Kapitola 2
Medzinárodný olympijský výbor (MOV)

19 Právne postavenie
1

MOV je medzinárodná nevládna a nezárobková organizácia neobmedzeného trvania vo forme zdruÏenia s postavením právnickej osoby, uznaná
·vajãiarskou federatívnou radou.

2

Jeho sídlo je v Lausanne vo ·vajãiarsku.

3

Poslaním MOV je riadiÈ olympijské hnutie v súlade s Olympijskou chartou.

4

Rozhodnutia MOV, prijímané na základe ustanovení Olympijskej charty,
majú koneãnú platnosÈ. Ak˘koºvek spor t˘kajúci sa ich vykonania alebo
v˘kladu môÏe byÈ vyrie‰en˘ len v˘konn˘m v˘borom MOV a v urãit˘ch
prípadoch arbitráÏou pred ·portov˘m arbitráÏnym súdom (CAS).

20 Členovia
1 ZloÏenie MOV – získavanie, voºby, prijatie a ‰tatút ãlenov MOV
1.1. âlenovia MOV sú fyzické osoby. MOV zah⁄Àa medzi svojich ãlenov
aktívnych ‰portovcov a predsedov alebo najskúsenej‰ích predstaviteºov M·F, organizácií uznan˘ch MOV v súlade s paragrafom 5 pravidla 4 a NOV. Celkov˘ poãet ãlenov MOV nemôÏe byÈ s v˘hradou
prechodn˘ch ustanovení paragrafu 2.8 vykonávacieho ustanovenia
pre toto pravidlo vy‰‰í ako 115.
1.2. MOV získava a volí svojich ãlenov spomedzi osôb, ktoré pokladá
za kvalifikované v súlade s internou smernicou k tomuto pravidlu.
1.3. MOV prijíma nov˘ch ãlenov ceremoniálom, poãas ktorého sa
zaväzujú plniÈ svoje povinnosti touto prísahou:
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„KeìÏe sa mi dostalo cti staÈ sa ãlenom Medzinárodného olympijského
v˘boru a reprezentovaÈ ho, vyhlasujem, Ïe si uvedomujem zodpovednosÈ,
ktorá mi z tejto úlohy vypl˘va, zaväzujem sa, Ïe budem slúÏiÈ olympijskému hnutiu podºa svojho najlep‰ieho vedomia a svedomia, Ïe budem
re‰pektovaÈ v‰etky ustanovenia Olympijskej charty a rozhodnutia MOV,
ktoré povaÏujem za neodvolateºné, a budem dbaÈ o ich re‰pektovanie,
Ïe budem konaÈ v súlade s Etick˘m kódexom, Ïe sa budem vyh˘baÈ
ak˘mkoºvek politick˘m a komerãn˘m vplyvom, rasov˘m ãi náboÏensk˘m
pohnútkam, budem bojovaÈ proti kaÏdej inej forme diskriminácie
a Ïe za kaÏd˘ch okolností budem obhajovaÈ záujmy MOV a olympijského
hnutia.”
1.4. âlenovia MOV sú jeho reprezentantmi.
1.5. âlenovia MOV nemôÏu prijaÈ od vlád, organizácií alebo in˘ch právnick˘ch ãi fyzick˘ch osôb Ïiadne poverenie, ktoré by bolo v rozpore so slobodou ich ãinnosti a hlasovania.
1.6. âlenovia MOV nenesú osobnú zodpovednosÈ za dlhy a záväzky MOV.
2

Povinnosti
KaÏd˘ ãlen MOV má nasledujúce povinnosti:
2.1. zúãastÀovaÈ sa na zasadaniach MOV;
2.2. zúãastÀovaÈ sa na práci komisií MOV, do ktor˘ch bol menovan˘;
2.3. napomáhaÈ rozvoj olympijského hnutia;
2.4. sledovaÈ na miestnej úrovni plnenie programov MOV vrátane
programov Olympijskej solidarity;
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2.5. informovaÈ aspoÀ raz roãne predsedu MOV o rozvoji olympijského
hnutia a o jeho potrebách;
2.6. ihneì informovaÈ predsedu MOV o v‰etk˘ch udalostiach, ktoré by
bránili uplatÀovaniu Olympijskej charty alebo inak postihovali
olympijské hnutie;
2.7. za kaÏd˘ch okolností konaÈ v súlade s Etick˘m kódexom uveden˘m
v pravidle 25;
2.8. plniÈ ìal‰ie úlohy, ktor˘mi ho poveril predseda vrátane zastupovania
MOV v ktoromkoºvek ‰táte, na ktoromkoºvek území alebo v ktorejkoºvek organizácii podºa potreby.
3 Ukonãenie ãlenstva
3.1. Ktor˘koºvek ãlen MOV môÏe ukonãiÈ svoje ãlenstvo kedykoºvek na
základe písomnej demisie podanej predsedovi MOV. Skôr neÏ
v˘konn˘ v˘bor MOV vezme úradne na vedomie takúto rezignáciu,
môÏe poÏiadaÈ odstupujúceho ãlena o vyjadrenie.
3.2

KaÏd˘ ãlen MOV stratí svoje ãlenstvo bez ìal‰ích formalít, ak nebude znovu zvolen˘ v súlade s paragrafom 2.6 a 2.7 vykonávacieho
ustanovenia k tomuto pravidlu.

