespoň jednou za dva roky pravidelné schůzky s M.F. a N.O.V. Tyto schůzky 

řídí předseda M.O.V., který určuje postup a program jednání po poradě s příslušnými 

orgány; 

3.12 vytváří a uděluje čestná vyznamenání M.O.V.; 

3.13 vykonává všechny pravomoci a plní všechny povinnosti, které nejsou zákonem či 

Olympijskou chartou uloženy zasedání nebo předsedovi M.O.V. 

 

4 Delegování pravomocí 

Výkonný výbor M.O.V. může delegovat pravomoci na jednoho nebo více svých členů, na komise 

M.O.V., na členy správy M.O.V. a na jiné útvary či třetí osoby. 

 

 

Prováděcí ustanovení k pravidlu 19 

 
1 Předseda odpovídá za organizaci a přípravu všech schůzí výkonného výboru M.O.V. Může za 

tímto účelem delegovat veškeré své pravomoci nebo jejich část na generálního ředitele. 

 

2 Výkonný výbor M.O.V. se schází, jestliže jej svolá předseda nebo na žádost většiny svých 

členů, podanou alespoň deset dnů před konáním takové schůze. V oznámení o jejím konání 

musí být uvedeno, o čem se bude na schůzi jednat. 

 

3 Schůze výkonného výboru M.O.V. řídí předseda, popřípadě v jeho nepřítomnosti nebo 

neschopnosti služebně nejstarší přítomný místopředseda nebo, v případě nepřítomnosti nebo 

neschopnosti tohoto místopředsedy, služebně nejstarší přítomný člen výkonného výboru 

M.O.V. 

 

4 Výkonný výbor M.O.V. je usnášeníschopný, je-li přítomno alespoň osm jeho členů. 

 

5 Výkonný výbor M.O.V. rozhoduje většinou přítomných hlasů. 

 

6 Každý člen má jeden hlas. Zdržení se hlasování, nevyjádřené hlasy či neplatně vyjádřené hlasy 

se do požadované většiny nezapočítávají. Hlasování v zastoupení není povoleno. Hlasuje se 

tajně, pokud to vyžaduje Olympijská charta nebo pokud tak rozhodne předseda zasedání nebo 

na žádost nejméně jedné čtvrtiny přítomných členů. V případě nerozhodného hlasování 

rozhoduje předseda.  

 

7 Člen M.O.V. se musí zdržet hlasování v případech uvedených v prováděcím ustanovení k 

pravidlu 18.5. 

 

 V případě pochyb rozhodne o účastni člena na hlasování předseda zasedání. 
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8 Veškeré další procedurální otázky týkající se výkonného výboru M.O.V., které neupravuje 

Olympijská charta, řeší předseda M.O.V. 

 

9 Výkonný výbor M.O.V. může pořádat schůze ve formě telekonferencí a videokonferencí. 

 

10 V naléhavých případech může předseda předložit členům výkonného výboru M.O.V. k 

hlasování usnesení korespondenčně, a to i faxem nebo elektronickou poštou.  

 

11 Ze všech schůzí a jiných řízení zasedání se pořizuje zápis z pravomoci předsedy M.O.V. 

 

 

20 Předseda* 

 

1 Zasedání M.O.V. volí ze svých členů předsedu tajným hlasováním na období osmi let. 

Předseda může být jednou znovu zvolen na čtyřleté období.  

2 Předseda zastupuje M.O.V. a řídí všechny jeho aktivity. 

3 Předseda může učinit jménem M.O.V. jakékoli kroky či rozhodnutí, jestliže okolnosti brání 

tomu, aby je učinilo zasedání nebo výkonný výbor. Takové kroky nebo rozhodnutí musejí být 

neprodleně předloženy příslušnému orgánu k ratifikaci. 

4 Pokud předseda není schopen plnit povinnosti vyplývající z jeho funkce, nahradí ho služebně 

nejstarší místopředseda, a to až do chvíle, kdy předseda znovu nabude své schopnosti, nebo, 

jedná-li se o trvalou neschopnost, do zvolení nového předsedy na příštím zasedání M.O.V. 

Tento nový předseda se volí na období osmi let a může být jednou znovu zvolen na čtyřleté 

období. 

 

Prováděcí ustanovení k pravidlu 20 

 

 1 Kandidatury na volbu předsedy se vyhlašují tři měsíce před datem zahájení zasedání, v jehož 

průběhu se volba uskuteční. Tento termín však může být změněn rozhodnutím výkonného 

výboru M.O.V., jestliže podle jeho názoru okolnosti takovou změnu ospravedlňují. 

 

 

21 Komise M.O.V.* 

 

Je možné vytvářet komise M.O.V. jako poradní orgány pro zasedání, výkonný výbor či předsedu 

M.O.V., podle okolností. Předseda ustanovuje v případě potřeby stálé komise či jiné institucionální 

nebo ad hoc komise a pracovní skupiny. Není-li v Olympijské chartě nebo ve zvláštních předpisech 

vydaných výkonným výborem M.O.V. výslovně stanoveno jinak, stanoví předseda jejich směrnice, 

jmenuje všechny jejich členy a rozhoduje rovněž o jejich rozpuštění, má-li za to, že již splnily svůj 

mandát. Bez předchozího souhlasu předsedy M.O.V. se nesmí konat žádná schůze komise či pracovní 

skupiny, není-li v Olympijské chartě nebo ve zvláštních předpisech vydaných výkonným výborem 

M.O.V. výslovně stanoveno jinak. Předseda je oprávněným členem všech komisí a pracovních skupin 

a pokud se zúčastní jejich schůzí, má prioritu. 
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Prováděcí ustanovení k pravidlu 21 

 

1 Komise sportovců 

Zřizuje se komise sportovců M.O.V., kde většinu členů budou tvořit sportovci, které zvolí 

sportovci účastnící se olympijských her. Volba se bude konat při příležitosti her olympiády 

nebo zimních olympijských her v souladu s předpisy vydanými výkonným výborem M.O.V. po 

konzultaci s komisí sportovců, a bude oznámena M.F. a N.O.V. nejpozději rok před 

olympijskými hrami, během nichž se tato volba bude konat. 

Veškeré předpisy a postupy komise sportovců M.O.V. schválí výkonný výbor M.O.V. po poradě 

s komisí sportovců M.O.V. 

 

2 Etická komise M.O.V. 
 

Odchylně od pravidla 21 a prováděcího ustanovení k pravidlu 21.8 je etická komise M.O.V. 

zřízena a řízena v souladu s pravidlem 22 a prováděcím ustanovením k pravidlu 22. 

 

3 Členská volební komise M.O.V. 

 

Za účelem posouzení všech kandidatur na členství v M.O.V. se zřizuje členská volební komise 

M.O.V. v souladu s prováděcím ustanovením k pravidlu 16.2.3. 

 

Veškeré předpisy a postupy členské volební komise M.O.V. schválí výkonný výbor M.O.V. po 

poradě s členskou volební komisí M.O.V. 

 

4 Komise pro olympijskou solidaritu 

 

Zřizuje se komise pro olympijskou solidaritu, aby plnila úkoly, které jí ukládá pravidlo 5 

prováděcí ustanovení k pravidlu 5. 

 

5 Komise pro budoucí hostitele 

 

Předseda ustanoví jednu komisi pro budoucího hostitele her olympiády a jednu komisi pro 

budoucího hostitele zimních olympijských her v souladu s prováděcím ustanovením k pravidlu 

33.2.2. 

 

6 Komise pro koordinaci zimních olympijských her 

 

Za účelem pomoci při zlepšení organizace olympijských her a spolupráce mezi M.O.V., 

C.O.J.O., M.F. a N.O.C. zakládá předseda koordinační komise v souladu s pravidlem 38 a 

prováděcím ustanovením k pravidlu 38. 

 

7 Lékařská a vědecká komise 

 

7.1 Předseda zakládá lékařskou a vědeckou komisi, jejíž poslání zahrnuje tyto úkoly: 

 

7.1.1 uplatňovat Světový antidopingový kodex za všechny ostatní antidopingové 

přepisy, zejména při příležitosti olympijských her; a 

 

7.1.2 vypracovat směrnice týkající se lékařské péče a zdraví sportovců. 
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7.2 Členové lékařské a vědecké komise nebudou na olympijských hrách působit v žádné 

lékařské funkci delegace N.O.V. a nebudou se účastnit žádných jednání o porušování 

Světového antidopingového kodexu členy jejich příslušných národních delegací. 

 

8 Postup 

 

Předsedou každé komise M.O.V. je člen M.O.V. Komise se mohou scházet prostřednictvím 

telekonferencí nebo videokonferencí. 

 

 

22 Etická komise M.O.V.* 

 

Etická komise M.O.V. má za úkol definovat a aktualizovat rámec etických principů, včetně Etického 

kodexu, který je založen na hodnotách a principech zakotvených v Olympijské chartě, jíž je tento 

kodex nedílnou součástí. Kromě toho vede vyšetřování při stížnostech podaných v souvislosti 

s nerespektováním těchto etických principů, včetně případů porušení Etického kodexu, a navrhuje 

případně sankce výkonnému výboru. 

Předsedu a členy etické komise volí zasedání v tajné volbě, a to většinou odevzdaných hlasů.  

 

Prováděcí ustanovení k pravidlu 22 

 

1 Složení a organizace etické komise M.O.V. jsou upraveny v jejích stanovách. 

 

2 Veškeré změny Etického kodexu, stanov etické komise M.O.V. či jiného předpisu a 

prováděcích ustanovení vydaných etickou komisí M.O.V. se předkládají ke schválení 

výkonnému výboru M.O.V. 

 

 

23 Jazyky 

 

1 Oficiálními jazyky M.O.V. jsou francouzština a angličtina. 

2 Při všech zasedáních M.O.V. musí být zajištěno simultánní tlumočení do francouzštiny, 

angličtiny, němčiny, španělštiny, ruštiny a arabštiny.  

3 V případě nesrovnalosti mezi francouzským a anglickým zněním Olympijské charty a všech 

dalších dokumentů M.O.V. rozhoduje francouzské znění, pokud není výslovně písemně 

uvedeno jinak. 

 

 

24 Zdroje M.O.V. 
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1 M.O.V. může přijímat dary, odkazy a příspěvky a opatřovat si všechny další prostředky k plnění 

svých úkolů a posilování podpory sportovcům. Shromažďuje příjmy z využívání práv, včetně, 

avšak nikoli výhradně, televizních práv, sponzorství, licencí a olympijského vlastnictví, dále 

pak z konání olympijských her. 

