
     
 
 
 

Zásady nominace reprezentantů a členů doprovodu 
na Hry XXXII. olympiády   

v Tokiu 2020 
  

 
Navrhovaný postup Českého olympijského výboru (dále jen „ČOV“) při tvorbě Zásad 
nominace reprezentantů a členů doprovodu na Hry XXXII. olympiády v Tokiu 2020 (dále jen 
„Zásady“) vychází ze státní politiky v oblasti sportovní reprezentace, zohledňuje účast 
a výsledky reprezentace na předcházejících světových soutěžích, bere v úvahu náročnost 
a různorodost kvalifikačních systémů a kritérií mezinárodních sportovních federací (dále jen 
„MF“) v jednotlivých sportech a umožňuje nominaci reprezentantů s aktuálně nejvyšší 
sportovní výkonností. 
 
Koncepce těchto Zásad odráží závazné předpisy vyplývající z Olympijské charty přijaté 
Mezinárodním olympijským výborem (dále jen „MOV“) a potřeby a možnosti technického 
a ekonomického zajištění účasti Českého olympijského týmu na Hry XXXII. olympiády 
v Tokiu 2020 (dále jen „OH 2020). Tyto Zásady vycházejí též ze závazných termínů 
organizačního výboru OH 2020 (dále jen „TOCOG 2020“). 

 
Stanovené počty členů doprovodu (realizačních týmů) vycházejí z Olympijské charty 
a souvisejících dokumentů MOV, které určují poměr počtu reprezentantů a sportovních 
disciplín k počtu členů doprovodu a potřeby optimálního zajištění servisu pro úspěšné 
vystoupení v soutěžích na OH 2020. 

 
MOV ve spolupráci s MF stanovil kvóty pro jednotlivé sporty a sportovní disciplíny 
a formuloval kvalifikační systémy a kritéria, jejichž splnění je podmínkou nominace a startu 
v olympijských soutěžích a závodech. 

 
Na základě výše uvedeného a v souladu s Olympijskou chartou přijímá ČOV pro nominaci 
českých reprezentantů a členů doprovodu na OH 2020 v Tokiu tyto Zásady: 
 

 Sportovní spolky, jejichž sporty a disciplíny jsou zařazeny do programu OH 2020 (dále 
jen „sportovní svazy“), navrhují jmenovitou nominaci na OH 2020 na základě splnění 
kritérií MOV a příslušné MF.  
 

 Ve shodě s řády a pravidly MOV a MF jsou na OH 2020 vysíláni reprezentanti 
s vysokou sportovní výkonností, kterou prokázali na předchozích vrcholných soutěžích.  

 
 Sportovní svazy odpovídají za průběh olympijské přípravy a sportovní výkonnost 

nominovaných reprezentantů; spolupracují průběžně s ČOV při řešení všech otázek 
týkajících se účasti reprezentantů na OH 2020. Vzájemné vztahy sportovních svazů, 
reprezentantů, členů doprovodu a ČOV jsou specifikovány ve smlouvě o spolupráci 
při zajištění účasti Českého olympijského týmu na Hrách XXXII. olympiády v Tokiu 
2020 a ve smlouvách o účasti reprezentantů a členů doprovodu v Českém olympijském 
týmu pro Hry XXXII. olympiády v Tokiu 2020. 

 
 ČOV komplexně zabezpečuje všechny oblasti spojené s účastí a pobytem Českého 

olympijského týmu na OH 2020. 
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 Časový harmonogram požadovaných materiálů a údajů nutných pro podání jmenovité 
přihlášky do soutěží a závodů na OH 2020 vychází z termínů určených TOCOG 2020. 

 

 Sportovní svazy si mohou stanovit vlastní kvalifikační kritéria, podle kterých připravují 
návrh jmenovité nominace sportovců pro ČOV. Sportovní svazy odpovídají také za 
výběr členů doprovodu. Tato kritéria však nesmějí být v rozporu s těmito Zásadami. 
 

 Plénum ČOV rozhoduje o nominaci Českého olympijského týmu, tj. o jmenovité 
přihlášce reprezentantů a členů doprovodu navržených příslušným sportovním svazem 
k účasti v Českém olympijském týmu pro OH 2020.  