3.3. KaÏd˘ ãlen MOV musí odstúpiÈ z funkcie na konci kalendárneho
roku, v ktorom dov⁄‰i vek 70 rokov, s v˘hradou prechodn˘ch
ustanovení uveden˘ch v paragrafe 2.8 vykonávacieho ustanovenia
k tomuto pravidlu.
3.4. âlenstvo zanikne:
3.4.1 s okamÏitou platnosÈou kaÏdému ãlenovi MOV, ktor˘ bol
zvolen˘ na základe kandidatúry ako aktívny ‰portovec podºa
paragrafu 2.2.1 vykonávacieho ustanovenia k tomuto pravidlu, ak prestane byÈ ãlenom komisie ‰portovcov MOV.
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3.4.2 s okamÏitou platnosÈou kaÏdému ãlenovi, ktor˘ bol zvolen˘
na základe kandidatúry spojenej s funkciou v jednej z organizácií uveden˘ch v paragrafe 2.2.2 a 2.2.3 vykonávacieho
ustanovenia k tomuto pravidlu, ak prestane túto funkciu
vykonávaÈ.
3.5. KaÏd˘ ãlen MOV, ktor˘ bol zvolen˘ na základe kandidatúry navrhnutej podºa paragrafu 2.2.4 vykonávacieho ustanovenia k tomuto
pravidlu, sa bude pokladaÈ za rezignujúceho, ak uÏ nemá trvalé
bydlisko alebo miesto hlavného pôsobenia v ‰táte uvedenom
v súvislosti s jeho menom na zozname ãlenov, ako je to uvedené
v paragrafe 5 tohto pravidla. V takom prípade rozhoduje o zániku
ãlenstva zasadanie MOV.
3.6. U kaÏdého ãlena MOV sa predpokladá, Ïe rezignoval, a jeho ãlenstvo zanikne bez akéhokoºvek ìal‰ieho vyhlásenia z jeho strany, ak
sa okrem dôvodov vy‰‰ej moci, poãas dvoch po sebe nasledujúcich
rokov nezúãastní na zasadaniach MOV alebo sa aktívne nezúãastÀuje
na ãinnosti MOV. V tak˘chto prípadoch rozhoduje o zániku ãlenstva
zasadanie MOV.
3.7. âlen MOV, doÏivotn˘ ãestn˘ predseda, ãestn˘ ãlen alebo zaslúÏil˘
ãlen môÏe byÈ vylúãen˘ zasadaním MOV, ak podvádzal pri sºube
alebo ak zasadnutie MOV zváÏi, Ïe tak˘ ãlen zanedbáva alebo
vedome ohrozuje záujmy MOV, alebo sa nejak˘m spôsobom previnil.
3.8. Rozhodnutia o vylúãení ãlena, doÏivotného ãestného predsedu,
ãestného ãlena alebo zaslúÏilého ãlena sa prijímajú dvojtretinovou
väã‰inou hlasov ãlenov prítomn˘ch na zasadaní na základe návrhu
v˘konného v˘boru. Dotyãn˘ ãlen dostane moÏnosÈ vysvetliÈ svoj
prípad a osobne sa zúãastniÈ na jeho prerokovaní na zasadaní MOV.
K˘m zasadanie MOV nerozhodne o návrhu na vylúãenie ãlena,
v˘konn˘ v˘bor MOV môÏe tohto ãlena predbeÏne zbaviÈ v‰etk˘ch
alebo ãasti práv, privilégií a funkcií vypl˘vajúcich z jeho ãlenstva.
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âlen, doÏivotn˘ ãestn˘ predseda, ãestn˘ ãlen alebo zaslúÏil˘ ãlen
vylúãen˘ z MOV nemôÏe byÈ ãlenom NOV, asociácie NOV ani ãlenom OCOG. Za Ïiadnych okolností sa nemôÏe opäÈ staÈ ãlenom,
doÏivotn˘m ãestn˘m predsedom, ãestn˘m ãlenom alebo zaslúÏil˘m
ãlenom MOV.
4

DoÏivotn˘ ãestn˘ predseda - ãestní ãlenovia – zaslúÏilí ãlenovia
4.1. Na základe návrhu v˘konného v˘boru MOV môÏe MOV zvoliÈ za
doÏivotného ãestného predsedu takého ãlena MOV, ktor˘ odviedol
v˘nimoãné sluÏby ako predseda MOV. DoÏivotn˘ ãestn˘ predseda
je poz˘van˘ na olympijské hry, Olympijské kongresy, zasadania
MOV a zasadania v˘konného v˘boru MOV, kde je preÀho rezervované miesto vedºa predsedu MOV. DoÏivotn˘ ãestn˘ predseda má
právo vstupovaÈ do diskusie. Pozícia doÏivotného ãestného predsedu
nezah⁄Àa hlasovacie právo.
4.2. KaÏd˘ ãlen MOV, ktor˘ po odslúÏení najmenej desiatich rokov v MOV,
a ktor˘ mu odviedol v˘nimoãné sluÏby, môÏe byÈ po odchode do
dôchodku na návrh v˘konného v˘boru MOV zvolen˘ za ãestného
ãlena MOV. âestní ãlenovia sú poz˘vaní, aby sa zúãastnili na olympijsk˘ch hrách, na Olympijsk˘ch kongresoch a na zasadaniach
MOV, kde má kaÏd˘ z nich rezervované miesto. Na poÏiadanie
predsedu MOV môÏu predniesÈ svoj názor. Nemajú v‰ak hlasovacie
právo.
4.3. Na základe návrhu v˘konného v˘boru MOV môÏe MOV za zaslúÏil˘ch ãlenov zvoliÈ v˘znamné osobnosti mimo MOV, ktoré mu odviedli obzvlá‰È mimoriadne cenné sluÏby. Takíto zaslúÏilí ãlenovia
nemajú hlasovacie právo. Sú poz˘vaní ako hostia na olympijské hry
a na Olympijské kongresy, kde má kaÏd˘ z nich rezervované miesto.
Okrem toho ich môÏe predseda MOV pozvaÈ aj na ìal‰ie akcie
alebo stretnutia MOV.
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5

Zoznam ãlenov
V˘konn˘ v˘bor MOV vedie aktuálny zoznam v‰etk˘ch ãlenov MOV,
doÏivotného ãestného predsedu vrátane ãestn˘ch a zaslúÏil˘ch ãlenov.
Ak bol ãlen MOV zvolen˘ na základe kandidatúry ako aktívny ‰portovec
podºa paragrafu 2.2.1 vykonávacieho ustanovenia k tomuto pravidlu
alebo ak bola jeho kandidatúra spojená s funkciou v rámci jednej
z organizácií uveden˘ch v paragrafe 2.2.2 a 2.2.3 tohto pravidla, bude
to v zozname uvedené.

