Kapitola 1
Olympijské hnutie

1

2

Najvyšší orgán
1

MOV je najvy‰‰ím orgánom olympijského hnutia.

2

KaÏdá osoba ãi organizácia pôsobiaca v akejkoºvek funkcii v olympijskom
hnutí je viazaná ustanoveniami Olympijskej charty a musí dodrÏiavaÈ
rozhodnutia MOV.

Úloha MOV
Úlohou MOV je rozvíjaÈ olympizmus v súlade s Olympijskou chartou. S t˘mto
zámerom MOV:
1

podporuje koordináciu, organizáciu a rozvoj ‰portu a ‰portov˘ch súÈaÏí
a v spolupráci s medzinárodn˘mi a národn˘mi ‰portov˘mi in‰titúciami
zabezpeãuje podporu a aplikáciu opatrení, ktoré vedú k posilneniu jednoty olympijského hnutia;

2

spolupracuje s kompetentn˘mi verejn˘mi a súkromn˘mi organizáciami
a úradmi, s cieºom zapojiÈ ‰port do sluÏieb ºudstva;

3

zabezpeãuje pravidelnú oslavu olympijsk˘ch hier;

4

zúãastÀuje sa na akciách v prospech mieru, chráni práva ãlenov olympijského hnutia a pôsobí proti kaÏdej forme diskriminácie, t˘kajúcej sa
olympijského hnutia;

5

stará sa v‰etk˘mi vhodn˘mi prostriedkami o postavenie Ïien v ‰porte na
v‰etk˘ch úrovniach a vo v‰etk˘ch ‰truktúrach, predov‰etk˘m vo v˘konn˘ch orgánoch národn˘ch a medzinárodn˘ch ‰portov˘ch organizácií, aby
sa striktne uplatÀoval princíp rovnosti pohlaví;

6

podporuje a napomáha rozvoj ‰portovej etiky;
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7

usiluje sa o to, aby v ‰porte panoval duch fair play, a aby v Àom bolo
vylúãené násilie;

8

riadi boj proti dopingu v ‰porte a zúãastÀuje sa na medzinárodnom boji
proti drogám;

9

prijíma opatrenia, ktor˘ch cieºom je zabrániÈ ohrozeniu zdravia ‰portovcov;

10 vystupuje proti akémukoºvek politickému alebo komerãnému zneuÏitiu
‰portu a ‰portovcov;
11 nabáda ‰portové organizácie a ‰tátne orgány, aby urobili, ão je v ich
silách na zabezpeãenie profesionálnej a sociálnej budúcnosti ‰portovcov;
12 podporuje rozvoj ‰portu pre v‰etk˘ch, ão je jedn˘m z predpokladov
vrcholového ‰portu, ktor˘ zasa prispieva k rozvoju ‰portu pre v‰etk˘ch;
13 podniká opatrenia, aby podporoval pozitívny odkaz olympijsk˘ch hier
v hostiteºskom meste a v hostiteºskej krajine vrátane primeranej kontroly
veºkosti a nákladov olympijsk˘ch hier a pomáha organizaãn˘m v˘borom
olympijsk˘ch hier (OCOG), ‰tátnym úradom v hostiteºskej krajine a osobám alebo organizáciám, ktoré patria do olympijského hnutia, aby podºa
toho konali;
14 dbá o to, aby sa olympijské hry konali v podmienkach, ktoré re‰pektujú
Ïivotné prostredie a povzbudzuje olympijské hnutie, aby sa zaoberalo
t˘mito problémami, aby prená‰alo túto starostlivosÈ do v‰etk˘ch svojich
ãinností a aby pestovalo u v‰etk˘ch osôb, ktoré sú s ním spojené, cit
pre dôleÏitosÈ trvalého rozvoja;
15 podporuje Medzinárodnú olympijskú akadémiu (IOA);
16 podporuje ìal‰ie in‰titúcie, ktoré sa venujú olympijskej v˘chove.