2 M.O.V. podporuje sportovce na sportovišti i mimo něj, zejména prostřednictvím financování 

N.O.V., M.F. a C.O.J.O. 
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Kapitola 3 Mezinárodní federace (M.F.) 

 

25 Uznání M.F. 

 

V zájmu rozvoje a propagace olympijského hnutí může M.O.V. uznat jako M.F. mezinárodní nevládní 

organizace, ovládající jeden nebo více sportů v celosvětovém měřítku, což se rozšiřuje s odkazem na 

organizace, které dle posouzení M.F. ovládají tento sport na národní úrovni.  

Stanovy, praxe a činnost M.F. v olympijském hnutí musí být v souladu s Olympijskou chartou, 

zejména pokud jde o přijetí a plnění Světového antidopingového kodexu a Kodexu Olympijského 

hnutí k prevenci před manipulacemi soutěží. S výhradou předcházejících ustanovení si každá M.F. při 

ovládání svého sportu zachovává nezávislost a samostatnost. 

 

 

26 Poslání a úloha M.F. v rámci olympijského hnutí 

 

1 Posláním a úlohou M.F. v rámci olympijského hnutí je: 

1.1 stanovit a uvést v platnost v duchu olympismu pravidla provozování příslušných 

sportů a dbát na jejich dodržování; 

1.2 zajišťovat rozvoj svého sportu po celém světě; 

1.3 přispívat k naplňování cílů stanovených Olympijskou chartou, především šířením 

olympismu a olympijské výchovy; 

1.4 poskytovat podporu M.O.V. při posuzování kandidatur na pořádání olympijských her 

pro své příslušné sporty; 

1.5 přijmout odpovědnost za kontrolu a řízení svého sportu na olympijských hrách; 

1.6 u jiných mezinárodních sportovních soutěží pořádaných pod záštitou M.O.V. mohou 

M.F. převzít odpovědnost za kontrolu a řízení svého sportu, nebo ji delegovat;  

1.7 poskytovat technickou pomoc při praktické realizaci programů Olympijské solidarity; 

1.8 povzbuzovat a podporovat opatření týkající se lékařské péče a zdraví sportovců. 

2 Kromě toho jsou M.F. oprávněny: 

2.1 Předkládat M.O.V. návrhy týkající se Olympijské charty a olympijského hnutí; 

2.2 spolupracovat při přípravě olympijských kongresů; 

2.3 podílet se na žádost M.O.V. na činnosti komisí M.O.V. 
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Kapitola 4 Národní olympijské výbory (N.O.V.) 

 

27 Poslání a úloha N.O.V. 

 

1 Posláním N.O.V je rozvíjet, propagovat a chránit olympijské hnutí ve své zemi v souladu s 

Olympijskou chartou. 

2 N.O.V.: 

2.1 šíří základní principy a hodnoty olympismu ve své zemi, zejména v oblasti sportu a 

výchovy, a to propagací olympijských vzdělávacích programů na všech úrovních ve 

školách, sportovních a tělovýchovných vzdělávacích zařízeních a univerzitách, dále 

pak podporováním vzniku institucí, které se věnují olympijské výchově, jako jsou 

národní olympijské akademie, olympijská muzea a jiné programy včetně kulturních, 

které jsou spojeny s olympijským hnutím; 

2.2 zajišťují dodržování Olympijské charty ve své zemi; 

2.3 podporují rozvoj vrcholového sportu i sportu pro všechny; 

2.4 pomáhají při přípravě sportovních funkcionářů, zejména organizováním kurzů, a dbají, 

aby tyto kurzy přispívaly k propagaci základních principů olympismu; 

2.5 vystupují proti všem formám diskriminace a násilí ve sportu; 

2.6 přijmou a plní Světový antidopingový kodex.  

3 N.O.V. mají výlučnou pravomoc zastupovat svou zemi na olympijských hrách a na 

regionálních, kontinentálních nebo světových sportovních soutěžích organizovaných ve více 

sportovních odvětvích pod patronací M.O.V. Kromě toho má každý N.O.V. povinnost 

zúčastnit se her olympiády a vyslat na ni své sportovce. 

4 N.O.V. mají výlučnou pravomoc vybrat a navrhnout zainteresované pořadatele, kteří mohou 

předložit kandidaturu na pořádání olympijských her v příslušné zemi. 

5 V rámci plnění svého poslání mohou N.O.V. spolupracovat s vládními orgány, s nimž jsou 

povinny udržovat harmonické vztahy; nesmějí se však zapojovat do žádné činnosti, která by 

byla v rozporu s Olympijskou chartou. N.O.V. mohou rovněž spolupracovat s nevládními 

organizacemi. 

6 N.O.V. musejí chránit svou autonomii a odolávat všem nátlakům, včetně, avšak nikoli 

výlučně, nátlaků politické, náboženské či ekonomické  povahy, jež jim mohou bránit v plnění 

Olympijské charty. 

 

7 N.O.V. mají právo: 

7.1 označovat, určovat a uvádět se jako „národní olympijské výbory“ (N.O.V.), přičemž 

toto označení nebo určení musí být uvedeno nebo obsaženo v jejich názvu; 

7.2 posílat soutěžící, funkcionáře družstev a jiný personál družstev na olympijské hry v 

souladu s Olympijskou chartou; 

7.3 využívat pomoc Olympijské solidarity; 

7.4 používat určité části olympijského vlastnictví na základě povolení M.O.V. a v souladu 

s pravidly 7-14 a prováděcími ustanoveními k pravidlům 7-14; 

7.5 účastnit se aktivit řízených M.O.V. nebo konaných pod jeho patronací, včetně 

regionálních her; 
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7.6 náležet k asociacím N.O.V. uznaným M.O.V.; 

7.7 předkládat M.O.V. návrhy ohledně Olympijské charty a olympijského hnutí, včetně 

pořádání olympijských her; 

7.8 vyjadřovat svůj názor na kandidatury na pořádání olympijských her; 

7.9 účastnit se na žádost M.O.V. činnosti komisí M.O.V.; 

7.10 spolupracovat na přípravě olympijských kongresů; 

7.11 uplatňovat veškerá další práva, která jim udělí Olympijská charta nebo M.O.V. 

8 M.O.V. pomáhá N.O.V. plnit jejich poslání prostřednictvím svých různých oddělení a 

Olympijské solidarity. 

9 Kromě opatření a sankcí stanovených pro případ porušení Olympijské charty může výkonný 

výbor M.O.V. učinit vhodná rozhodnutí na ochranu olympijského hnutí v zemi daného 

N.O.V., včetně pozastavení nebo odnětí jeho uznání M.O.V., jestliže ústava, právo nebo jiné 

plané předpisy v příslušné zemi, popřípadě jiný akt vládních či jiných orgánů brání činnosti 

tohoto N.O.V. nebo uskutečňování či vyjadřování jeho vůle. Před přijetím takovéhoto 

rozhodnutí nabídne výkonný výbor takovému N.O.V. možnost slyšení. 

 

 

28 Složení N.O.V.* 

 

1 N.O.V. může mít různé složení, musí však zahrnovat: 

1.1 všechny členy M.O.V. v zemi, pokud existují. Tito členové mají hlasovací právo při 

valných shromážděních N.O.V. Kromě toho členové M.O.V. v zemi, pokud existují, 

kteří jsou uvedení v pravidle 16.1.1.1 a v pravidle 16.1.1.2, jsou z úřední moci členy 

výkonného orgánu N.O.V. a mají v něm hlasovací právo; 

1.2 všechny národní federace, sdružené v M.F., jejichž sport je zařazen v programu 

olympijských her, nebo jimi určené zástupce; 

1.3 volené zástupce sportovců. Podmínkou je, aby se tito zástupci zúčastnili olympijských 

her. Musejí se vzdát členství nejpozději na konci třetí olympiády, která následuje po 

posledních olympijských hrách, jichž se zúčastnili. Na žádost N.O.V. může výkonný 

výbor M.O.V. udělit výjimku z požadavku, aby se tito zástupci účastnili olympijských 

her. 

2  N.O.V. mohou mít za členy: 

2.1 národní federace sdružené v M.F. uznaných M.O.V., jejichž sporty nejsou zařazeny do 

programu olympijských her;  

2.2 sportovní sdružení a další sportovní organizace nebo jejich zástupce a státní 

příslušníky dané země, schopné posílit účinnost N.O.V. nebo prokazující význačné 

služby věci sportu a olympismu. 

3   Hlasovací většinu N.O.V. a jeho výkonného orgánu tvoří odevzdané hlasy olympijských 

sportovních federací uvedených v odst. 1.2 výše nebo jejich zástupců. V otázkách týkajících se 

olympijských her se přihlíží pouze k hlasům členů výkonného orgánu N.O.V. a národních 

federací. Pokud to schválí výkonný výbor M.O.V., může N.O.V. do své hlasovací většiny a do 

započtených hlasů v otázkách týkajících se olympijských her zahrnout rovněž hlasy členů 
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M.O.V. ve své zemi, kteří jsou uvedeni v odst. 1.1 výše, a volených zástupců sportovců, kteří 

jsou uvedeni v odst. 1.3 výše. 

4 Vlády nebo jiné státní orgány nesmějí určovat členy N.O.V. N.O.V. se však může podle svého 

uvážení rozhodnout zvolit za své členy zástupce těchto orgánů. 

5  Oblast působnosti N.O.V. musí být shodná s hranicemi země, v níž je tento N.O.V. založen a 

má své sídlo.  

 

Prováděcí ustanovení k pravidlům 27 a 28 

 

1 Proces uznání N.O.V.: 

1.1 Národní sportovní organizace, která žádá o uznání jako N.O.V., je povinna podat 

žádost u M.O.V., v níž prokáže, že splňuje veškeré podmínky předepsané Olympijskou 

chartou, zejména v pravidle 29 a prováděcím ustanovení k pravidlům 28 a 29. 

1.2 Je třeba prokázat, že národní federace, které jsou členy N.O.V., vykonávají ve své 

zemi a na mezinárodní úrovni konkrétní, skutečnou a trvalou sportovní činnost, a to 

především tím, že organizují a účastní se soutěží a uskutečňují programy výcviku 

sportovců. N.O.V. může uznat pouze jednu národní federaci za každý sport řízený 

určitou M.F. Tyto národní federace nebo jimi určení zástupci musejí tvořit hlasovací 

většinu N.O.V. a jeho výkonného orgánu. V každém N.O.V. musí být alespoň pět 

národních federací, které jsou přidruženy k M.F. řídící sporty, jež jsou součástí 

programu olympijských her. 