VYKONÁVACIE USTANOVENIE K PRAVIDLU 20
1

VoliteºnosÈ
1.1. âlenom MOV sa môÏe staÈ ktorákoºvek fyzická osoba star‰ia
ako 18 rokov s podmienkou, Ïe jej kandidatúra bude predloÏená
v súlade s paragrafom 2.1 niÏ‰ie, Ïe spæÀa podmienky stanovené
v paragrafe 2.1, Ïe jej kandidatúru preskúmala komisia pre nominácie a v˘konn˘ v˘bor MOV odporúãal jej zvolenie zasadaniu MOV.
1.2. V‰etci ãlenovia MOV sú volení v súlade s predpismi tohto vykonávacieho ustanovenia na obdobie 8 rokov. S v˘nimkou paragrafov
3.3, 3.4, 3.5 a 3.6 pravidla 20 môÏu byÈ volení opakovane.

2

Postup pri voºbe ãlenov MOV
2.1. Predkladanie kandidátov do volieb za ãlenov MOV
Nasledujúce osoby a organizácie môÏu predloÏiÈ jedného alebo viacer˘ch kandidátov do volieb za ãlenov MOV:
- ãlenovia MOV: kaÏd˘ ãlen MOV má právo predloÏiÈ do volieb za
ãlena MOV jedného alebo viacer˘ch kandidátov;
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- komisia ‰portovcov MOV: komisia ‰portovcov MOV má právo
predloÏiÈ do volieb za ãlena MOV jedného alebo viacer˘ch kandidátov;
- Medzinárodné federácie olympijsk˘ch ‰portov: Asociácia letn˘ch
olympijsk˘ch medzinárodn˘ch federácií (ASOIF), Asociácia medzinárodn˘ch olympijsk˘ch zimn˘ch ‰portov˘ch federácií (AIOWF)
a v‰etky medzinárodné ‰portové federácie, ktoré sú ãlenmi ASOIF
a AIOWF, majú právo predloÏiÈ do volieb za ãlena MOV jedného
alebo viacer˘ch kandidátov;
- Národné olympijské v˘bory: Asociácia národn˘ch olympijsk˘ch
v˘borov (ANOC), Asociácia národn˘ch olympijsk˘ch v˘borov
Afriky (ANOCA), Európské olympijské v˘bory (EOC), Olympijská
rada Ázie (OCA), Panamerická ‰portová organizácia (PASO)
a Národné olympijské v˘bory Oceánie (ONOC), ako aj v‰etky
NOV, ktoré uznal MOV, majú právo predloÏiÈ do volieb za ãlena
MOV jedného alebo viacer˘ch kandidátov.
Aby mohli byÈ kandidatúry prijaté, treba ich predloÏiÈ písomne predsedovi MOV. Okrem toho musia vo v‰etk˘ch prípadoch spæÀaÈ podmienky
stanovené v paragrafe 2.2. niÏ‰ie.
2.2. Podmienky, ktoré musia kandidáti spæÀaÈ
V‰etky osoby alebo organizácie uvedené v paragrafe 2.1 vy‰‰ie, ktoré
predkladajú do volieb za ãlenov MOV jedného alebo viacer˘ch
kandidátov podºa paragrafov. 2.2.1, 2.2.2 alebo 2.2.3 niÏ‰ie, musia
pri kaÏdom kandidátovi jasne uviesÈ, ãi je kandidát navrhovan˘ ako
aktívny ‰portovec podºa paragrafu 2.2.1 niÏ‰ie, alebo ãi je jeho kandidatúra spojená s funkciou, ktorú kandidát vykonáva v jednej
z organizácií uveden˘ch v paragrafoch 2.2.2 alebo 2.2.3 niÏ‰ie.
2.2.1 Ak je kandidát navrhovan˘ ako aktívny ‰portovec v zmysle
paragrafu 1.1 pravidla 20, musí byÈ aktívnym ãlenom komisie
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‰portovcov MOV. Tak˘to aktívny ‰portovec musí byÈ zvolen˘
alebo menovan˘ do komise ‰portovcov MOV nie neskôr neÏ
poãas olympijsk˘ch hier alebo zimn˘ch olympijsk˘ch hier,
ktoré nasledujú po hrách, na ktor˘ch sa dotyãn˘ ‰portovec
naposledy zúãastnil.
Pri predkladaní jednej alebo viacer˘ch kandidatúr sa komisia
‰portovcov MOV musí presvedãiÈ, ãi je zachovaná spravodlivá rovnováha medzi ‰portovcami zastupujúcimi letné ‰porty
a ‰portovcami zastupujúcimi zimné ‰porty. Celkov˘ poãet
ãlenov zvolen˘ch spomedzi t˘chto kandidátov a zasadajúcich
súãasne v MOV nemôÏe byÈ nikdy vy‰‰í ako 15.
2.2.2 Ak je navrhovaná kandidatúra spojená s funkciou v rámci
M·F alebo asociácie M·F, alebo organizácie uznanej MOV
podºa paragrafu 5 pravidla 4, kandidát musí zastávaÈ post
predsedu M·F, ASOIF alebo AIOWF, alebo inej uznanej
organizácie, alebo jednu z najvy‰‰ích v˘konn˘ch ãi vedúcich
funkcií v rámci t˘chto organizácií. Celkov˘ poãet ãlenov
zvolen˘ch spomedzi t˘chto kandidátov nemôÏe byÈ vy‰‰í
ako 15.
2.2.3 Ak je navrhovaná kandidatúra spojená s funkciou v rámci
NOV alebo svetovej, resp. kontinentálnej asociácie NOV,
kandidát musí zastávaÈ post predsedu NOV, ANOC, ANOCA,
EOC, OCA, PASO alebo ONOC, alebo jednu z najvy‰‰ích
v˘konn˘ch ãi vedúcich funkcií v rámci jednej z t˘chto organizácií. Za kaÏd˘ ‰tát môÏe byÈ na základe tejto kandidatúry
zvolen˘ jeden ãlen. Celkov˘ poãet ãlenov zvolen˘ch spomedzi
t˘chto kandidátov a zasadajúcich súãasne v MOV nemôÏe
byÈ vy‰‰í ako 15.
2.2.4 KaÏdá iná kandidatúra sa môÏe t˘kaÈ osobnosti, ktorá je
obãanom ‰tátu, v ktorom má trvalé bydlisko alebo hlavné
pôsobisko, a v ktorej existuje NOV uznan˘ MOV. Z tak˘chto
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kandidátov môÏe byÈ zvolen˘ z kaÏdého ‰tátu len jeden ãlen.
Celkov˘ poãet ãlenov zvolen˘ch spomedzi t˘chto kandidátov
a zasadajúcich súãasne v MOV nemôÏe byÈ vy‰‰í ako 70.
2.3. Komisia pre nominácie
2.3.1 Komisia pre nominácie sa bude skladaÈ zo siedmich ãlenov,
z ktor˘ch troch vyberá etická komisia MOV, troch zasadanie
MOV a jedného komisia ‰portovcov MOV. âlenovia komisie
pre nominácie sú volení na ‰tyri roky; môÏu byÈ zvolení
opakovane.
2.3.2 Úlohou komisie pre nominácie je preskúmaÈ kaÏdú kandidatúru v súlade s paragrafom 2.4.2 niÏ‰ie a o kaÏdom
kandidátovi vypracovaÈ pre potreby v˘konného v˘boru MOV
písomnú správu.
2.3.3 Komisia pre nominácie má vlastnú organizáciu; sama si
menuje svojho predsedu a tajomníka; tajomník sa môÏe
vybraÈ aj mimo ãlenov komisie.
2.4. Skúmanie kandidatúr komisiou pre nominácie
2.4.1 Predseda MOV postúpi doruãenú kandidatúru predsedovi
komisie pre nominácie, ktor˘ ihneì nariadi otvorenie spisu.
S v˘nimkou mimoriadnych okolností musí byÈ spis doruãen˘
predsedovi komisie pre nominácie najneskôr tri mesiace pred