10
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Príslušnosť k olympijskému hnutiu
1

Okrem MOV zah⁄Àa olympijské hnutie medzinárodné ‰portové federácie
(M·F), národné olympijské v˘bory (NOV), organizaãné v˘bory olympijsk˘ch hier (OCOG), národné ‰portové zväzy, kluby, ako aj osoby, ktoré
k nim patria, najmä ‰portovci, ktor˘ch záujmy sú základn˘m cieºom jeho
ãinnosti, ìalej rozhodcovia, tréneri a ìal‰í technickí pracovníci v ‰porte.
Olympijské hnutie takisto tvoria ìal‰ie organizácie a in‰titúcie uznané
MOV.

2

Akákoºvek forma diskriminácie na ‰portoviskách poãas súÈaÏí, t˘kajúca
sa krajiny alebo osoby na základe rasy, náboÏenstva, politiky, pohlavia
a podobne, je nezlúãiteºná s príslu‰nosÈou k olympijskému hnutiu.

3

ByÈ súãasÈou olympijského hnutia znamená nevyhnutne re‰pektovaÈ
základné etické princípy.

Uznanie MOV
1

Na propagáciu olympijského hnutia vo svete môÏe MOV uznaÈ ako NOV
organizácie, ktor˘ch ãinnosÈ je spojená s jeho úlohou. Tieto organizácie
majú vo svojej krajine, tam, kde je to moÏné, právnu subjektivitu. Musia
byÈ zriadené v súlade s Olympijskou chartou a ich stanovy musia byÈ
schválené MOV.

2

MOV môÏe uznaÈ asociácie NOV, utvorené v kontinentálnom alebo celosvetovom meradle, ako:

-

Asociáciu národn˘ch olympijsk˘ch v˘borov (anglická skratka - ANOC);

-

Asociáciu africk˘ch národn˘ch olympijsk˘ch v˘borov (ANOCA);

-

Olympijskú radu Ázie (OCA);
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-

Panamerickú ‰portovú organizáciu (PASO);

-

Národné olympijské v˘bory Oceánie (ONOC);

-

Európske olympijské v˘bory (EOC);
ak stanovy t˘chto organizácii sú v súlade s Olympijskou chartou a boli
schválené MOV.

12

3

MOV môÏe uznaÈ M·F na základe podmienok stanoven˘ch v pravidle 29.
ëalej môÏe uznaÈ asociácie M·F ako:

-

Asociáciu letn˘ch olympijsk˘ch medzinárodn˘ch federácií (ASOIF)

-

Asociáciu medzinárodn˘ch zimn˘ch olympijsk˘ch ‰portov˘ch federácií
(AIOWF)

-

Asociáciu medzinárodn˘ch ‰portov˘ch federácií uznan˘ch MOV (ARISF);

-

Generálnu asociáciu medzinárodn˘ch ‰portov˘ch federácií (GAISF).

4

Uznanie asociácií M·F alebo NOV sa nijako net˘ka práva kaÏdej M·F
a kaÏdého NOV rokovaÈ priamo s MOV a naopak.

5

MOV môÏe uznaÈ nevládne organizácie spojené so ‰portom, pôsobiace
na medzinárodnej úrovni, ktor˘ch stanovy a ãinnosÈ sú v súlade
s Olympijskou chartou.

6

MOV môÏe s okamÏitou platnosÈou zru‰iÈ svoje uznanie M·F, NOV alebo
in˘ch asociácií a organizácií.
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6

Patronát MOV
1

MOV môÏe prevziaÈ, v lehote a za podmienok, ktoré uzná za vhodné,
patronát nad medzinárodn˘mi multi‰portov˘mi podujatiami - regionálnymi,
kontinentálnymi alebo celosvetov˘mi -, ak sú v súlade so striktn˘m
dodrÏovaním Olympijskej charty a ak sa usporadúvajú pod kontrolou
NOV alebo asociácií NOV uznan˘ch MOV, v spolupráci s príslu‰n˘mi
M·F a v súlade s ich technick˘mi pravidlami.