1.3 Podmínkou pro uznání je schválení stanov žadatele výkonným výborem M.O.V. Stejná 

podmínka platí i pro jakékoli pozdější úpravy či změny stanov. Tyto stanovy musejí být 

vždy v souladu s Olympijskou chartou, na níž musejí výslovně odkazovat. Existují-li 

jakékoli pochybnosti ohledně významu či výkladu stanov N.O.V., popřípadě jestliže 

existuje rozpor mezi těmito stanovami a Olympijskou chartou, rozhoduje Olympijská 

charta. 

1.4 Každý N.O.V. je povinen uspořádat alespoň jednou ročně valné shromáždění svých 

členů v souladu se svými stanovami. N.O.V. je zejména povinen zařadit na program 

jednání svých valných shromáždění představení výroční zprávy a finančních výkazů po 

auditu, v případě potřeby pak také volbu funkcionářů a členů výkonného orgánu. 

1.5 Funkcionáři a členové výkonného orgánu N.O.V. jsou voleni v souladu se stanovami 

N.O.V. na období, které nesmí být delší než čtyři roky, a mohou být znovu zvoleni. 

1.6 Členové N.O.V. s výjimkou těch, kteří se věnují řízení sportu na profesionální úrovni, 

nepobírají za své služby a plnění svých povinností žádný plat ani odměnu. Mohou však 

obdržet náhradu svých cestovních a pobytových nákladů a jiných oprávněných výdajů 

spojených s výkonem jejich funkce. 

1.7 V případě odnětí nebo vypršení uznání N.O.V. ztrácí tento N.O.V. veškerá práva, která 

jsou mu svěřená Olympijskou chartou nebo M.O.V. 

2 Úkoly N.O.V.: 

N.O.V. plní následující úkoly: 

2.1 Utvářejí, organizačně zabezpečují a vedou svou delegaci na olympijských hrách a na 

regionálních, kontinentálních a světových sportovních hrách organizovaných ve více 

sportovních odvětvích pod patronací M.O.V. Rozhodují o přihláškách sportovců 

navržených příslušnými národními federacemi. Tento výběr se musí provádět nejen na 
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základě jejich sportovního výkonu, ale i schopností být příkladem sportovní mládeži 

své země. N.O.V. musí zajistit, aby přihlášky navržené národními federacemi byly ve 

všech ohledech v souladu s ustanoveními Olympijské charty. 

2.2 zajišťují vybavení, dopravu a ubytování členů své delegace. Sjednávají pro ně 

přiměřené pojištění pro případ úmrtí, zdravotního postižení, nemoci, lékařských a 

farmaceutických výloh a odpovědnosti za škodu vůči třetím osobám. Odpovídají za 

chování členů své delegace. 

2.3 mají výlučnou pravomoc předepsat a stanovit oblečení a stejnokroje, které budou 

členové delegace nosit, a vybavení, které budou používat na olympijských hrách a při 

všech sportovních soutěžích a ceremoniálech s tím spojených. 

 

Tato výlučná pravomoc se nevztahuje na speciální vybavení používané sportovci z 

jejich delegace při vlastních sportovních soutěžích. Pro účely tohoto pravidla se 

speciálním vybavením rozumí pouze takové vybavení, které je uznáno příslušným 

N.O.V. jako mající podstatný účinek na výkon sportovce vzhledem ke svým zvláštním 

vlastnostem. Veškerá reklama ve spojení s tímto speciálním vybavením musí být 

předložena ke schválení příslušnému N.O.V., jestliže je v jakémkoliv vztahu, ať už 

zřejmém nebo implicitním, k olympijským hrám. 

 

2.4 pomáhají M.O.V. s ochranou olympijského vlastnictví na svém území. 

 

3 Doporučení 

 N.O.V. se doporučuje: 

3.1 organizovat pravidelně (pokud možno každoročně) Olympijský den nebo týden na 

podporu olympijského hnutí; 

3.2 zahrnout do své činnosti podporu kultury a umění v oblasti sportu a olympismu; 

3.3 účastnit se programů Olympijské solidarity; 

3.4 vyhledávat finanční zdroje způsobem, který je v souladu se základními principy 

olympismu. 

4 Spojení mezi N.O.V. a C.O.J.O. – vedoucí misí 

Během olympijských her nese odpovědnost za závodníky, funkcionáře a ostatní personál 

družstva každého N.O.V. vedoucí mise, který je jmenován svým N.O.V. a jehož úkolem je – 

vedle všech ostatních funkcí, které mu přidělil jeho N.O.V. – být ve styku s M.O.V., M.F. a 

C.O.J.O. 

5 Vedoucí misí 

Po dobu konání olympijských her pobývá vedoucí mise v olympijské vesnici a má přístup do 

všech lékařských zařízení, na tréninkové plochy a sportoviště, do tiskových středisek a do 

hotelu olympijské rodiny. 

6 Atašé 

Každý N.O.V. může pro usnadnění spolupráce s C.O.J.O. jmenovat atašé. Atašé vystupuje jako 

prostředník mezi C.O.J.O. a svým N.O.V. a pomáhá jim řešit cestovní, ubytovací a jiné 

problémy. Během olympijských her musí být akreditován jako člen delegace svého N.O.V. 
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29 Národní federace 

 

Aby byla národní federace uznána ze strany N.O.V. a byla přijata za jeho člena, musí tato federace 

vykonávat konkrétní, skutečnou a trvalou sportovní činnost, musí být sdružena v M.F. uznané M.O.V. 

a její činnost musí ve všech aspektech být řízena a být v souladu s Olympijskou chartou a s pravidly 

své M.F. 

 

 

30 Země a název N.O.V. 

 

1 V Olympijské chartě se výrazem „země“ rozumí nezávislý stát uznaný mezinárodním 

společenstvím. 

2 Název N.O.V. musí odpovídat územnímu rozsahu a tradici své země a musí být schválen 

výkonným výborem M.O.V. 

 

 

31 Vlajka, emblém a hymna N.O.V. 

 

Vlajka, emblém a hymna přijaté N.O.V. k užívání při jeho činnostech, včetně olympijských her, musí 

být schváleny výkonným výborem M.O.V. 
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Kapitola 5 Olympijské hry 

 

I. KONÁNÍ, ORGANIZACE A SPRÁVA OLYMPIJSKÝCH HER 

 

32 Konání olympijských her* 

 

1 Hry olympiády se konají v prvním roce olympiády a zimní olympijské hry v jejím třetím roce. 

2 Cti a odpovědnosti pořádat olympijské hry se zpravidla dostává od M.O.V. městu, které je 

zvoleno hostitelem olympijských her. Pokud je to považováno za vhodné, může M.O.V. zvolit 

jako hostitele olympijských her několik měst či jiných subjektů, jako jsou regiony, státy či 

země. 

3 Termín konání olympijských určuje výkonný výbor M.O.V. 

4 Jestliže hostitel, C.O.J.O. nebo N.O.V. země hostitele dosáhne při konání olympijských her 

finančního přebytku, bude tento přebytek věnován na rozvoj olympijského hnutí a sportu a 

odkazu olympijských her, jak určí Výkonný výbor M.O.V. ve spolupráci s hostitelem, 

C.O.J.O. a N.O.V. země hostitele. 

 

PROVÁDĚCÍ USTANOVENÍ K PRAVIDLU 32 

 

Doba trvání soutěží na olympijských hrách nesmí překročit šestnáct dní, pokud příslušné M.F. a 

výkonný výbor M.O.V. neschválí jinak. V takovém případě se některé soutěže a kvalifikační závody 

mohou konat před zahajovacím ceremoniálem. 

 

 

33 Volba hostitele olympijských her * 

 

1 Volba hostitele olympijských her je výsadou zasedání M.O.V. 

2 Než zasedání M.O.V. tuto volbu uskuteční, stanoví závazný postup výkonný výbor M.O.V.  

3 Národní vláda země každé kandidatury musí M.O.V. předložit právně závazný dokument, v 

němž se zaváže a zaručí, že její země a její veřejné orgány budou respektovat a dodržovat 

Olympijskou chartu.  

4 Volba hostitele olympijských her se koná v zemi, která nemá na pořádání daných 

olympijských her žádnou kandidaturu.  
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1 Kandidatura na pořádání olympijských her: 
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1.1 Kandidatura na pořádání olympijských her vyžaduje schválení N.O.V. příslušné země.. 

 

1.2 V případě, že v jedné zemi existuje na pořádání olympijských her několik kandidatur, smí 

žádost podat pouze jedna kandidatura, o níž rozhodne N.O.V. příslušné země.  

 

1.3 N.O.V. příslušné země dohlíží a je spoluodpovědná za kroky spojené s kandidaturou a 

jednání veřejných orgánů dané země a ostatních stran zapojených do kandidatury na 

pořádání olympijských her. 

 

1.4 Jako součást postupu zmíněného v pravidle 33.2 výkonná rada M.O.V. stanoví rámec pro 

každé hry, časové rozvržení volby hostitele olympijských her a také pravidla, která 

kterými se bude řídit N.O.V. příslušné země, její veřejné orgány a ostatní strany zapojené 

do kandidatury. Výkonný výbor M.O.V. dále určí záruky a další závazky, které budou 

poskytnuty na podporu kandidatury, aby se zajistilo, že organizace, financování a průběh 

olympijských her budou respektovat Olympijskou chartu a veškeré další požadavky a 

podmínky M.O.V., jako i technické normy M.F. pro příslušné sporty. 

 

 

2 Komise pro budoucí hostitele: 

 

2.1 Předseda ustanoví dvě komise pro budoucí hostitele, aby přezkoumaly, vytvořily a 

kontrolovaly zájem na budoucích olympijských hrách na základě přístupu založeného 

na události: 

jednu pro hry olympiády a druhou pro zimní olympijské hry.. 

 

2.2 Každá komise pro budoucí hostitele zahrnuje členy M.O.V., kteří nejsou členy 

výkonného výboru M.O.V., a také představitele M.F., N.O.V., komise sportovců M.O.V. 

a mezinárodního paralympijského výboru (I.P.C.). Žádný člen komise pro budoucí 

hostitele nesmí být státním příslušníkem země zainteresovaného hostitele.. 