dátumom otvorenia ìal‰ieho zasadania MOV, a spracovan˘
tak, aby v˘konn˘ v˘bor mohol v stanovenom ãase predloÏiÈ
návrh tomuto zasadaniu.
2.4.2 Keì predseda komisie pre nominácie dostane kandidatúru,
ktorú mu poslal predseda MOV, ihneì o tom informuje
ãlenov svojej komisie a záleÏitosÈ s nimi prerokuje; komisia
pre nominácie získava o kandidátovi v‰etky potrebné infor-
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mácie, najmä ão sa t˘ka jeho profesionálnej a materiálnej
situácie, jeho kariéry a ‰portovej aktivity; komisia môÏe
kandidáta poÏiadaÈ, aby jej odporuãil nejaké osobnosti, od
ktor˘ch môÏe získavaÈ informácie; komisia môÏe kandidáta
pozvaÈ aj na pohovor.
2.4.3 Komisia si overuje pôvod v‰etk˘ch kandidátov a v prípade
potreby aj kandidáta ako aktívneho ‰portovca alebo funkciu,
s ktorou je kandidatúra spojená.
2.4.4 Keì komisia pre nominácie získa v‰etky potrebné údaje,
vypracuje pre v˘konn˘ v˘bor zdôvodÀovaciu písomnú správu,
v ktorej uvedie, ãi podºa jej názoru kandidát má alebo nemá
vlastnosti potrebné na zvolenie za ãlena MOV. Okrem toho,
ak je kandidát aktívnym ‰portovcom podºa paragrafu 2.2.1
vy‰‰ie alebo ak je jeho kandidatúra spojená s funkciou v jednej
z organizácií uveden˘ch v paragrafoch 2.2.2 a 2.2.3 vy‰‰ie,
komisia pre nominácie to uvedie vo svojej správe.
2.5. Postup pred v˘konn˘m v˘borom MOV
2.5.1 V˘konn˘ v˘bor MOV je jedin˘ kompetentn˘ predkladaÈ kandidatúry zasadaniu.
2.5.2 Keì v˘konn˘ v˘bor na svojom zasadaní prijme správu od
komisie pre nominácie a oboznámi sa s jej obsahom, rozhodne, ãi navrhne alebo nenavrhne kandidáta do volieb za
ãlena MOV. Ak to v˘konn˘ v˘bor povaÏuje za potrebné,
môÏe kandidáta (kandidátov) aj vypoãuÈ. V˘konn˘ v˘bor pri
vypracúvaní volebného návrhu predloÏí zasadaniu najneskôr
30 dní pred jeho zaãiatkom písomn˘ návrh, ku ktorému pripojí správu komisie pre nominácie.
V˘konn˘ v˘bor uvedie pôvod kaÏdého kandidáta a v prípade
potreby aj to, ãi ide o kandidatúru aktívneho ‰portovca podºa
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paragrafu 2.2.1 vy‰‰ie, alebo ãi je kandidatúra spojená s funkciou v niektorej z organizácií uveden˘ch v paragrafoch 2.2.2
a 2.2.3 vy‰‰ie. V˘konn˘ v˘bor môÏe na voºbu jedného ãlena
predloÏiÈ viacero nominácií.
2.5.3 Postup preverovania kandidatov, ktorí sú navrhnutí ako
aktívni ‰portovci, sa podºa paragrafu 2.2.1 môÏe ur˘chliÈ
a v tak˘chto prípadoch je moÏné termíny, ktoré sú uvedené
v paragrafoch 2.4.1 a 2.5.2, podºa potreby posunúÈ tak, aby
sa umoÏnila voºba ãlenov MOV zo ‰portovcov, ktorí sú
novozvolení do komisie ‰portovcov MOV.
2.6. Postup pred zasadaním MOV
2.6.1 Zasadanie MOV je jediné kompetentné voliÈ akéhokoºvek
ãlena MOV.
2.6.2 V‰etky kandidatúry navrhnuté v˘konn˘m v˘borom sú predloÏené zasadaniu na hlasovanie; voºby sú tajné; rozhodnutia
sa prijímajú väã‰inou hlasov prítomn˘ch ãlenov.
2.6.3 Predseda komisie pre nominácie môÏe zasadaniu predloÏiÈ
názor tejto komisie.
2.7. Postup opakovaného volenia ãlenov
Postup opakovaného volenia ãlenov MOV, ktorí majú na takého
opakované zvolenie právny nárok, sa na ìal‰ie osemroãné volebné
obdobie koná v súlade s vykonávacími ustanoveniami paragrafov
2.4, 2.5 a 2.6 vy‰‰ie; moÏno ho ur˘chliÈ a zjednodu‰iÈ.
2.8. Prechodné ustanovenia
Práva ãlenov MOV, ktorí boli zvolení pred dátumom otvorenia
110. zasadania MOV (11. decembra 1999), sa rie‰ia takto:
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2.8.1 KaÏd˘ ãlen MOV, ktor˘ bol zvolen˘ pred dátumom otvorenia 110. zasadania MOV (11. decembra 1999), musí svoju
ãinnosÈ v MOV ukonãiÈ koncom kalendárneho roka, v ktorom
dosiahne vek 80 rokov, ak nebol zvolen˘ pred rokom 1966.
Ak ãlen dosiahne tento vek poãas svojho volebného obdobia
vo funkcii predsedu, podpredsedu alebo ãlena v˘konného
v˘boru MOV, ukonãenie jeho ãinnosti nadobudne platnosÈ
po skonãení nasledujúceho zasadania MOV.
2.8.2 Okrem toho ãlenovia MOV, ktorí boli zvolení pred dátumom
otvorenia 110. zasadania MOV (11. decembra 1999) a nedosiahli vekov˘ limit v súlade s paragrafom 2.8.1 vy‰‰ie, môÏu
byÈ na zasadaní MOV znovu zvolení, a to jedna tretina
do roku 2007, jedna tretina do roku 2008 a jedna tretina
do roku 2009, za podmienok uveden˘ch v paragrafe 2.6
tohto vykonávacieho ustanovenia. Îrebovanie, ktoré rozhodne
o tom, ktor˘ch ãlenov sa bude ktor˘ dátum t˘kaÈ, sa uskutoãní na 111. zasadaní MOV.
2.8.3 Pri príleÏitosti olympijsk˘ch hier 2000 bude do komisie
‰portovcov MOV zvolen˘ch osem ‰portovcov. ·tyria ãlenovia,
ktorí dosiahnu najvy‰‰í poãet hlasov, budú zvolení na osem
rokov a ìal‰í ‰tyria, ktorí dostanú druh˘ najvy‰‰í poãet
hlasov, budú zvolení na ‰tyri roky.
2.8.4 Pri príleÏitosti zimn˘ch olympijsk˘ch hier 2002 budú do
komisie ‰portovcov zvolení ‰tyria ‰portovci. Dvaja ãlenovia,
ktorí dosiahnu najvy‰‰í poãet hlasov, budú zvolení na osem
rokov a ìal‰í dvaja, ktorí dostanú druh˘ najvy‰‰í poãet
hlasov, budú zvolení na ‰tyri roky.
2.8.5 V prípade, Ïe ãlenovia komisie ‰portovcov MOV budú zvolení za ãlenov MOV na 110. zasadaní MOV, ich volebné obdobie sa skonãí vzápätí po závereãnom ceremoniáli olympij-
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sk˘ch hier alebo zimn˘ch olympijsk˘ch hier ‰tyri roky od ich
zvolenia za ãlenov komisie ‰portovcov MOV.
2.8.6 Vykonávacie ustanovenia paragrafov 2.1, 2.3, 2.4, 2.5.2
a 2.6.2 vy‰‰ie sa vzÈahujú na voºbu aktívnych ‰portovcov
aÏ do 1. januára 2000.
2.8.7 Do 31. decembra 2007 môÏe byÈ celkov˘ poãet ãlenov MOV
130.