2

V˘konn˘ v˘bor MOV môÏe ìalej prevziaÈ patronát MOV nad in˘mi akciami
za predpokladu, Ïe sú v súlade s cieºmi olympijského hnutia.

Pravidelné konzultácie s MŠF a NOV
V˘konn˘ v˘bor MOV organizuje najmenej raz za dva roky pravidelné schôdze
s M·F a NOV. Tieto schôdze riadi predseda MOV, ktor˘ po konzultácii so
zúãastnen˘mi stranami urãuje program a rokovací poriadok.

7

Olympijský kongres
1

MOV je povinn˘ usporiadaÈ Olympijsk˘ kongres v princípe kaÏd˘ch
osem rokov, ktor˘ zvoláva na základe rozhodnutia MOV jeho predseda
na mieste a v termíne, ktoré stanoví MOV. Predseda MOV predsedá
kongresu a urãuje jeho pracovn˘ program. Olympijsk˘ kongres má
konzultatívny charakter.

2

Olympijsk˘ kongres pozostáva z ãlenov, doÏivotného ãestného predsedu,
ãestn˘ch ãlenov a zaslúÏil˘ch ãlenov MOV, delegátov M·F, NOV a ìal‰ích
organizácií, uznan˘ch MOV. ëalej Olympijsk˘ kongres zahrnuje ‰portovcov a osobnosti pozvané MOV, buì osobne, alebo v mene organizácií,
ktoré reprezentujú.
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8

Rokovací poriadok Olympijského kongresu urãuje v˘konn˘ v˘bor MOV
po konzultácii s M·F a NOV.

Olympijská solidarita*
1

Cieºom Olympijskej solidarity je organizovaÈ pomoc NOV uznan˘m
MOV, najmä t˘m, ktoré to najviac potrebujú. Táto pomoc je poskytovaná
formou programov, vypracovan˘ch spoloãne MOV a NOV, v prípade
potreby s technickou spoluprácou M·F.

2

V‰etky tieto programy spravuje komisia pre Olympijskú solidaritu, ktorú
riadi predseda MOV.

VYKONÁVACIE USTANOVENIE K PRAVIDLU 8
Cieºom schválen˘ch programov Olympijskej solidarity je napomáhaÈ:

14

1

podporu základn˘ch princípov olympijského hnutia;

2

rozvoj technick˘ch ‰portov˘ch poznatkov ‰portovcov a trénerov;

3

zlep‰ovanie technickej úrovne ‰portovcov a trénerov pomocou ‰tipendií;

4

v˘chovu ‰portov˘ch funkcionárov;

5

spoluprácu s rôznymi komisiami MOV, ako aj s organizáciami a zdruÏeniami, usilujúcimi sa o tento zámer, najmä olympijskou v˘chovou
a propagáciou ‰portu;

6

utváranie jednoduch˘ch, funkãn˘ch a ekonomick˘ch ‰portov˘ch
podmienok v spolupráci s národn˘mi a medzinárodn˘mi orgánmi,
ak je to potrebné;
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7

usporadúvanie ‰portov˘ch súÈaÏí na národnej, regionálnej a kontinentálnej úrovni, riaden˘ch NOV alebo pod ich patronátom;

8

podporu bilaterálnych alebo multilaterálnych programov medzi NOV;

9

presvedãovanie vlád a medzinárodn˘ch organizácií, aby zaradili ‰port
do oficiálnej podpory rozvoja.

Olympijské hry
1

Olympijské hry sú súÈaÏami medzi ‰portovcami v individuálnych a kolektívnych ‰portoch, a nie súÈaÏou medzi krajinami. Sústreìujú ‰portovcov, ktor˘ch nominovali príslu‰né NOV a ich prihlá‰ky akceptoval MOV,
a ktorí súÈaÏia pod ‰portovo-technick˘m vedením príslu‰n˘ch M·F.

2

Právo koneãného rozhodnutia vo v‰etk˘ch otázkach t˘kajúcich sa olympijsk˘ch hier patrí MOV.