 

2.3 Veškerá nařízení a postupy komisí pro budoucí hostitele přijímá výkonný výbor M.O.V. 

a umožní členům komise naplňovat jejich poslání flexibilním, proaktivním způsobem v 

rámci kontextu, s ohledem na zeměpisný, strategický, technický, hospodářský a 

společenský vývoj a příležitosti. Patří sem rámec a časové rozvržení voleb jakékoli 

kandidatury konkrétní události olympijských her shromážděním. 

2.4 Komise pro budoucí hostitele podá zprávu výkonnému výboru M.O.V. o veškerých 

zájemcích o pořádání olympijských her. 

2.5 Výkonný výbor M.O.V. prostuduje zprávy a doporučení komisí pro budoucí hostitele a v 

případě schválení předloží zprávu a doporučení o zainteresovaném hostiteli či 

hostitelích k volbě shromážděním, a to nejpozději jeden měsíc před datem zahájení 

shromáždění, které má zvolit hostitele konkrétní události olympijských her. Výkonný 

výbor M.O.V. v rámci svých doporučení uvede hodnocení příležitostí a rizik každého 

zainteresovaného hostitele a jeho udržitelnosti a odkazu. 

 

3 Volba hostitele olympijských her: 

 

Volba hostitele olympijských her proběhne poté, co se zasedání seznámí se zprávou a 

veškerými doporučeními a hodnocením zmíněnými v prováděcím ustanovení k pravidlu 

33.2.5. 
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34 Místo konání, sportoviště a objekty olympijských her* 

 

1 Při rozhodování o místu konání, sportovištích a objektech olympijských her musí být 

upřednostněno využívání stávajících či prozatímních objektů a infrastruktury. O výstavbě 

nových trvalých objektů či infrastruktury pro účely organizace olympijských her lze uvažovat 

pouze na základě plánů udržitelného odkazu.. 

 

 

35 Organizační výbor* 

 

Hostitel olympijských her je zodpovědný za ustavení organizačního výboru (C.O.J.O.) za účelem 

organizace her a v souladu s ustanoveními smlouvy s hostitelem olympijských her zmíněné v pravidlu 

36. 
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1 C.O.J.O. musí mít ve své zemi status právnické osoby. 

2 Členy výkonného orgánu C.O.J.O. za každého hostitele jsou: 

- člen nebo členové M.O.V. v příslušné zemi, uvedení v pravidle 16.1.1.1; 

- předseda a generální sekretář N.O.V.; 

- nejméně jeden představitel hostitele, kterého tento hostitel určí. 

Ve výkonném orgánu mohou být také zástupci veřejných úřadů a další přední osobnosti. 

3 Od svého ustavení až do ukončení činnosti je C.O.J.O. povinen provádět veškerou činnost v 

souladu s Olympijskou chartou, se smlouvou uzavřenou mezi M.O.V., N.O.V. a hostitelem a v 

souladu s jinými předpisy či pokyny výkonného výboru M.O.V. 

 

36 Smlouva s hostitelem olympijských her 

 

1 Ihned po volbě hostitele uzavře M.O.V. smlouvu se zvoleným hostitelem a s N.O.V. příslušné 

země. Po uzavření této smlouvy, která se obecně označuje jako smlouva s hostitelem 

olympijských her, C.O.J.O k této smlouvě přistoupí a stane se její zúčastněnou stranou. 

Zúčastněnými stranami smlouvy s hostitelem olympijských her se mohou stát i další subjekty, 

jako jsou místní, regionální, státní či národní orgány či M.O.V. jiných zemí, pokud výkonný 

výbor M.O.V. uzná za vhodné. 

 

2 Smlouva s hostitelem olympijských her stanoví povinnosti M.O.V., C.O.J.O. a hostitele ve 

vztahu k organizaci, financování a průběhu olympijských her a zároveň příspěvek M.O.V. k 

úspěchu olympijských her. M.O.V. nenese žádnou finanční odpovědnost, pokud jde o 

organizaci, financování a průběh olympijských her, kromě příspěvku stanoveného ve smlouvě 

s hostitelem olympijských her, není-li písemnou dohodou stanoveno jinak. 
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37 Koordinační komise olympijských her* 

 

Ke zlepšení organizace olympijských her a spolupráce mezi M.O.V., C.O.J.O., M.F a N.O.V. 

zřídí předseda M.O.V. koordinační komisi olympijských her (dále jen „koordinační komise“). 

Koordinační komise se skládá ze zástupců M.O.V., M.F., N.O.V. a sportovců. Předseda 

koordinační komise řídí a provádí pracovní vztahy těchto stran. 

 

PROVÁDĚCÍ USTANOVENÍ K PRAVIDLU 37 

 

1 Mandát koordinační komise: 

1.1 dohled na postup prací a poskytování pokynů C.O.J.O. v souvislosti s plánováním, 

organizací, průběhem a financováním olympijských her, včetně spolupráce 

s příslušnými veřejnými orgány; 

1.2 provádění kontrol soutěžních, tréninkových a jiných zařízení přímo na místě; 

1.3 předkládání zpráv výkonnému výboru M.O.V. o stavu příprav olympijských her, zejména 

o jejich pokroku, problémech a rizicích; 

1.4 zřizování specializovaných pracovních skupin se souhlasem výkonného výboru M.O.V., 

aby posuzovaly konkrétní oblasti související s pořádáním olympijských her; 

1.5 po skončení olympijských her vypracování zprávy o organizaci olympijských her pro 

výkonný výbor M.O.V. a 

1.6 výkon dalších pravomocí či plnění jiných pokynů výkonného výboru M.O.V. 

 

2 V případě všech záležitostí, o kterých koordinační komise rozhodne, že je není schopna vyřešit, nebo 

když kterákoliv ze stran odmítne jednat v souladu s jejím rozhodnutím, musí koordinační komise 

neprodleně informovat výkonný výbor M.O.V., který přijme konečné rozhodnutí.  

3 Při olympijských hrách přebírá kompetence koordinační komise výkonný výbor M.O.V. Předseda 

koordinační komise se účastní každodenních koordinačních schůzí s C.O.J.O. 

 

 

38 Olympijská vesnice * 

 

K ubytování všech závodníků, funkcionářů družstva a dalších členů výpravy v jednom místě zajistí 

C.O.J.O. olympijskou vesnici na období, které stanoví výkonný výbor M.O.V. 
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1 Olympijská vesnice musí vyhovovat požadavkům, které stanoví výkonný výbor M.O.V. 
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2 Kvóty pro počty funkcionářů a dalších členů výpravy ubytovaných v olympijské vesnici stanoví 

výkonný výbor M.O.V.  

3 C.O.J.O. uhradí veškeré náklady spojené s bydlením a stravou závodníků, funkcionářů a 

dalších členů výpravy v olympijské vesnici a v dalších výše uvedených ubytovacích místech a 

jejich náklady na místní dopravu. 

 

 

39 Kulturní program 

 

C.O.J.O. zorganizuje program kulturních akcí, který musí pokrývat alespoň období, po které je 

otevřena olympijská vesnice. Tento program musí být předem předložen ke schválení  výkonnému 

výboru M.O.V. 

 

II. ÚČAST NA OLYMPIJSKÝCH HRÁCH 

 

40 Účast na olympijských hrách * 

 

Olympijských her se může zúčastnit závodník, funkcionář nebo jiný člen výpravy, který bude 

dodržovat Olympijskou chartu a Světový antidopingový kodex, včetně podmínek pro účast 

stanovených M.O.V., a pravidla příslušné M.F., schválená M.O.V.; závodník, funkcionář nebo jiný 

člen výpravy musí být přihlášen svým N.O.V.  
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1 Každá M.F. stanoví kritéria pro účast na olympijských hrách pro svůj sport včetně kritérií 

kvalifikačních, a to v souladu s Olympijskou chartou. Tato kritéria předkládá ke schválení 

výkonnému výboru M.O.V. 

2 Aplikace kvalifikačních kritérií přísluší M.F., národním federacím v nich sdruženým a N.O.V. 

podle oblastí jejich odpovědnosti. 

3 Závodníci, funkcionáři a další členové výpravy na olympijských hrách mohou dovolit, aby po 

dobu trvání olympijských her byly jejich osoby, jména, vyobrazení nebo sportovní výkony 

využívány k reklamním účelům v souladu se zásadami stanovenými výkonným výborem M.O.V. 

4 Přihláška nebo účast závodníka na olympijských hrách nesmějí být podmíněny žádnou 

finanční protihodnotou. 

 

 

41 Státní příslušnost závodníků * 

 

1 Každý závodník na olympijských hrách musí být státním příslušníkem země N.O.V., který ho 

přihlašuje. 
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2 Všechny otázky týkající se určení země, kterou může závodník na olympijských hrách 

reprezentovat, řeší výkonný výbor M.O.V. 
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1 Závodník, který je státním příslušníkem dvou nebo více zemí současně, může reprezentovat 

jednu z nich podle svého výběru. Pokud však již na olympijských hrách, na kontinentálních 

nebo regionálních hrách nebo na regionálních nebo světových mistrovstvích uznaných 

příslušnou M.F. jednu zemi reprezentoval, nesmí reprezentovat jinou zemi, pokud nesplní 

podmínky uvedené v odst. 2 níže, které se vztahují na osoby, které změnily státní příslušnost 

nebo získaly novou. 

 

2 Závodník, který reprezentoval jednu zemi na olympijských hrách, na kontinentálních nebo 

regionálních hrách nebo na regionálních nebo světových mistrovstvích uznaných příslušnou 

M.F. a který změnil státní příslušnost nebo získal novou, může na olympijských hrách 

reprezentovat svou novou zemi pod podmínkou, že uplynuly nejméně tři roky od doby, kdy 

závodník naposledy reprezentoval svou původní zemi. Toto období může být zkráceno nebo 

dokonce zrušeno výkonným výborem M.O.V., který posoudí okolnosti každého případu, se 

souhlasem příslušných N.O.V. a M.F. 

 

3 Pokud přidružený stát, provincie nebo zámořské území, země nebo kolonie získá nezávislost 

nebo pokud je země přičleněna k jiné z důvodů změny hranic nebo pokud se některá země 

sloučí s jinou zemí nebo pokud je M.O.V. uznán nový N.O.V., může závodník dále 

reprezentovat zemi, ke které patří nebo patřil. Může si však také raději vybrat svou novou zemi 

nebo být přihlášen na olympijské hry novým N.O.V., pokud existuje. Tento konkrétní výběr se 

může uskutečnit pouze jednou. 