21 Organizácia
Orgánmi MOV sú:
1

zasadanie,

2

v˘konn˘ v˘bor,

3

predseda.

4

V prípade pochybností pri vymedzení kompetencií jednotliv˘ch orgánov
MOV, v˘raz ,,MOV“, pouÏit˘ samostatne bez ìal‰ieho upresnenia, treba
chápaÈ ako v˘raz oznaãujúci zasadanie, s v˘hradou prenesenia právomocí na v˘konn˘ v˘bor.

22 Zasadanie

36

1

Valné zhromaÏdenie ãlenov MOV, nazvané zasadanie, sa koná najmenej
raz za rok. Mimoriadne zasadanie sa zvoláva z iniciatívy predsedu alebo
na písomnú ÏiadosÈ najmenej jednej tretiny ãlenov.

2

Miesto zasadania urãuje MOV, miesto mimoriadneho zasadania urãuje
predseda. Pozvánky na zasadanie alebo na mimoriadne zasadanie spolu
s programom rozposiela predseda najmenej mesiac pred schôdzou.
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3

Organizovanie zasadania vrátane v‰etk˘ch finanãn˘ch záleÏitostí s t˘m
spojen˘ch, sa riadi Pokynmi na organizovanie schôdzí a ìal‰ími úpravami
na to vydan˘mi v˘konn˘m v˘borom MOV.

4

Zasadanie je najvy‰‰ím orgánom MOV. Schvaºuje, upravuje a modifikuje
Olympijskú chartu. Jeho rozhodnutia sú definitívne. Na návrh v˘konného
v˘boru MOV volí ãlenov MOV.

5

Zasadanie môÏe delegovaÈ právomoci na v˘konn˘ v˘bor.

23 Výkonný výbor
1

ZloÏenie
V˘konn˘ v˘bor tvoria predseda, ‰tyria podpredsedovia a ìal‰ích desaÈ
ãlenov. V˘ber t˘chto ãlenov bude odzrkadºovaÈ zloÏenie zasadania. Na
v‰etk˘ch voºbách bude zasadanie dozeraÈ, ãi sa vy‰‰ie uvedená zásada
dodrÏuje.

2

Voºba
V‰etk˘ch ãlenov v˘konného v˘boru volí zasadanie tajn˘m hlasovaním
väã‰inou hlasov zúãastnen˘ch.