3

Olympijské hry pozostávajú z hier olympiády a zo zimn˘ch olympijsk˘ch
hier. Obe sa konajú kaÏdé ‰tyri roky, s v˘nimkou ustanovenia v niÏ‰ie
uvedenom paragrafe 4.

4

Prvé zimné olympijské hry sa oslavovali v roku 1924. Od tohto dátumu
sú ãíslované postupne, ako sa konali, priãom v‰ak XVII. zimné olympijské hry sa konali roku 1994. ·porty, ktoré sa konajú na snehu a na ºade,
sa povaÏujú za zimné ‰porty.

10 Olympiáda
1

Termínom „olympiáda“ sa oznaãuje obdobie ‰tyroch za sebou idúcich
rokov. Olympiáda sa zaãína otvorením hier jednej olympiády a konãí sa
otvorením nasledujúcej olympiády.
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2

V prípade, Ïe sa hry olympiády neslávia, olympiáda sa zaãína ‰tyri roky
po zaãiatku predchádzajúcej olympiády.

3

Olympiády sa ãíslujú od prv˘ch olympijsk˘ch hier (hry olympiády) novoveku, ktoré sa slávili v Aténach v roku 1896.

Práva na olympijské hry
Olympijské hry sú v˘luãn˘m majetkom MOV, ktor˘ vlastní v‰etky práva
a údaje t˘kajúce sa Hier, najmä a bez obmedzenia v‰etky práva t˘kajúce sa
ich organizácie, vyuÏitia, vysielania, zaznamenávania, prezentácie, reprodukcie,
sprístupÀovania a ‰írenia v akejkoºvek forme a ak˘mkoºvek spôsobom, alebo
ak˘mikoºvek mechanizmami, ãi uÏ existujúcimi, alebo tak˘mi, ktoré sa budú
vyvíjaÈ aÏ v budúcnosti. MOV stanovuje podmienky prístupu na hry a podmienky akéhokoºvek vyuÏitia údajov t˘kajúcich sa olympijsk˘ch hier a súÈaÏí
a ‰portov˘ch v˘konov na olympijsk˘ch hrách.
Cel˘ zisk, ktor˘ pochádza z oslavy olympijsk˘ch hier, musí byÈ pouÏit˘ na
rozvoj olympijského hnutia a ‰portu.

12 Olympijský symbol*

16

1

Olympijsk˘ symbol sa skladá z piatich olympijsk˘ch kruhov, pouÏívan˘ch
samostatne, v jednej alebo niekoºk˘ch farbách.

2

Piatimi farbami kruhov sú povinne modrá, Ïltá, ãierna, zelená a ãervená.
Kruhy sú vzájomne prepojené zºava doprava. Modr˘, ãierny a ãerven˘
kruh je umiesten˘ hore, Ïlt˘ a zelen˘ kruh dole. Celok tvorí pravideln˘
lichobeÏník, ktorého základÀu tvorí krat‰ia strana podºa oficiálneho vzoru
uloÏeného v sídle MOV a znázorneného niÏ‰ie.
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3

Olympijsk˘ symbol predstavuje jednotu piatich kontinentov a stretnutie
‰portovcov celého sveta na olympijsk˘ch hrách.

13 Olympijská vlajka*
Olympijská vlajka má biely podklad bez obruby. Vo svojom strede má
päÈfarebn˘ olympijsk˘ symbol. Vzor a rozmery musia byÈ totoÏné s vlajkou,
predloÏenou Pierrom de Coubertin na paríÏskom kongrese v roku 1914.

14 Olympijské heslo*
Olympijské heslo Citius, Altius, Fortius (R˘chlej‰ie, vy‰‰ie, silnej‰ie) vyjadruje
posolstvo, ktor˘m sa MOV obracia na v‰etk˘ch, ktorí patria k olympijskému
hnutiu, a poz˘va ich, aby vynikli v súlade s olympijsk˘m duchom.

15 Olympijský emblém*
1

Olympijsk˘ emblém je integrovan˘ vzor, spájajúci olympijské kruhy
s in˘m rozli‰ovacím prvkom.