 

4 Navíc ve všech případech, kdy by se závodník mohl zúčastnit olympijských her jako 

reprezentant jiné země než té, jejímž je státním příslušníkem, nebo by si zemi, kterou hodlá 

reprezentovat, mohl vybrat, přísluší veškerá obecná i individuální rozhodnutí v otázkách státní 

příslušnosti, občanství, bydliště nebo místa pobytu každého závodníka výkonnému výboru 

M.O.V., včetně délky čekacích lhůt. 

 

 

42 Věkový limit 

 

Pro závodníky na olympijských hrách nesmějí platit jiné věkové limity než ty, které jsou stanoveny 

v soutěžních řádech M.F., schválených výkonným výborem M.O.V. 

 

 

43 Světový antidopingový kodex a Kodex Olympijského hnutí k prevenci 

před manipulacemi soutěží 

 

Dodržování Světového antidopingového kodexu a Kodexu Olympijského hnutí k prevenci před 

manipulacemi soutěží je závazné pro celé olympijské hnutí. 
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44 Pozvánky a přihlášky * 

 

1 Pozvánky k účasti na olympijských hrách rozesílá M.O.V. všem N.O.V. jeden rok před 

zahajovacím ceremoniálem. 

2 Právo přihlásit závodníky na olympijské hry mají pouze N.O.V. uznané M.O.V. 

3 Každou přihlášku musí schválit M.O.V., který může podle svého uvážení kdykoli přihlášku 

zamítnout bez udání důvodů. Účast na olympijských hrách není pro nikoho právem. 

4 N.O.V. smí vyslat na olympijské hry závodníky pouze na základě doporučení národních 

federací. Pokud N.O.V. tato doporučení schválí, předá příslušné přihlášky C.O.J.O. C.O.J.O. 

musí potvrdit jejich převzetí. N.O.V. musejí prošetřit platnost přihlášek navržených národními 

federacemi a zajistit, aby nikdo nebyl vyloučen z rasových, náboženských nebo politických 

důvodů nebo z důvodu jiné formy diskriminace. 

5 N.O.V. vysílají na olympijské hry pouze závodníky, kteří jsou náležitě připraveni na 

mezinárodní soutěže vrcholné úrovně. Národní federace může prostřednictvím své M.F. 

požádat výkonný výbor M.O.V., aby rozhodnutí N.O.V. ve věci přihlášek přezkoumal. 

Rozhodnutí výkonného výboru M.O.V. má konečnou platnost. 
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1 Počet účastníků olympijských her určuje výkonný výbor M.O.V. 

2 Postupy a termíny pro podání přihlášek závodníků ke sportovním soutěžím na olympijských 

hrách a jejich schválení stanoví výkonný výbor M.O.V. 

3 Všechny přihlášky musejí být předloženy způsobem, který předepisuje M.O.V.  

4 Účast na olympijských hrách předpokládá, že se každý závodník podřídí všem ustanovením 

 Olympijské charty a pravidlům M.F., která řídí jeho sport. N.O.V., který závodníka přihlašuje, 

na vlastní odpovědnost zajistí, aby byl tento závodník obeznámen s Olympijskou chartou a 

Světovým antidopingovým kodexem a aby je plnil. 

5 Neexistuje-li v zemi, jejíž N.O.V. je uznán, v určitém sportu národní federace, může uvedený 

N.O.V. přihlásit závodníky v tomto sportu na olympijské hry individuálně po předchozím 

souhlasu výkonného výboru M.O.V. a M.F. řídící tento sport. 

6 Všichni účastníci olympijských her z jakéhokoli titulu se musejí podřídit vstupním formalitám, 

které předepisuje výkonný výbor M.O.V., včetně podpisu vstupního formuláře, v němž je 

zahrnuta povinnost i) řídit se Olympijskou chartou a Světovým antidopingovým kodexem a ii) 

předkládat spory Sportovnímu arbitrážnímu soudu. 

7 Na důkaz a jako záruku toho, že byl závodník seznámen se všemi důležitými pravidly a že 

 N.O.V. byl příslušnou národní sportovní federací pověřen splnit jejím jménem tyto vstupní 

formality, musí vstupní formality uvedené v odst. 6 výše včetně podepsání formuláře splnit také 

příslušný N.O.V. 

8 Na žádost C.O.J.O musí při uzavírání přihlášek příslušná M.F. potvrdit a zaručit, že účastníci 

přihlášeni pro její sport splnili příslušná kvalifikační kritéria pro účast na olympijských hrách. 
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9 V případě nedodržení výše uvedených ustanovení je přihláška neplatná. 

10 Odvolání řádně přihlášené delegace, družstva nebo jednotlivce bez souhlasu výkonného 

výboru M.O.V. se posuzuje jako přestupek proti Olympijské chartě, podléhá šetření a může 

vést k opatřením nebo sankcím. 

11 Počet přihlášek pro každý sport stanoví výkonný výbor M.O.V. po poradě s příslušnými M.F. 

tři roky před olympijskými hrami, kterých se týkají. 

12 Počet přihlášek v jednotlivých soutěžích nesmí překročit počet stanovený na světových 

mistrovstvích a nesmí překročit tři za každou zemi, pokud výkonný výbor M.O.V. neudělí 

výjimku. 

13 U kolektivních sportů nesmí počet družstev překročit dvanáct družstev za každé pohlaví a 

nesmí být nižší než osm družstev, pokud výkonný výbor M.O.V. nerozhodne jinak. 

14 K zaručení spravedlivého počtu náhradníků v určitých individuálních a kolektivních sportech 

a vzhledem k tomu, že v některých jiných sportech se povoluje jediná přihláška bez náhradníka 

na jednu soutěž a zemi, může výkonný výbor M.O.V. po konzultaci s příslušnými M.F. počet 

náhradníků zvýšit nebo snížit. 

 

 

III. PROGRAM OLYMPIJSKÝCH HER 

45 Program olympijských her 

 

1. Program olympijských her (dále jen „program“) je program všech sportovních utkání 

olympijských her, který sestavuje M.O.V. pro každé olympijské hry v souladu s tímto 

pravidlem a jeho prováděcím ustanovením. 

 

2. Program se skládá ze dvou složek, a to: 

 

2.1. sportovního programu, který zahrnuje všechny sporty pro konkrétní olympijské hry vybrané 

zasedáním ze sportů, které řídí M.F. uznávané M.O.V. (dále jen „sportovní program“);  

 

2.2. soutěžního programu, který zahrnuje všechny soutěže určené výkonným výborem M.O.V. pro 

konkrétní olympijské hry (dále jen „soutěžní program“).  

 

Soutěží se rozumí konkrétní utkání ve sportu, které končí závěrečným pořadím opravňujícím 

k předání medailí a diplomů.  

 

Soutěžní program musí zahrnovat soutěže v každém ze sportů, které jsou obsaženy ve 

sportovním programu. 

 

3. Program se sestavuje poté, co M.O.V. provede revizi programu předchozích příslušných 

olympijských her. Do programu olympijských her mohou být zařazeny pouze sporty, které 

dodržují Olympijskou chartu a Světový antidopingový kodex. 

 

 

PROVÁDĚCÍ USTANOVENÍ K PRAVIDLU 45 
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1 Sportovní program 

1.1 O sportovním programu se na návrh výkonného výboru M.O.V. rozhodne na zasedání 

M.O.V, a to nejpozději na takovém zasedání, na němž se bude volit příslušný hostitel 

olympijských her. 

1.2 Na návrh výkonného výboru M.O.V. a po dohodě mezi příslušným C.O.J.O., M.F. a 

M.O.V. může zasedání M.O.V rozhodnout o změně sportovního programu nejpozději 

tři roky před zahájením daných olympijských her. 

1.3 Sporty, které mohou být zařazeny do sportovního programu her olympiády, jsou: 

 

1.3.1 sporty řízené těmito M.F., které jsou v současné době zahrnuty do programu: 

- Mezinárodní asociace atletických federací (I.A.A.F.) 

- Světová veslařská federace (F.I.S.A.) 

- Světová federace badmintonu (B.W.F.) 

- Mezinárodní basketbalová federace (F.I.B.A.) 

- Mezinárodní asociace amatérského boxu (A.I.B.A.) 

- Mezinárodní kanoistická federace (I.C.F.) 

- Mezinárodní cyklistická unie (U.C.I.) 

- Mezinárodní jezdecká federace (F.E.I.) 

- Mezinárodní šermířská federace (F.I.E.) 

- Mezinárodní fotbalová federace (F.I.F.A.) 

- Mezinárodní golfová federace (I.G.F.) 

- Mezinárodní gymnastická federace (F.I.G.) 

- Mezinárodní vzpěračská federace (I.W.F.) 

- Mezinárodní federace házené (I.H.F.) 

- Mezinárodní federace pozemního hokeje (F.I.H.) 

- Mezinárodní federace juda (I.J.F.) 

- Sjednocený svět zápasu (U.W.W.) 

- Mezinárodní federace plavání (F.I.N.A.) 

- Mezinárodní unie moderního pětiboje (U.I.P.M.) 

- Světová ragbyová federace (W.R.) 

- Světová federace taekwondo (W.T.F.) 

- Mezinárodní tenisová federace (I.T.F.) 

- Mezinárodní federace stolního tenisu (I.T.T.F.) 

- Mezinárodní federace sportovní střelby (I.S.S.F.) 

- Světová lukostřelecká federace (WA.) 

- Mezinárodní unie triatlonu (I.T.U) 

- Mezinárodní jachtařská federace (I.S.A.F.) 

- Mezinárodní volejbalová federace (F.I.V.B.) 
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1.3.2 Další sporty řízené dalšími M.F., které M.O.V. uznává. 

 

1.4. Spory, které lze zařadit do programu zimních olympijských her, jsou 

 

1.4.1. sporty řízené těmito M.F., které jsou v současné době zahrnuty do programu:
  

   -  Mezinárodní unie biatlonu (I.B.U.) 

- Mezinárodní federace bobů a skeletonu (I.B.S.F.) 

- Světová federace curlingu (W.C.F.) 

- Mezinárodní federace ledního hokeje (I.I.H.F.) 

- Mezinárodní sáňkařská federace (F.I.L.) 