3

Trvanie a dæÏka mandátov
3.1. DæÏka mandátu predsedu a jeho obnovenie je vymedzené pravidlom 24.
3.2. DæÏka mandátov podpredsedov a desiatich ìal‰ích ãlenov v˘konného
v˘boru je stanovené na ‰tyri roky. âlen sa môÏe uchádzaÈ maximálne
o dve po sebe nasledujúce volebné obdobia vo v˘konnom v˘bore,
bez ohºadu na funkciu, do ktorej bol zvolen˘. DæÏka mandátu, ktorá
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slúÏi na v˘menu ãlena, podºa uvedeného paragrafu 4.2, sa neberie
do úvahy.
3.3. Ak ãlen naplní dve po sebe nasledujúce volebné obdobia svojho
mandátu podºa vy‰‰ie uvedeného paragrafu 3.2, môÏe byÈ zvolen˘
za ãlena v˘konného v˘boru po ãasovom odstupe minimálne dvoch
rokov. Toto nemoÏno aplikovaÈ na voºbu do funkcie predsedu, na
ktorú nie je nijaká ãakacia lehota.
3.4. V‰etk˘m ãlenom v˘konného v˘boru sa zaãína alebo obnovuje mandát
na konci zasadania, ktoré ich zvolilo, hneì po svojom zvolení sa
v‰ak môÏu zúãastniÈ na schôdzi v˘konného v˘boru s hlasom
poradn˘m; ich mandát uplynie ukonãením riadneho zasadania
konaného v roku, v ktorom sa platnosÈ mandátu konãí.
3.5. Pre úãel tohto pravidla ,,rok“ treba chápaÈ ako ãasové obdobie
medzi dvoma pravideln˘mi po sebe nasledujúcimi zasadaniami.
4

Uvoºnené miesta
4.1. Prípad uvoºnenia predsedníckeho úradu upravuje pravidlo 24.
4.2. V prípade uvoºnenia akejkoºvek inej funkcie MOV zvolí na svojom
najbliÏ‰om zasadaní náhradníka. Dokonãí mandát ãlena, ktorého
nahradil. MôÏe byÈ teda zvolen˘ do akejkoºvek funkcie vo v˘konnom
v˘bore.

5

Právomoci a povinnosti
V˘konn˘ v˘bor spravuje záleÏitosti MOV. Vykonáva najmä tieto funkcie:
5.1. dbá o dodrÏiavanie Olympijskej charty;
5.2. preberá na seba najvy‰‰iu zodpovednosÈ za správu MOV;
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5.3. schvaºuje vnútornú organizáciu MOV, jeho organizaãné usporiadanie
a v‰etky vnútorné predpisy súvisiace s jeho organizáciou;
5.4. zodpovedá za správu financií MOV a pripravuje v˘roãnú správu;
5.5. predkladá zasadaniu správu o v‰etk˘ch navrhovan˘ch zmenách
pravidiel alebo vykonávacích ustanovení;
5.6. predkladá zasadaniu MOV mená osôb, ktoré navrhuje zvoliÈ do
MOV;
5.7. riadi proces prijímania a v˘beru nominácií na organizovanie
olympijsk˘ch hier;
5.8. schvaºuje a udeºuje ãestné vyznamenania MOV;
5.9. stanovuje program zasadania MOV
5.10. na návrh predsedu menuje a odvoláva generálneho riaditeºa a generálneho tajomníka. Predseda rozhoduje o ich menovaní, schválení
a o ich sluÏobnom plate;
5.11. spravuje archív MOV;
5.12. vydáva vo forme, ktorú povaÏuje za vhodnú (kódexy, uznesenia,
normy, direktívy, smernice, pokyny) v‰etky predpisy potrebné na
zabezpeãenie správneho plnenia Olympijskej charty a organizovania
olympijsk˘ch hier;
5.13. plní v‰etky ìal‰ie povinnosti stanovené zasadaním.
V˘konn˘ v˘bor sa schádza z iniciatívy predsedu, alebo na ÏiadosÈ väã‰iny
svojich ãlenov.
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24 Predseda
1

Predsedu volí MOV tajn˘m hlasovaním spomedzi svojich ãlenov na
obdobie ôsmich rokov, ktoré sa môÏe obnoviÈ len raz na ‰tyri roky.
Kandidatúry sa vyhlasujú tri mesiace pred otvorením zasadania, na
ktorom bude prebiehaÈ voºba predsedu.

2

S v˘nimkou ustanovenia paragrafu 3 uvedeného niÏ‰ie je predseda
volen˘ zasadaním, ktoré sa koná v druhom roku olympiády.

3

Ak predseda nie je schopn˘ plniÈ svoje povinnosti vypl˘vajúce z jeho
funkcie, nahradí ho sluÏobne najstar‰í podpredseda aÏ do zvolenia nového
predsedu na najbliÏ‰om zasadaní MOV. Nov˘ predseda dokonãí mandát
predsedu, ktorého nahradil. Predseda sa potom znovu volí podºa prvej
vety vy‰‰ie uvedeného paragrafu 1.

4

Predseda riadi v‰etku ãinnosÈ MOV a je jeho stálym predstaviteºom.

5

Predseda ustanovuje v prípade potreby stále alebo ad hoc komisie
a pracovné skupiny; urãuje ich poslanie a menuje ich ãlenov; predseda
rovnako rozhoduje o ich rozpustení, ak sa domnieva, Ïe splnili svoj
mandát. Bez predchádzajúceho súhlasu predsedu MOV nie je moÏné
konaÈ Ïiadnu schôdzu komisie alebo pracovnej skupiny. Predseda je
oprávnen˘m ãlenom v‰etk˘ch komisií a pracovn˘ch skupín, a ak sa
zúãastní na ich schôdzach, má prednostné právo.
Komisia ‰portovcov
Vymenúva komisu ‰portovcov, ktorej väã‰inu ãlenov volia ‰portovci,
zúãastÀujúci sa na olympijsk˘ch hrách. Voºba sa koná pri príleÏitosti hier
olympiády alebo zimn˘ch olympijsk˘ch hier v súlade s predpismi, ktoré
prijal v˘konn˘ v˘bor MOV po konzultácii s komisou ‰portovcov a po
oznámení M·F a NOV rok pred olympijsk˘mi hrami, poãas ktor˘ch sa
také voºby uskutoãnia.
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25 Etická komisia MOV
Opatrenia a sankcie
1

Etická komisia MOV je poverená vymedzením a aktualizovaním etick˘ch
princípov vrátane Etického kódexu, zaloÏeného na hodnotách a princípoch
zachovávan˘ch v Olympijskej charte. Okrem toho vy‰etruje sÈaÏnosti,
ktoré sú vznesené v súvislosti so zanedbávaním etick˘ch princípov vrátane
poru‰enia Etického kódexu a v prípade potreby navrhuje sankcie v˘konnému v˘boru.