2

Návrh na ak˘koºvek olympijsk˘ emblém musí byÈ pred pouÏitím predloÏen˘ na schválenie v˘konnému v˘boru MOV. Schválenie je nevyhnutnou
podmienkou na akékoºvek pouÏívanie takého emblému.

16 Olympijská hymna*
Olympijskou hymnou je hymna schválená MOV na jeho 55. zasadaní v Tokiu
v roku 1958, ktorej partitúra je uloÏená v sídle MOV.

2003

17

Kapitola 1
Olympijské hnutie

17 Práva na olympijský symbol, vlajku, heslo a hymnu
V‰etky práva na olympijsk˘ symbol, vlajku, heslo a hymnu patria v˘luãne
MOV.

VYKONÁVACIE
USTANOVENIE K PRAVIDLU 12, 13, 14, 15, 16 a 17
1
1.1. MOV môÏe urobiÈ v‰etky opatrenia na získanie právnej ochrany
olympijského symbolu, vlajky, hesla a hymny na národnej a medzinárodnej úrovni.
1.2. Aj keì zákony krajiny alebo registrácie znaãky poskytujú NOV
ochranu olympijského symbolu, môÏe NOV z toho plynúce práva
vyuÏívaÈ len v súlade s in‰trukciami v˘konného v˘boru MOV.

18

2

KaÏd˘ NOV je vo svojej krajine zodpovedn˘ vo vzÈahu k MOV za dodrÏiavanie pravidiel 12, 13, 14, 15, 16, 17 a ich vykonávacích ustanovení.
Vykoná opatrenia na zákaz vyuÏívania olympijského symbolu, vlajky,
hesla a hymny, ak by odporovalo t˘mto pravidlám alebo ich vykonávacím ustanoveniam. ëalej sa bude usilovaÈ dosiahnuÈ ochranu termínov
„olympijsk˘” a ,,olympiáda” v prospech MOV.

3

NOV sa môÏe kedykoºvek obrátiÈ na MOV so ÏiadosÈou o pomoc pri získavaní vy‰‰ie uvedenej ochrany olympijského symbolu, vlajky, hesla,
hymny a pri rie‰ení v‰etk˘ch sporov, ktoré by mohli v tejto záleÏitosti
vzniknúÈ s treÈou stranou.

4

NOV môÏu pouÏívaÈ olympijsk˘ symbol, vlajku, heslo a hymnu len
v rámci svojej nezárobkovej ãinnosti za predpokladu, Ïe takéto pouÏitie
prispieva k rozvoju olympijského hnutia a nezniÏuje jeho dôstojnosÈ
a ak má predchádzajúci súhlas v˘konného v˘boru MOV.
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MOV podporuje v spolupráci s NOV príslu‰n˘ch krajín vyuÏitie olympijského symbolu na po‰tov˘ch známkach, vydávan˘ch kompetentn˘mi
‰tátnymi orgánmi v spolupráci s MOV; na tento cieº môÏe povoliÈ
pouÏitie olympijského symbolu za podmienok stanoven˘ch v˘konn˘m
v˘borom MOV.

6

MOV môÏe vytvoriÈ jeden alebo viac olympijsk˘ch emblémov, ktoré
môÏe podºa svojej vôle pouÏívaÈ.