- Mezinárodní bruslařská unie (I.S.U.) 

- Mezinárodní lyžařská federace (F.I.S.) 

 

1.4.2 Další sporty řízené dalšími M.F., které M.O.V. uznává. 

 

2 Soutěžní program 

 

2.1 Před jakýmkoli rozhodnutím o soutěžním programu bude M.O.V. konzultovat 

příslušné M.F. 

 

2.2 Výkonný výbor M.O.V. rozhodne o soutěžním programu nejpozději tři roky před 

zahájením příslušných olympijských her.  

 

3 Další ustanovení 

 

3.1 C.O.J.O konkrétních olympijských her může M.O.V. navrhnout, aby pouze do těchto 

her byla zahrnuta jedna nebo více dalších soutěží; veškerá takováto rozhodnutí je 

třeba přijmout v souladu s pravidlem 45 a jeho prováděcími ustanoveními a veškerým 

dalšími specifickými podmínkami stanovenými M.O.V. 

 

3.2 Pokud nebude s příslušným C.O.J.O. dohodnuto jinak, budou platit přibližně tato 

čísla: 

 - v souvislosti s hrami olympiády: 10 500 (deset tisíc pět set) sportovců, 5 000 (pět 

tisíc) akreditovaných trenérů a členů výpravy a 310 (tři sta deset) soutěží; 

 - v souvislosti se zimními olympijskými hrami: 2 900 (dva tisíce devět set) sportovců, 

2 000 (dva tisíce) akreditovaných trenérů a členů výpravy a 100 (sto) soutěží. 

 

3.3 Zasedání M.O.V. je oprávněno kdykoli vyřadit sport z programu, jestliže M.F. řídící 

tento sport nesplňuje Olympijskou chartu nebo Světový antidopingový kodex. Kromě 

toho mohou být použita opatření a sankce podle pravidla 59. 
 

3.4 Jakoukoli lhůtu stanovenou v prováděcím ustanovení k pravidlu 45 lze výjimečně 

zrušit, pokud s tím bude souhlasit příslušná M.F., C.O.J.O. a příslušný orgán M.O.V.
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46 Úloha M.F. v souvislosti s olympijskými hrami 

 

1 Každá M.F. odpovídá za kontrolu a řízení svého sportu na olympijských hrách. Všechny prvky 

soutěží včetně časového rozvrhu, hracího pole, tréninkových ploch a veškerého vybavení 

musejí být v souladu s jejími pravidly. V souvislosti se všemi těmito ustanoveními musí 

C.O.J.O. konzultovat příslušné M.F.  

 

2 Pod vedením výkonného výboru M.O.V. budou C.O.J.O. úzce spolupracovat s M.F. při 

plánování a zajišťování každého sportu a dohodne se s nimi na konkrétních odpovědnostech.  

 

3 C.O.J.O. musí dbát na to, aby bylo se všemi sporty zařazenými do programu olympijských her 

nakládáno spravedlivě a aby byly spravedlivě integrovány.  

 

4  Konečné rozhodnutí týkající se programu a každodenního časového rozvrhu soutěží přísluší 

výkonnému výboru M.O.V. 

 

5 Výkonný výbor M.O.V. určí na základě konzultace s každou M.F. počet a metodu výběru 

závodníků k dopingovým kontrolám a k veškerým dalším protidopingovým opatřením po 

dobu konání olympijských her. 
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1 Práva a odpovědnosti M.F. na olympijských hrách: 

M.F. mají s ohledem na opatření na olympijských hrách tato práva a odpovědnosti: 

1.1 Stanovit příslušná pravidla, předpisy a požadavky na své vlastní sporty, disciplíny a soutěže. 

Nejpozději tři roky před zahájením olympijských her musí M.F. informovat C.O.J.O., M.O.V. 

a N.O.V. o vlastnostech požadované technické infrastruktury a sportovních vybavení, která 

se budou používat na sportovištích během olympijských her. Příslušné M.F. mohou 

požadovat, aby toto sportovní vybavení dodala určitá společnost nebo společnosti, pokud to 

umožňují směrnice výkonného výboru M.O.V. 

1.2 S výhradou pravidla 56 sestavit definitivní výsledky a pořadí v olympijských soutěžích. 

C.O.J.O je povinen dát tyto výsledky na vlastní náklady k dispozici M.F. okamžitě po každé 

soutěži v elektronické podobě, v souladu se směrnicemi vydanými M.O.V. Příslušná M.F. má 

pak právo zveřejnit tyto výsledky soutěží pro svůj vlastní sport na svých oficiálních 

internetových stránkách. 

1.3 S výhradou pravomocí výkonného výběru M.O.V., vykonávat na olympijských hrách kontrolu 

na závodištích a v tréninkových prostorech příslušných sportů během soutěží a tréninků na 

olympijských hrách. 

1.4 Vybírat národní a mezinárodní technické funkcionáře. Celkový počet mezinárodních 

technických funkcionářů schvaluje výkonný výbor M.O.V. na návrh příslušné M.F. Výdaje za 

ubytování, dopravu a stejnokroje těchto národních a mezinárodních technických funkcionářů 

hradí C.O.J.O. Mezinárodní techničtí funkcionáři musejí být na místě přítomni nejméně tři 

dny před první soutěží v jejich sportu a alespoň jeden den po poslední soutěži. C.O.J.O. musí 

zajistit ubytování všech technických funkcionářů jmenovaných M.F. mimo olympijskou 
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vesnici. Techničtí funkcionáři nesmí být ubytováni v olympijské vesnici, jelikož nejsou 

součástí delegací N.O.V.  

1.5 Jmenovat delegáty M.F. v souladu s podmínkami a v počtech schválených výkonným 

výborem M.O.V. 

1.6 Dbát na to, aby všichni závodníci vyhověli ustanovením pravidla 40 a 50 Olympijské charty. 

1.7 Uplatňovat pod pravomocí M.O.V. a N.O.V. pravidla M.O.V. týkající se účasti soutěžících 

v olympijských hrách. 

1.8 Společně s M.O.V. připravovat a revidovat nutnou dokumentaci a požadavky týkající se 

pořádání soutěží v jejich sportech. 

1.9 Stanovit odvolací mechanismus nebo proces pro všechny technické záležitosti týkající se 

jejich sportu, po němž budou veškerá usnesení a rozhodnutí, včetně všech souvisejících 

sankcí nebo opatření, konečná a neodvolatelná, s výhradou dalších opatření a sankcí 

vyhlášených výkonným výborem M.O.V. Usnesení a rozhodnutí M.F. týkající se technických 

záležitostí je třeba okamžitě předložit výkonnému výboru M.O.V. spolu s veškerou 

doprovodnou dokumentací. 

2 Technická opatření, která před svým předložením ke schválení výkonnému výboru M.O.V. 

vyžadují souhlas M.F. a C.O.J.O.: 

2.1 program soutěží daného sportu na olympijských hrách, a to nejpozději dva roky před 

zahájením olympijských her; 

2.2 technická zařízení pro stanovení výsledků; 

2.3 stejnokroje funkcionářů M.F. (soudců, rozhodčích apod.), potřebné během olympijských her. 

3 Návrhy M.F. vyžadující schválení výkonného výboru M.O.V.: 

3.1 stanovení programu olympijských her v jejich příslušných sportech a zařazení nebo 

vyloučení disciplín či soutěží;  

3.2 stanovení počtu závodníků z jedné země v jednotlivých soutěžích a počtu družstev účastnících 

se olympijských her; 

3.3 stanovení kvalifikačního systému, včetně počtu náhradních sportovců v individuálních nebo 

kolektivních sportech a soutěžích, nejpozději dva roky před olympijskými hrami; 

3.4 stanovení formátu soutěží pro každý sport na olympijských hrách; 

3.5 stanovení počtu mezinárodních technických funkcionářů, jak vyžadují pravidla M.F. 

(rozhodčí, soudce, časoměřiče, inspektory) a odvolacích jury. Ti plní své úkoly v souladu se 

směrnicemi této M.F. a ve spojení s C.O.J.O. 

3.6 pořízení jakýchkoli obrazových nebo audiovizuálních záznamů olympijských soutěží na 

jakémkoli médiu ze strany M.F. Bez ohledu na takovéto schválení je použití takovýchto 

záznamů pro komerční účely zakázáno.  

4 Prostory a zařízení pro M.F. 

 4.1 C.O.J.O. je povinen na olympijských hrách na vlastní náklady zajistit M.F. řídícím sporty 

zařazené na program těchto her prostory a zařízení nezbytné pro poskytování záležitostí 

technického charakteru. 

 4.2 S výhradou souhlasu výkonného výboru M.O.V. zajistí C.O.J.O. uvedeným M.F. na jejich 

žádost a na jejich náklady také administrativní a technická zařízení a, pokud je to možné, také 

ubytování, aby se mohly scházet v hostitelské zemi. 

 

5 Předolympijské soutěže pořádané C.O.J.O. 
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5.1 V souladu s plánem předloženým výkonnému výboru M.O.V. ke schválení musí C.O.J.O. 

po konzultaci s M.F. pořádat předolympijské soutěže s cílem testovat zařízení, služby a 

postupy, které se budou používat během olympijských her. 

5.2 Tyto soutěže se musejí konat pod technickým dohledem příslušné M.F. 

 

 

47 Tábor mládeže 

 

Se souhlasem výkonného výboru M.O.V. může C.O.J.O. na svou odpovědnost uspořádat při 

příležitosti olympijských her mezinárodní tábor mládeže. 

 

 

48 Zpravodajství z olympijských her* 

 

1 Výkonný výbor M.O.V. učiní veškerá nezbytná opatření k zajištění co nejúplnějšího 

zpravodajství o olympijských hrách různými sdělovacími prostředky, aby olympijské hry měly 

na světě co nejširší publikum. 

2 Veškerá rozhodnutí týkající se zpravodajství o olympijských hrách sdělovacími prostředky 

spadají do kompetence M.O.V. 
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1 Jedním z cílů olympijského hnutí je šíření a propagace olympijských principů a hodnot 

olympismu prostřednictvím zpravodajství z olympijských her. 

2 Výkonný výbor M.O.V. stanoví veškeré technické předpisy a požadavky týkající se 

zpravodajství z olympijských her, které jsou obsaženy ve smlouvě s hostitelem olympijských 

her. Tyto předpisy a požadavky jakož i veškeré další pokyny výkonného výboru M.O.V. jsou 

závazné pro všechny osoby, které se podílejí na zpravodajství z olympijských her. 