2

Opatrenia a sankcie, ktoré môÏe prijaÈ zasadanie, v˘konn˘ v˘bor alebo
disciplinárna komisia, uvedené niÏ‰ie sú:
2.1. V rámci olympijského hnutia:
2.1.1 voãi ãlenom, doÏivotnému ãestnému predsedovi, ãestn˘m
ãlenom a zaslúÏil˘m ãlenom:
a) pokarhanie vyslovené v˘konn˘m v˘borom;
b) pozastavenie ãlenstva na urãité obdobie vyslovené v˘konn˘m v˘borom. Pozastavenie ãlenstva môÏe byÈ roz‰írené
na v‰etky alebo len na ãasÈ práv, privilégií a funkcií vypl˘vajúcich z ãlenstva dotyãnej osoby.
Sankcie môÏu byÈ uloÏené ãlenom, doÏivotnému ãestnému predsedovi, ãestn˘m ãlenom alebo zaslúÏil˘m ãlenom, ktorí svojím správaním
ohrozujú záujmy MOV.
Vy‰‰ie uvedené opatrenia a sankcie môÏu byÈ kumulované.
Rozhodnutím v˘konného v˘boru môÏe byÈ ãlen, doÏivotn˘ ãestn˘
predseda, ãestn˘ ãlen alebo zaslúÏil˘ ãlen, zbaven˘ v‰etk˘ch alebo
ãastí práv, privilégií a funkcií vypl˘vajúcich z jeho ãlenstva poãas
disciplinárneho vy‰etrovania, ktoré sa vzÈahuje na jeho prípad.
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Vylúãenie ãlena, doÏivotného ãestného predsedu, ãestného ãlena
alebo zaslúÏilého ãlena sa riadi paragrafmi 20.3.7 a 20.3.8.
2.1.2 voãi M·F:
a) stiahnutie z programu olympijsk˘ch hier
- ‰portu (zasadanie)
- odvetvia (v˘konn˘ v˘bor); alebo
- disciplíny (v˘konn˘ v˘bor);
b) odÀatie uznania (zasadanie);
2.1.3 voãi asociáciám M·F: odÀatie uznania (zasadanie);
2.1.4 voãi NOV:
a) odÀatie práva prihlásiÈ pretekárov na olympijské hry
(v˘konn˘ v˘bor);
b) zastavenie ãinnosti (v˘konn˘ v˘bor); v takomto prípade
v˘konn˘ v˘bor urãí jednotlivé dôsledky pre príslu‰n˘
NOV a jeho ‰portovcov;
c) doãasné alebo trvalé odÀatie uznania (zasadanie); v prípade
trvalého odÀatia uznania stráca NOV v‰etky práva, ktoré
sú mu udelené podºa Olympijskej charty;
d) odÀatie práva usporiadaÈ zasadanie alebo Olympijsk˘
kongres (zasadanie);
2.1.5 voãi asociáciám NOV: odÀatie uznania (zasadanie);
2.1.6 voãi olympijskému mestu, OCOG alebo NOV: odÀatie práva
usporiadaÈ olympijské hry (zasadanie);

42

2003

Kapitola 2
Medzinárodný olympijský výbor

2.2. V rámci olympijsk˘ch hier:
2.2.1 voãi jednotliv˘m pretekárom a druÏstvám: doãasné alebo
trvalé zru‰enie úãasti na olympijsk˘ch hrách alebo vylúãenie
z nich, diskvalifikácia alebo zru‰enie akreditácie; v prípade
diskvalifikácie alebo vylúãenia budú v súvislosti s príslu‰n˘m
poru‰ením Olympijskej charty vrátené MOV získané medaily
a diplomy. Okrem toho, s plnou mocou v˘konného v˘boru
MOV, môÏe pretekár alebo druÏstvo stratiÈ v˘hodu umiestenia
získanú v in˘ch súÈaÏiach na olympijsk˘ch hrách, na ktor˘ch
bol on alebo ono diskvalifikovan˘(é) alebo v˘luãen˘(é);
v tak˘ch prípadoch medaily a diplomy, ktoré vyhral on alebo
ono, musia byÈ vrátené MOV (v˘konn˘ v˘bor);
2.2.2 voãi funkcionárom, manaÏérom a ìal‰ím ãlenom delegácií,
ako aj voãi rozhodcom a ãlenom jury: doãasné alebo trvalé
zru‰enie úãasti na olympijsk˘ch hrách alebo vylúãenie z nich
(v˘konn˘ v˘bor);
2.2.3 voãi v‰etk˘m akreditovan˘m osobám: zru‰enie akreditácie
(v˘konn˘ v˘bor);
2.2.4 v˘konn˘ v˘bor MOV môÏe delegovaÈ svoje právomoci na
disciplinárnu komisiu;
2.2.5 Ïiadne rozhodnutie prijaté v rámci olympijsk˘ch hier nebude
môcÈ byÈ znovu preskúmané po troch kalendárnych rokoch
odo dÀa závereãného ceremoniálu t˘chto hier.
3

Pred uplatnením opatrenia alebo sankcie môÏe príslu‰n˘ orgán MOV
vysloviÈ varovanie.

4

KaÏd˘ jednotlivec, druÏstvo alebo akákoºvek fyzická alebo právnická
osoba má právo na vypoãutie v orgáne MOV, ktor˘ je kompetentn˘ urobiÈ
opatrenie alebo uloÏiÈ sankciu. Právo na vypoãutie v zmysle tohto usta-
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novenia zah⁄Àa právo byÈ oboznámen˘ s obvinením a právo osobnej
úãasti alebo predloÏenia písomnej obhajoby.
5

Rozhodnutie o v‰etk˘ch vy‰‰ie uveden˘ch opatreniach alebo sankciách
uloÏen˘ch zasadaním, v˘konn˘m v˘borom alebo disciplinárnou komisiou,
musí byÈ príslu‰nej strane doruãené písomne.

6

Ak kompetentn˘ orgán nerozhodne inak, opatrenia a sankcie nadobúdajú
platnosÈ ihneì.