 
 Na OH 2020 nemohou být nominováni reprezentanti, kteří: 

o neuzavřeli smlouvu o účasti reprezentanta v Českém olympijském týmu pro OH 
2020, nebo 

o nepodepsali formulář „Conditions of Participation“, nebo 
o nepodepsali „Závazek reprezentanta ve věci dopingu ve sportu“, nebo 
o nepředali ČOV dokument „Zpráva o aktuálním zdravotním stavu reprezentanta 

před OH“, nebo 
o zásadním způsobem porušili příslušná sportovní pravidla nebo zásady fair play. 

 

 Na OH 2020 nemohou být nominováni členové doprovodu, kteří: 
o neuzavřeli smlouvu o účasti člena doprovodu v Českém olympijském týmu pro 

OH 2020, nebo 
o nepodepsali formulář „Conditions of Participation“, nebo 
o zásadním způsobem porušili příslušná sportovní pravidla nebo zásady fair play. 

 
 Pro stanovení rozsahu Českého olympijskému týmu pro OH 2020 může vzít ČOV 

v úvahu také ekonomickou náročnost zabezpečení účasti a finanční náklady různých 
forem pobytu členů Českého olympijského týmu na OH 2020. 

 
 V souladu s pověřením Pléna ČOV je předseda ČOV oprávněn k zařazení 

reprezentanta nebo člena doprovodu do Českého olympijského týmu pro OH 2020 po 
zasedání Pléna ČOV. Návrh na dodatečné zařazení předkládá příslušný sportovní 
svaz v odůvodněných případech, například na základě podání mimořádného výkonu 
reprezentanta, úpravy kritérií MOV nebo MF (např. změny ve jmenovitých nominacích), 
realokace získaných míst pro OH 2020, zdravotních a jiných závažných problémů 
reprezentanta nebo člena doprovodu, a to za předpokladu splnění podmínek 
stanovených ČOV, MOV a TOCOG 2020.      

 
Pro předání jmenovitých nominací reprezentantů a členů doprovodu na OH  2020 
v Tokiu stanovuje Výkonný výbor ČOV konečný a nepřekročitelný termín 19. 6. 2020 
do 15:00.  

 
 
A. Možnosti získání kvalifikačních míst na OH 2020 

 

 Reprezentant se může kvalifikovat přímo tzv. na jméno splněním kvalifikačních kritérií 

stanovených příslušnou MF (např. z celkového pořadí v žebříčku sportu/disciplíny, 

z olympijské kvalifikační soutěže aj.).  

 

 Reprezentant se dále může kvalifikovat prostřednictvím zisku tzv. kvót, kdy sportovní 

svaz navrhne nominaci svých aktuálně nejlepších reprezentantů v počtu shodném 
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s počtem vybojovaných kvót v příslušných disciplínách na základě splnění 

kvalifikačních podmínek příslušné MF. 

 

 Reprezentanti mohou být k účasti na OH 2020 pozváni také přímo prostřednictvím své 

příslušné MF, např. v případě, že sportovní svaz nezíská žádné místo v kvalifikačních 

soutěžích na OH 2020, popř. pozvání k účasti vznikne přerozdělením nevyužitých 

kvalifikačních míst jinými národními olympijskými výbory.   

 

 Družstva mužů a žen v týmových sportech se mohou zúčastnit OH 2020 také na 

základě úspěšné olympijské kvalifikace. 

V případě, že sportovní svaz nevyužije získané kvalifikační místo (na jméno, na 
základě kvóty nebo přímým pozváním MF k účasti) z důvodů zranění, výrazného 
poklesu sportovní výkonnosti, nezájmu reprezentovat na OH 2020 aj., musí o tom 
neprodleně informovat MF a ČOV. 
 
 
Posouzení prokázané výkonnosti a finální návrh nominace  
 
Zásady umožňují start všem nejlepším českým reprezentantům, kteří prokazují aktuálně 
vysokou sportovní výkonnost, a kteří mají tím pádem reálné předpoklady uspět ve světové 
konkurenci. 
 
Návrhy sportovních svazů na jmenovitou nominaci reprezentantů na OH 2020 bude ČOV 
posuzovat na základě prokázané výkonnosti a dosažených umístění jednotlivců, dvojic, 
posádek, štafet, družstev a týmů na sportovních soutěžích za poslední dvě sezóny (2018 až 
2020) ve sporech a disciplínách, které jsou na programu OH 2020.  
  