3 Jako novináři, reportéři či jiní představitelé sdělovacích prostředků smějí vystupovat pouze 

osoby akreditované jako sdělovací prostředky. Po celou dobu trvání olympijských her nesmí v 

žádném případě žádný sportovec, trenér, funkcionář, tiskový atašé nebo jiný akreditovaný 

účastník vystupovat jako novinář či jiný představitel sdělovacích prostředků. 

 

 

49 Publikace související s olympijskými hrami * 

 

Veškeré publikace související s olympijskými hrami a požadované M.O.V. jsou vytvořeny a 

distribuovány na náklady C.O.J.O. ve formátu podle požadavků výkonného výboru M.O.V. 
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1 C.O.J.O. odpovídá za přípravu, vytvoření, zveřejnění a distribuci, zejména dodání M.O.V., 

M.F. všem N.O.V., těchto publikací a dokumentů: 

1.1 instruktážní brožura pro každý sport s obecným programem a technickými dispozicemi; 

1.2 lékařská brožura v souladu s instrukcemi M.O.V.; a 

1.3 úplná zpráva o konání a průběhu olympijských her podle směrnic M.O.V.  

2 Veškeré dokumenty a publikace související s olympijskými hrami vydané C.O.J.O. musejí být v 

souladu s pokyny výkonného výboru M.O.V.. Obsah všech dokumentů a publikací musí být 

podle obecného pravidla předložen M.O.V. předem ke schválení. 

 

 

50 Reklama, demonstrace a propaganda* 

 

1 Pokud výkonný výbor M.O.V. výjimečně nestanoví jinak, není na stadionech a sportovištích 

ani nad nimi a na jiných soutěžních místech, která jsou považována za součást olympijských 

prostor, povolena žádná forma reklamy. Obchodní instalace a reklamní tabule nejsou povoleny 

ani na stadionech ani na dalších sportovištích. 

3 V olympijských prostorách, na sportovištích a jiných místech není povolen žádný typ 

demonstrací nebo politické, náboženské či rasové propagandy. 
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1 Na osobě, sportovním úboru, doplňcích, respektive na žádném druhu oblečení nebo vybavení, 

které nosí nebo používají všichni soutěžící, funkcionáři družstev, jiný personál družstev a 

všichni další účastníci olympijských her, se nesmí objevit žádná forma obchodní či jiné 

reklamy nebo propagandy s výjimkou označení výrobce daného zboží nebo vybavení tak, jak je 

uvedeno níže v odstavci 8, pod podmínkou, že toto označení nebude provedeno nápadně pro 

reklamní účely. 

Výkonný výbor M.O.V. přijme směrnice, které podrobněji stanoví provádění této zásady. 

Každé porušení tohoto prováděcího ustanovení a směrnic podle něj přijatých může vést k 

diskvalifikaci dotčené osoby nebo delegace nebo odnětí akreditace dotčené osoby nebo 

delegace, aniž by to mělo vliv na další opatření a sankce, které může případně uložit výkonný 

výbor M.O.V. nebo jeho zasedání. 

Na startovních číslech závodníků nesmí být žádná reklama a musí na nich být olympijský 

emblém C.O.J.O. 

2 Každý maskot vytvořený pro olympijské hry se považuje za olympijský emblém a jeho návrh 

musí C.O.J.O. předložit ke schválení výkonnému výboru M.O.V. Bez předběžného písemného 

souhlasu N.O.V. nesmí být tento maskot použit v jeho zemi ke komerčním účelům. 

3 Všechny smlouvy C.O.J.O. obsahující jakýkoliv prvek reklamy, včetně práva nebo licence na 

používání emblému nebo maskota olympijských her, musejí být v souladu s Olympijskou 

chartou a musejí respektovat instrukce výkonného výboru M.O.V., jinak jsou neplatné. Totéž 
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se vztahuje na smlouvy týkající se zařízení pro měření času a výsledkových tabulí, jakož i 

vysílání jakékoliv znělky v televizních programech. Porušení těchto pravidel řeší výkonný 

výbor M.O.V. 

4 C.O.J.O. zajistí ochranu vlastnictví emblému a maskota olympijských her na národní i 

 mezinárodní úrovni ve prospěch M.O.V. Během přípravy a konání olympijských her a po dobu 

 trvající nejdéle do konce kalendářního roku, v němž se tyto olympijské hry konaly, smí tohoto 

maskota stejně jako další značky, kresby, odznaky, plakáty, předměty a dokumenty spjaté s 

olympijskými hrami využívat pouze C.O.J.O. a po jeho zániku N.O.V. země hostitele. Po 

uplynutí tohoto období přecházejí všechna práva na využití emblému, maskota a dalších 

 značek, kreseb, odznaků, plakátů, předmětů a dokumentů bez jakéhokoliv omezení na M.O.V. 

V případě potřeby a v nezbytné míře budou C.O.J.O. a/nebo N.O.V. jednat za tímto účelem 

jako svěřenečtí správci výlučně ve prospěch M.O.V. 

5 Toto prováděcí ustanovení se vztahuje mutatis mutandis také na všechny smlouvy uzavřené 

organizačním výborem pořádajícím zasedání M.O.V. nebo olympijský kongres. 

6 Na stejnokrojích soutěžících, funkcionářů družstev a jiného personálu družstev může být 

vlajka nebo olympijský emblém jejich N.O.V. nebo se souhlasem C.O.J.O. olympijský emblém 

C.O.J.O. Funkcionáři M.F. mohou nosit stejnokroj a emblém svých federací. 

7 Označení na veškerém nářadí, zařízení a jiném technickém vybavení, které nenosí a 

nepoužívají soutěžící, funkcionáři družstev a jiný personál družstev, včetně zařízení pro 

měření času a výsledkových tabulí, nesmí v žádném případě přesáhnout jednu desetinu výšky 

daného nářadí, zařízení nebo přístroje a nikdy nesmí být vyšší než 10 cm. 

8 Termín „označení“ znamená normální uvedení jména, vyznačení, značky, loga nebo jiného 

zřetelného označení výrobce daného výrobku a smí se na každém předmětu objevit pouze 

jednou. 

9 C.O.J.O., všichni soutěžící, funkcionáři družstev, jiný personál družstev a všichni další 

účastníci olympijských her jsou povinni v souvislosti se všemi záležitostmi, na které se vztahuje 

pravidlo 53 a toto prováděcí ustanovení, dodržovat manuály, příručky, předpisy nebo 

směrnice a veškeré další pokyny výkonného výboru M.O.V. 

 

IV. PROTOKOL 

 

51 Protokol 

 

1 Po celou dobu olympijských her má pouze výkonný výbor M.O.V. pravomoc stanovovat 

protokol platný pro všechny prostory a sportoviště, za něž odpovídá C.O.J.O. 

2 Na všech olympijských akcích a při všech ceremoniálech během olympijských her mají 

přednost členové, čestný předseda, čestní členové a honorární členové M.O.V. v pořadí podle 

služebního stáří, s předsedou, čestným předsedou a místopředsedy v čele; za nimi pak 

následují členové C.O.J.O., předsedové M.F. a předsedové N.O.V. 

3 C.O.J.O., M.F. a všechny další osoby akreditované z jakéhokoli titulu na olympijských hrách 

jsou v souvislosti se všemi záležitostmi, na které se vztahuje toto pravidlo, povinny dodržovat 

Protokolovou příručku M.O.V. a další protokolární požadavky stanovené ve smlouvě s 

hostitelem olympijských her a veškeré další pokyny výkonného výboru M.O.V. 

52 Olympijská identifikační a akreditační karta - práva s ní spojená 
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1 Olympijská identifikační a akreditační karta je dokument, který určuje totožnost svého držitele 

a opravňuje jej k účasti na olympijských hrách. Spolu s cestovním pasem nebo jiným úředním 

cestovním dokladem opravňuje držitele ke vstupu do země hostitele. Povoluje držiteli v zemi 

pobývat a vykonávat tam olympijskou funkci při olympijských hrách a po dobu nejvýše 

jednoho měsíce před a po olympijských hrách. 

2 Olympijská identifikační a akreditační karta se vydává z pravomoci M.O.V. osobám 

splňujícím kritéria pro akreditaci. Umožňuje přístup na stanoviště, sportoviště a  místa soutěží, 

za odpovídá C.O.J.O., a to vždy v rozsahu nezbytném a na kartě uvedeném. Osoby oprávněné 

užívat tyto karty a podmínky jejich vystavení určuje výkonný výbor M.O.V. C.O.J.O., M.F., 

N.O.V. a veškeré další příslušné osoby nebo strany jsou v souvislosti se všemi záležitostmi, na 

které se vztahuje toto pravidlo, povinny dodržovat manuály, příručky a směrnice a všechny 

další pokyny výkonného výboru M.O.V. 

 

 

53 Používání olympijské vlajky 

 

1 Po celou dobu trvání olympijských her vlaje na stožáru umístěném na dobře viditelném místě 

na hlavním stadionu a na všech dalších stanovištích, za něž odpovídá C.O.J.O., olympijská 

vlajka větších rozměrů než kterákoli jiná vlajka. Tyto vlajky se vztyčují při slavnostním 

zahájení a stahují se při  slavnostním zakončení olympijských her. 

2 Olympijská vesnice a soutěžní a tréninkové prostory ve všech městech, ve kterých se konají 

akce v rámci olympijských her, a všechna ostatní místa, objekty a prostory, za která odpovídá 

C.O.J.O., jsou vyzdobené velkým množstvím olympijských vlajek. 

 

 

54 Používání olympijského ohně 

 

1 C.O.J.O. odpovídá za dopravení olympijského ohně na olympijský stadion. Všechny dispozice 

pro předávání pochodně a veškeré využití olympijského ohně musejí být v přísném souladu s 

Protokolovou příručkou M.O.V. a dalšími protokolárními požadavky stanovenými ve smlouvě 

s hostitelem olympijských her. 

2 Po slavnostním zakončení olympijských her se jakákoli olympijská pochodeň, kotlík nebo jiný 

nástroj určený k jakékoli formě hoření olympijského ohně smí dále používat pouze se 

schválením M.O.V. 