7
7.1. Olympijsk˘ emblém môÏe byÈ vytvoren˘ NOV alebo OCOG.
7.2. V˘konn˘ v˘bor MOV môÏe schváliÈ návrh olympijského emblému,
ak uzná, Ïe neexistuje Ïiadne riziko zámeny tohto emblému s olympijsk˘m symbolom alebo s in˘mi olympijsk˘mi emblémami.
7.3. VeºkosÈ olympijského symbolu na olympijskom embléme nesmie
presiahnuÈ jednu tretinu celkovej plochy tohto emblému. Okrem
toho olympijsk˘ symbol tvoriaci tento emblém musí byÈ pouÏit˘ len
ako celok a nesmie byÈ Ïiadnym spôsobom zmenen˘.
7.4. Na doplnenie vy‰‰ie uvedeného olympijsk˘ emblém NOV musí
spæÀaÈ tieto podmienky:
7.4.1 emblém musí byÈ navrhnut˘ tak, aby jasne vyjadroval spojitosÈ s krajinou príslu‰ného NOV;
7.4.2 rozli‰ovací prvok na embléme nemôÏe byÈ obmedzen˘ iba
na meno – alebo na skratku mena – krajiny príslu‰ného
NOV;
7.4.3 rozli‰ovací prvok na embléme sa nesmie t˘kaÈ ani olympijsk˘ch hier, ani dátumu alebo ‰peciálneho podujatia, ktor˘ by
ho ãasovo obmedzoval;
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7.4.4 rozli‰ovací prvok na embléme nemôÏe obsahovaÈ heslá,
oznaãenia ani iné zov‰eobecÀujúce v˘razy, ktoré by vyvolávali dojem, Ïe majú svetov˘ alebo medzinárodn˘ charakter.
7.5. Okrem smerníc uveden˘ch vy‰‰ie v paragrafoch 7.1, 7.2 a 7.3,
olympijsk˘ emblém OCOG musí spæÀaÈ nasledujúce podmienky:
7.5.1 emblém musí byÈ navrhnut˘ tak, aby jasne vyjadroval spojitosÈ s olympijsk˘mi hrami usporadúvan˘mi príslu‰n˘m
OCOG;
7.5.2 rozli‰ovací prvok na embléme nesmie byÈ obmedzen˘ iba na
meno – alebo skratku mena – krajiny príslu‰ného OCOG;
7.5.3 rozli‰ovací prvok nesmie obsahovaÈ heslá, oznaãenia alebo
iné zov‰eobecÀujúce v˘razy, ktoré by vyvolávali dojem, Ïe
majú svetov˘ alebo medzinárodn˘ charakter.
7.6. KaÏd˘ olympijsk˘ emblém, ktor˘ schválil v˘konn˘ v˘bor MOV
predt˘m, ako nadobudli platnosÈ vy‰‰ie uvedené smernice, zostáva
v platnosti.
7.7. VÏdy, keì je to moÏné, a v‰ade, musí byÈ emblém NOV registrovan˘
(t. j. právne chránen˘) príslu‰n˘m NOV. NOV musí vykonaÈ registráciu do ‰iestich mesiacov od schválenia emblému v˘konn˘m
v˘borom MOV a predloÏiÈ MOV o tejto registrácii doklad. V˘konn˘
v˘bor MOV môÏe svoje schválenie olympijsk˘ch emblémov odvolaÈ,
ak príslu‰né NOV nevykonajú v‰etky opatrenia na ich ochranu a nebudú o tom MOV informovaÈ. Rovnako aj OCOG musí chrániÈ svoj
olympijsk˘ emblém vy‰‰ie uveden˘m spôsobom, ako vo vlastnej,
tak aj v ostatn˘ch krajinách po rozhodnutí na konzultáciách
s v˘konn˘m v˘borom MOV. Îiadna právna ochrana udelená NOV
a OCOG nemôÏe byÈ pouÏitá proti MOV.
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8

PouÏitie olympijského symbolu, vlajky, ohÀa, hesla a hymny na akékoºvek reklamné, obchodné alebo zárobkové úãely je prísne vyhradené
MOV.

9

PouÏitie olympijského emblému na akémkoºvek reklamné, obchodné
alebo zárobkové úãely musí byÈ v súlade s podmienkami stanoven˘mi
v paragrafe 10 a 11 uveden˘mi niÏ‰ie.