Při sestavování a schvalování finálního návrhu nominace na OH 2020, na kterém se podílí 
Sportovní expertní tým ČOV (dále jen „SET“), Výkonný výbor ČOV a Plénum ČOV (které 
konečnou nominaci na OH 2020 schvaluje), bude na základě výše uvedeného přihlíženo 
k výkonům a umístěním na vrcholných světových soutěžích (ME, MS, Světový pohár atd.). 
Pro zařazení do finální nominace může být také přihlédnuto k aktuálnímu mimořádnému 
výsledku či prokázané výkonnosti. 

 
 
B. Podmínky nominace členů doprovodu (realizačních týmů) na OH 2020 
 
Sportovní svazy obdrží od ČOV počty míst (kvóty) doprovodu pro jednotlivé sporty či 
disciplíny. 
 
Určení kvót vychází z Olympijské charty a pravidel jednotlivých sportů a disciplín. 
 
ČOV při stanovení kvót přihlíží k celkovým potřebám Českého olympijského týmu, 
k náročnosti sportovně-technických podmínek příslušného sportu či disciplíny, počtu 
nominovaných reprezentantů a také k očekávaným úspěchům na OH 2020. 
 
Pro schválení nominace za člena doprovodu bude pro ČOV rozhodující oprávněnost 
a potřebnost navrhované funkce z hlediska zajištění komplexního servisu pro 
reprezentanta a celý Český olympijský tým. Preferenci v nominaci budou mít členové 
realizačních týmů, kteří dlouhodobě zodpovídají za přípravu reprezentantů.  
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HLAVNÍ TERMÍNY PRO OH 2020 V TOKIU 
 
 
19. 6. 2020 do 15:00 Sportovní svazy předají ČOV jmenovité nominace reprezentantů 

a členů doprovodu na OH 2020 se zdůvodněním návrhu 
a následujícími podepsanými dokumenty u nominovaných osob: 
Smlouva o účasti reprezentanta v Českém olympijském týmu pro Hry 
XXXII. olympiády v Tokiu 2020 / Smlouva o účasti člena doprovodu 
v Českém olympijském týmu pro Hry XXXII. olympiády v Tokiu 2020, 
Conditions of Participation, Zpráva o aktuálním zdravotním stavu 
reprezentanta před OH a Závazek reprezentanta ve věci dopingu ve 
sportu.  

 
29. 6. 2020   Konečný termín pro plnění kvalifikačních kritérií MF. 
 
Do 29. 6. 2020 Sportovní expertní tým – zpracování návrhů jmenovitých nominací na 

OH 2020 od jednotlivých sportovních svazů, kontrola splnění 
kvalifikačních kritérií a podmínek ČOV a následně příprava návrhu 
nominace pro jednání Výkonného výboru ČOV. 

 
29. 6. 2020 Výkonný výbor ČOV – projednání návrhu nominací reprezentantů, 

členů doprovodu a štábu Českého olympijského týmu, příprava 
finálního materiálu nominací na OH 2020 pro zasedání Pléna ČOV. 

 
29. 6. 2020 Nominační Plénum ČOV – projednání a schválení nominací 

sportovců a členů doprovodu na OH 2020 v Tokiu 
Předseda ČOV bude pověřen k dodatečnému zařazení reprezentanta 
nebo člena doprovodu do Českého olympijského týmu či jiným 
změnám v nominaci po zasedání Nominačního Pléna ČOV. 

 
3. 7. 2020   Konečný termín pro plnění nominačních podmínek ČOV. 
 
6. 7. 2020 Konečný termín pro odeslání jmenovité nominace, přihlášek do 

soutěží a s tím souvisejících dokumentů TOCOG 2020. 
 
10. 7. 2020 DRM – konečný registrační mítink Českého olympijského týmu pro OH 

2020. 
 
14. 7. 2020  Otevření olympijské vesnice 
 
24. 7. 2020  Slavnostní zahájení OH 2020 v Tokiu 
 
9. 8. 2020  Slavnostní zakončení OH 2020 v Tokiu 
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