 

 

55 Zahajovací a závěrečný ceremoniál 

 

1 Zahajovací a závěrečný ceremoniál se koná v souladu s Protokolovou příručkou M.O.V. a 

dalšími protokolárními požadavky stanovenými ve smlouvě s hostitelem olympijských her. 
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2 Jeho obsah a podrobnosti všech scénářů, časových rozvrhů a programů musejí být předem 

předloženy M.O.V. ke schválení. 

3 Olympijské hry prohlašuje za zahájené hlava státu hostitele, podle okolností některou z těchto 

vět:  

 jde-li o zahájení her olympiády: 

 „Prohlašuji olympijské hry v …(jméno hostitele) oslavující … (číslo olympiády) 

olympiádu novověku za zahájené.“ 

 jde-li o zahájení zimních olympijských her: 

 „Prohlašuji tyto … (číslo zimních olympijských her) zimní olympijské hry v ... (jméno 

hostitele) za zahájené.“ 

 Po celou dobu olympijských her včetně všech ceremoniálů nesmějí zástupci vlád či jiných 

veřejných úřadů ani jiní politici v prostorách, za které odpovídá C.O.J.O., pronášet projevy 

jakéhokoli druhu. Při slavnostním zahájení a zakončení olympijských her mají právo 

pronést krátkou řeč pouze předseda M.O.V. a předseda C.O.J.O. 

 

 

56 Ceremoniál vyhlášení vítězů, medaile a diplomy a předávání medailí 

 

Jakékoli rozhodnutí týkající se předání, odebrání či přerozdělení jakékoli vítězné medaile nebo 

diplomu spadá výhradně do pravomoci M.O.V. 

Ceremoniál vyhlášení vítězů se pořádá v souladu s Protokolovou příručkou M.O.V. a dalšími 

protokolárními požadavky stanovenými ve smlouvě s hostitelem olympijských her. Ceremoniály 

přerozdělování medailí v přiměřeně možném rozsahu kopírují formální ceremoniály přidělování 

medailí. Formát a vzor medailí a diplomů musí být předem předložen M.O.V. ke schválení. 

 

 

57 Čestná listina 

 

M.O.V. a C.O.J.O. nesestavují žádné celkové pořadí zemí. C.O.J.O. vypracuje čestnou listinu se 

jmény držitelů medailí a diplomů v jednotlivých soutěžích a jména medailistů v jednotlivých soutěžích 

se význačným způsobem a natrvalo zaznamenávají na hlavním stadionu  

 

 

58 Konečnost rozhodnutí M.O.V. 

Konečné rozhodnutí o všech otázkách týkajících se olympijských her přísluší M.O.V. 
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Kapitola 6 - Opatření a sankce, disciplinární řízení a řešení sporů 

 

59 Opatření a sankce* 

 

V případě porušení Olympijské charty, Světového antidopingového kodexu, Kodexu Olympijského 

hnutí k prevenci před manipulacemi soutěží či jiného předpisu může zasedání, výkonný výbor M.O.V. 

nebo disciplinární komise uvedená v odst. 23.2.4 níže přijmout tato opatření nebo sankce: 

1 V rámci olympijského hnutí: 

1.1 vůči členům, čestnému předsedovi, čestným a honorárním členům M.O.V.: 

a/ důtka vyslovená výkonným výborem M.O.V.; 

b/ suspendování na určitou dobu vyhlášené výkonným výborem. Suspendování může 

být rozšířeno na úplnou nebo částečnou ztrátu práv, výsad a funkcí spojených 

s členstvím příslušné osoby. 

Výše uvedená opatření a sankce se mohou kumulovat. Mohou být přijaty vůči členům, 

čestnému předsedovi, čestným a honorárním členům M.O.V., kteří svým jednáním ohrozí 

zájmy M.O.V., a to i tehdy, nejde-li o konkrétní porušení Olympijské charty či jiného 

předpisu. 

1.2 vůči M.F. : 

a/ vyjmutí z programu olympijských her 

- sportu (zasedání), 

- disciplíny (výkonný výbor M.O.V.) nebo 

- soutěže (výkonný výbor M.O.V.); 

b/ odnětí prozatímního uznání (výkonný výbor M.O.V.); 

c/ odnětí uznání (zasedání). 

1.3 vůči asociacím M.F.: 

 a/ odnětí prozatímního uznání (výkonný výbor M.O.V.); 

 b/ odnětí plného uznání (zasedání). 

1.4 vůči N.O.V.: 

a/ suspendování (výkonný výbor M.O.V.); v takovém případě výkonný výbor M.O.V. 

určí jednotlivé důsledky pro příslušný N.O.V. a jeho sportovce; 

 b/ odnětí prozatímního uznání (výkonný výbor M.O.V.); 

 c/ odnětí plného uznání (zasedání); v takovém případě pozbývá N.O.V. všech práv, 

která jsou mu udělena podle Olympijské charty; 

d/ odnětí práva pořádat zasedání nebo olympijský kongres (zasedání); 

1.5 vůči asociacím N.O.V.: 

 a/ odnětí prozatímního uznání (výkonný výbor M.O.V.); 
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 b/ odnětí plného uznání (zasedání). 

1.6 vůči hostiteli, C.O.J.O. či N.O.V.: odnětí práva pořádat olympijské hry (zasedání). 

1.7 vůči zainteresovaným hostitelům či kandidátům a N.O.V. (výkonný výbor M.O.V.). 

1.8 vůči jiným uznaným asociacím a organizacím: 

 a/ odnětí prozatímního uznání (výkonný výbor M.O.V.); 

 b/ odnětí plného uznání (zasedání). 

2 V rámci olympijských her, v případě porušení Olympijské charty, Světového antidopingového 

kodexu či jiného rozhodnutí nebo platného předpisu vydaného M.O.V. nebo M.F. nebo 

N.O.V., včetně, avšak nikoli výlučně, Etického kodexu M.O.V., Kodexu Olympijského hnutí 

k prevenci před manipulacemi soutěží či jiného platného veřejného zákona nebo předpisu nebo 

v případě jakékoli formy špatného chování. 

2.1 vůči závodníkům a družstvům: dočasné nebo trvalé zrušení kvalifikace na olympijské hry, 

vyloučení z nich, diskvalifikace nebo odebrání akreditace; v případě diskvalifikace nebo 

vyloučení budou medaile či diplomy získané na základě příslušného porušení Olympijské 

charty vráceny M.O.V. Navíc na základě rozhodnutí výkonného výboru M.O.V. může 

závodník  či družstvo ztratit výhodu umístění získaného při dalších soutěžích na 

olympijských hrách, kde byl/o diskvalifikován/o či vyloučen/o; v takovém případě budou 

získané medaile a diplomy  vráceny M.O.V. (výkonný výbor M.O.V.); 

2.2 vůči funkcionářům, vedoucím a dalším členům delegací, vůči rozhodčím a členům jury: 

dočasné nebo trvalé zrušení kvalifikace na olympijské hry nebo vyloučení z nich 

(výkonný výbor M.O.V.); 

2.3 vůči všem dalším akreditovaným osobám: odnětí akreditace (výkonný výbor M.O.V.); 

2.4 výkonný výbor M.O.V. může své pravomoci delegovat na disciplinární komisi; 

2.5 bez ohledu na pravidla 59.1 a 59.2 může příslušný orgán M.O.V. (zasedání, výkonný 

výbor M.O.V., disciplinární komise) rovněž, nebo namísto opatření a sankcí přípustných 

na základě těchto pravidel, ukládat peněžní sankce příslušným jednotlivcům, týmům nebo 

uskupením, s přihlédnutím k okolnostem, jako je závažnost a míra porušení a schopnost 

dotčených subjektů nést finanční důsledky sankcí. Sankce mohou zahrnovat pokuty 

a/nebo pozastavení či zrušení jakékoli formy finanční podpory poskytované nebo 

pocházející od M.O.V. Ve všech případech je M.O.V. oprávněn vymáhat související 

výdaje a náklady. 

3 Před uplatněním opatření nebo sankce může příslušný orgán M.O.V. vyslovit varování. 

4 Uložení opatření či sankcí nemá žádný dopad na ostatní práva M.O.V. či jiného orgánu, 

včetně, avšak nikoli výlučně, N.O.V. a M.F.  

 

Prováděcí ustanovení k pravidlu 59 

 

1 Každé šetření skutečností, které mohou vést k opatření nebo sankci, se provádí pod dohledem 

výkonného výboru M.O.V., který může za tímto účelem v úplnosti nebo zčásti své pravomoci 

delegovat. 

2 Po celou dobu šetření může výkonný výbor M.O.V. prozatímně odejmout příslušné osobě nebo 

organizaci v úplnosti nebo zčásti veškerá její práva, výsady a funkce vyplývající z jejího 

členství nebo postavení. 
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3 Každý jednotlivec, družstvo nebo jakákoliv jiná fyzická či právnická osoba má právo na 

slyšení u orgánu M.O.V. kompetentního k uvedenému opatření nebo sankci. Právo na slyšení 

ve smyslu tohoto ustanovení zahrnuje právo být seznámen s obviněním a právo osobní účasti 

nebo písemného předložení obhajoby. 

4 Všechna opatření či sankce uložené zasedáním, výkonným výborem M.O.V. nebo disciplinární 

komisí uvedenou v pravidlu 23.2.4 musejí být příslušné straně doručeny písemně. 

5 Pokud kompetentní orgán nerozhodne jinak, veškerá opatření a sankce vstupují v platnost 

okamžitě. 

 

 

60 Zpochybnění rozhodnutí M.O.V. 

 

Bez ohledu na pravidla a lhůty platné pro všechny arbitrážní a odvolací procedury a s výhradou 

veškerých dalších ustanovení Světového antidopingového kodexu nesmí být žádné rozhodnutí M.O.V. 

ve věci konání určitých olympijských her, včetně avšak nikoli výlučně soutěží a jejich důsledků, jako 

jsou pořadí nebo výsledky, nikým zpochybněno po uplynutí tří let ode dne slavnostního zakončení 

těchto her. 

 

 

61 Řešení sporů 

 

1 Rozhodnutí M.O.V. mají konečnou platnost. Jakýkoliv spor, týkající se jejich provádění nebo 

 výkladu, může být vyřešen pouze výkonným výborem M.O.V. a v určitých případech arbitráží 

 před Sportovní arbitrážním soudem (T.A.S.). 

 

2 Každý spor vzniklý při olympijských hrách nebo v souvislosti s nimi přísluší v souladu s 

Kodexem sportovních arbitráží výlučně Sportovnímu arbitrážnímu soudu. 