10 KaÏd˘ NOV alebo OCOG, ktor˘ si Ïelá vyuÏiÈ svoj olympijsk˘ emblém
na reklamné, obchodné alebo zárobkové úãely, buì priamo, alebo prostredníctvom tretej strany, musí dodrÏiavaÈ tieto vykonávacie ustanovenia
a zabezpeãiÈ ich dodrÏiavanie aj treÈou stranou.
11 V‰etky zmluvy alebo dohody vrátane t˘ch, ktoré uzaviera OCOG,
podpisuje alebo schvaºuje príslu‰n˘ NOV a tieto dokumenty sa riadia
nasledujúcimi zásadami:
11.1. pouÏívanie olympijského emblému NOV má platnosÈ len na území
uvedeného NOV; tento emblém, rovnako ako ìal‰ie symboly,
emblémy, znaãky alebo oznaãenia tohto NOV, ktoré sa vzÈahujú
k olympizmu, nemôÏu byÈ pouÏité na Ïiadne reklamné, obchodné
alebo zárobkové úãely na území iného NOV bez predchádzajúceho
súhlasu príslu‰ného NOV;
11.2. rovnako ani olympijsk˘ emblém OCOG, takisto ani ìal‰ie symboly,
emblémy, znaãky alebo oznaãenia OCOG, ktoré sa vzÈahujú na
olympizmus, nemôÏu byÈ pouÏité na Ïiadne iné reklamné, obchodné
alebo zárobkové úãely na území iného NOV bez jeho predbeÏného
písomného súhlasu;
11.3. vo v‰etk˘ch prípadoch ãas platnosti akejkoºvek zmluvy uzavretej
OCOG nesmie prekroãiÈ termín 31. decembra roku, v ktorom sa
konajú príslu‰né olympijské hry;

2003

21

Kapitola 1
Olympijské hnutie

11.4. pouÏitie olympijského emblému musí prispievaÈ na rozvoj olympijského hnutia a nesmie sa dot˘kaÈ jeho dôstojnosti; akékoºvek spájanie olympijského emblému s v˘robkami alebo sluÏbami je zakázané, ak je nezluãiteºné so základn˘mi princípmi Olympijskej charty
alebo s úlohou MOV tak, ako je uvedené v tejto charte;
11.5. na ÏiadosÈ MOV predloÏí NOV alebo OCOG kópiu kaÏdej zmluvy,
ktorej je úãastníkom.
12 Olympijsk˘ symbol a olympijské emblémy MOV môÏu byÈ vyuÏívané
MOV alebo ním poverenou osobou na území NOV, ak sú splnené nasledujúce podmienky:
12.1. Pre v‰etky sponzorské a dodávateºské zmluvy a pre v‰etky obchodné
iniciatívy, ktoré nie sú uvedené v paragrafe 12.2 niÏ‰ie, platí podmienka, Ïe toto vyuÏitie váÏne nepo‰kdí záujmy príslu‰ného NOV
a Ïe o tom rozhodne v˘konn˘ v˘bor MOV po porade s NOV, ktor˘
dostane ãasÈ ãistého v˘nosu z tohto vyuÏitia.
12.2. Pre v‰etky licenãné zmluvy platí podmienka, Ïe NOV dostane
polovicu celého ãistého zisku z tohto vyuÏitia, po odrátaní v‰etk˘ch
daní a v˘davkov s t˘m spojen˘ch. NOV bude o takom vyuÏití
vopred informovan˘.
MOV môÏe daÈ súhlas podºa ºubovôle spoloãnostiam, ktoré zabezpeãujú
televízne vysielanie, pouÏívaÈ olympijsk˘ symbol a olympijské emblémy
MOV a OCOG na propagáciu olympijsk˘ch hier. Ustanovenia paragrafov
12.1 a 12.2 tohto vykonávacieho ustanovenia sa vo vzÈahu k tomuto
povoleniu neaplikujú.
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18 Olympijský oheň, olympijská pochodeň
1

Olympijsk˘ oheÀ je oheÀ, ktor˘ sa zapaºuje v Olympii z rozhodnutia
MOV.

2

Olympijská pochodeÀ je pochodeÀ, alebo jej replika, na ktorej horí
olympijsk˘ oheÀ.

3

MOV má v‰etky práva, vzÈahujúce sa na vyuÏitie olympijského ohÀa
a olympijsk˘ch pochodní.
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