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MEZINÁRODNÍ OLYMPIJSKÝ VÝBOR (MOV)
SVĚTOVÁ ANTIDOPINGOVÁ AGENTURA (WADA)

MEZINÁRODNÍ OLYMPIJSKÝ VÝBOR (MOV)
Je organizace sídlící v Lausanne ve Švýcarsku, založená Pierrem de Coubertinem spolu s
Demetriusem Vikelasem a Jiřím Guthem v Paříži 23. června 1894 s cílem obnovit tradici
antických olympijských her.
K MOV patří 206 národních olympijských výborů. Celosvětově uznávané stanovy této
organizace jsou všeobecně známy pod názvem Olympijská charta. Od roku 2013 je jeho
předsedou Němec Thomas Bach.
MOV organizuje letní a zimní olympijské hry. První moderní letní olympijské hry se konaly v
roce 1896 v Athénách v Řecku. První zimní olympijské hry se konaly v roce 1924 v
Chamonix ve Francii.
Olympismus je životní filosofie, spojující vyrovnanost a kvality těla a ducha. Sport se míchá
s kulturou a výchovou, olympismus hledá a vytváří životní styl založený na principu radosti
z úsilí, výchovné hodnoty dobrého příkladu a respektování morálních principů.
Poslání
MOV je nejvyšším orgánem olympijského hnutí. Usnadňuje vzájemnou spolupráci všech
stran, jež jsou součástí olympijské rodiny, od národních olympijských výborů (NOV), přes
mezinárodní sportovní federace (MSF), sportovce, organizační výbory olympijských her
(OVOH), až po TOP partnery, partnery vysílání a agentury OSN.
MOV dosahuje svých cílů díky široké škále programů a projektů. Zajišťuje pravidelné
konání olympijských her, podporuje všechny přidružené členské organizace olympijského
hnutí a vybízí k šíření olympijských hodnot.
Znění Olympijské charty / Zásadní principy, odstavec 2
„Olympismus je životní filozofií povznášející a snoubící ve vyvážené jednotě schopnosti těla,
vůle a mysli. Propojením sportu, kultury a vzdělání se olympismus snaží vytvářet způsob
života, jenž je založen na radosti z úsilí, na výchovných hodnotách dobrého příkladu a na úctě
k zásadním, universálním etickým principům."
Organizace
Součástí olympijského hnutí jsou organizace, sportovci a další lidé, kteří se ztotožňují se
zásadami Olympijské charty. Organizace olympijského sportu se řídí první kapitolou charty.
Cílem olympijského hnutí je mimo jiné vychovávat mládež prostřednictvím sportu bez
diskriminace jakéhokoliv druhu, v duchu přátelství, sounáležitosti a fair play. Skládá se ze tří
hlavních částí:
MOV jako nejvyšší orgán hnutí,
Mezinárodní sportovní federace (MSF) jako mezinárodní nevládní organizace
Národní olympijské výbory (NOV) v každé zemi člena MOV
Výkonný výbor
Představuje výkonný orgán MOV. Dohlíží na správu záležitostí MOV a dodržování
Olympijské charty. Je to jediný orgán, který je oprávněn navrhovat na svém zasedání
úpravu charty.
VV má 15 členů, předsedu MOV, čtyři místopředsedy a 10 členů na funkční období v délce
čtyř let.

Komise
MOV má dnes 22 komisí, jejichž funkcí je poskytovat poradenství předsedovi, VV a na
zasedáních MOV. Pro každé olympijské hry jsou navíc k dispozici koordinační komise a
(pro kandidátská města) hodnotící komise. Tyto komise mohou být stálé či vytvořené AD
HOC.
Jestliže mezinárodní sportovní federace zastřešují veškerou organizaci konkrétních sportů,
pak MOV) je jedinou organizací stojící i nad nimi. Týká se to všech federací, jež organizují
sporty, ve kterých se soutěží na Olympijských hrách, a také některých dalších federací. MOV
je nevládní organizací s mezinárodní působností.
Má formu neziskového sdružení založeného podle článku 60 a následujících švýcarského
občanského zákoníku. MOV je sice založen jako osoba soukromého práva, ale je možné
pozorovat, že mnoho států, včetně ČR, ho reflektuje ve svých právních řádech. Záleží na
státech, jestli mu přiznají nějaká oprávnění jdoucí nad rámec čistě soukromoprávní povahy.
Z hlediska celého mezinárodního sportovního práva má mimořádný význam Olympijská
charta, která je hlavním dokumentem MOV a slouží i jako jeho stanovy. V jejím úvodu je
řečeno, že „Olympijská charta je kodifikací základních olympijských zásad, pravidel a
prováděcích ustanovení. Řídí organizaci, činnost a fungování olympijského hnutí a stanoví
podmínky pro konání Olympijských her“. Právě věta o tom, že řídí olympijské hnutí, tvoří
základ, na němž je vybudována celá sportovní organizace. Olympijská charta neobsahuje
žádná herní sportovní pravidla, protože ta mají na starosti jednotlivé mezinárodní sportovní
federace. Ustanovení Charty se dají rozdělit na ta, která se:
zabývají výhradně Olympijskými hrami a jejich organizačním zajištěním a
ustanovení mající mnohem širší dosah vzhledem ke sportovní organizaci všeobecně.
SVĚTOVÁ ANTIDOPINGOVÁ AGENTURA (WADA) World Anti-Doping Agency,
https://www.wada-ama.org (podrobně podkapitola 9.2)
Byla založena v návaznosti na tzv. Lausannskou deklaraci k dopingu ve sportu na základě
iniciativy MOV v roce 1999 v souvislosti s Olympijskými hrami v Sydney v roce 2000. Je
hlavní mezinárodní organizací, která zaštiťuje antidopingovou politiku a základní misí je
podpora a koordinace boje proti dopingu po celém světě. Poskytuje mnoho informací a
provádí činností, které mohou být v rámci dopingové, respektive antidopingové problematice
důležité. Největším přínosem WADA je vytvoření Světového antidopingového kodexu.
Realizuje Světový antidopingový program (podrobně v podkapitole 9.2).