26 Procedurálne pravidlá
1

·tandardn˘ postup
1.1. Zasadania MOV a schôdze v˘konného v˘boru vedie predseda alebo
v jeho neprítomnosti sluÏobne najstar‰í podpredseda. V neprítomnosti predsedu a podpredsedov vedie schôdze sluÏobne najstar‰í
ãlen v˘konného v˘boru.
1.2. Pre potrebné kvórum na zasadaní je nevyhnutná polovica celkového
poãtu ãlenov MOV plus jeden hlas. Pre potrebné kvórum na schôdzach v˘konného v˘boru MOV je nevyhnutn˘ch 8 ãlenov.
1.3. Rozhodnutia sa prijímajú väã‰inou hlasov; ale na zmenu základn˘ch
princípov a pravidiel sa vyÏaduje dvojtretinová väã‰ina ãlenov MOV
prítomn˘ch na zasadaní (uvedenú väã‰inu musí tvoriÈ aspoÀ 30 ãlenov). Ak zasadanie nerozhodne inak, zmenené pravidlá a vykonávacie ustanovenia nadobúdajú úãinnosÈ ihneì.
ZáleÏitosÈ, ktorá nie je uvedená v programe dÀa zasadania, moÏno
prerokúvaÈ, ak o to poÏiada jedna tretina ãlenov alebo so súhlasom
predsedajúceho.
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1.4. KaÏd˘ ãlen má jeden hlas. ZdrÏanie sa hlasovania, ãisté alebo
neplatné hlasovacie lístky sa pri poãítaní poÏadovanej väã‰iny
neberú do úvahy. Hlasovanie na základe plnej moci sa nepripú‰Èa.
Hlasovanie je tajné, ak tak rozhodne predsedajúci alebo o to
poÏiada ‰tvrtina prítomn˘ch ãlenov. V prípade rovnosti hlasov
rozhoduje predsedajúci.
1.5. Ustanovenia paragrafov 1.3 a 1.4 sa t˘kajú volieb osôb i hostiteºsk˘ch
miest. Ak sú v‰ak (alebo zostávajú) len dvaja kandidáti, vyhlasuje sa
za zvoleného kandidát, ktor˘ získal väã‰í poãet hlasov.
1.6. âlen MOV sa musí zdrÏaÈ hlasovania za nasledujúcich okolností:
a) ak sa hlasovanie t˘ka voºby usporiadateºa olympijsk˘ch hier
a kandidujúce mesto sa nachádza v ‰táte, ktorého je obãanom;
b) ak sa hlasovanie t˘ka voºby miesta konania zasadania MOV,
Olympijského kongresu alebo inej schôdze ãi zhromaÏdenia
a ide o mesto alebo orgán ‰tátu, ktorého je obãanom;
c) ak sa hlasovanie t˘ka voºby kandidáta, ktor˘ je obãanom tej istej
krajiny ako ãlen MOV;
d) ak sa hlasovanie t˘ka volieb na hociktoré miesto do v˘konného
v˘boru alebo do akejkoºvek inej funkcie a kandidát je obãanom
toho istého ‰tátu ako ãlen;
e) ak sa hlasovanie t˘ka akejkoºvek inej záleÏitosti t˘kajúcej sa ‰tátu
alebo NOV ‰tátu, ktorého obãanom je ãlen.
V prípade pochybnosti predseda rozhodne, ãi sa dotyãn˘ ãlen môÏe
alebo nemôÏe zúãastniÈ na hlasovaní.
1.7. Predseda MOV stanoví pravidlá pre v‰etky voºby.
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1.8. O kaÏdej procedurálnej stránke t˘kajúcej sa schôdzí MOV, ktorá
nie je zahrnutá v Olympijskej charte, rozhoduje predsedajúci.
1.9. Predsedajúci vyhlasuje zasadanie za ukonãené.
2

Postup v naliehavom prípade
2.1. V naliehavom prípade predseda alebo v˘konn˘ v˘bor môÏu
predloÏiÈ ãlenom MOV rezolúciu na schválenie kore‰podenãn˘m
spôsobom a poskytnúÈ im lehotu na vyjadrenie. Ak poãet v lehote
prijat˘ch písomn˘ch odpovedí nie je men‰í neÏ polovica celkového
poãtu ãlenov MOV plus jeden a ak poãet odpovedí prijat˘ch v prospech navrhnutej rezolúcie dosiahne poÏadovanú väã‰inu, rezolúcia
je prijatá. V˘sledok musí byÈ okamÏite oznámen˘ písomne ãlenom
MOV. Ak vo v˘poãte poÏadovanej väã‰iny existuje akákoºvek
pochybnosÈ o formálnej platnosti – najmä v súvislosti s oneskorením
po‰ty alebo z in˘ch dôvodov – alebo o vecnej platnosti jednej
alebo viacer˘ch odpovedí, rozhoduje o právoplatnosti tak˘chto
odpovedí a o tom, ãi sa k nim prihliadne, s koneãnou platnosÈou
predseda.
2.2. Predseda MOV môÏe konaÈ alebo prijaÈ rozhodnutie, ak okolnosti
nedovolia, aby ich prijalo zasadanie alebo v˘konn˘ v˘bor. Takéto
rozhodnutie alebo opatrenie musí byÈ predloÏené kompetentnému
orgánu na ratifikáciu.
2.3. Rezolúcie, rozhodnutia ãi akcie, ku ktor˘m dôjde na základe postupu
v naliehavom prípade, sa nesmú t˘kaÈ zmien Olympijskej charty.

27 Jazyky
1
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Oficiálnymi jazykmi MOV sú francúz‰tina a angliãtina.
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2

Na v‰etk˘ch zasadaniach MOV musí byÈ zabezpeãené simultánne tlmoãenie do nemãiny, ‰panielãiny, ru‰tiny a arabãiny.

3

V prípade nezrovnalosti medzi francúzskym a anglick˘m textom Olympijskej
charty a v‰etk˘ch ìal‰ích dokumentov MOV, rozhoduje francúzsky text,
ak to nie je v˘slovne písomne uvedené inak.

28 Zdroje MOV
1

MOV môÏe prijímaÈ dary a dediãstvá a obstarávaÈ v‰etky ìal‰ie prostriedky
na plnenie svojich úloh. ZhromaÏìuje príjmy z vyuÏívania práv vrátane
televíznych práv, ako aj z osláv olympijsk˘ch hier.

2

MOV môÏe odstúpiÈ ãasÈ príjmov z televíznych práv M·F, NOV vrátane
Olympijskej solidarity a OCOG.
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