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Anotace 

Diplomová práce Ochrana olympijských symbolik ve vztahu k médiím ukazuje, jakým 

způsobem si Český olympijský výbor hlídá užívání olympijský symbolik a jakým způsobem 

k zákonu, který symbolika chrání, přistupují česká média. Cílem diplomové práce je přinést 

odborný vhled do této problematiky, přehledně shrnout zákonné normy a další doprovodná 

pravidla Mezinárodního i Českého olympijského výboru a ukázat konkrétní příklady 

porušení, kterých se česká média při informování o olympijských hrách dopouští. Práce také 

zjišťuje, proč ke konkrétním chybám v médiu dochází, jak se k ochraně olympijských 

symbolik v médiu přistupuje či jak se problematikou zabývají v rámci interních struktur. 

Nedílnou součástí této práce jsou ukázky konkrétních provinění a shrnutí východisek jak ze 

strany médií, tak Českého olympijského výboru.  

 

Annotation 

This diploma thesis Protection of Olympic Symbols in Relation to the Media shows how the 

Czech Olympic Committee monitors the use of Olympic Symbols and how the law that 

protects Olympic symbols is approached by the Czech media. The main goal of this diploma 

thesis is to bring a professional insight into this issue, to summarize the legal norms and 

other accompanying rules of the International Olympic Committee and Czech Olympic 

Committee and to show specific examples of violations by the Czech media in informing 

about the Olympic Games. The diploma thesis also uncovers why specific errors in the media 

occur, how media deal with the protection of the Olympic symbols in the media, and how 

media ensure the abidance of the law within the internal structures. An integral part of this 

thesis is a general summary of all the rules, examples of the errors and a summary of both 

the media and the Czech Olympic Committee perspectives on the issue. 
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Úvod 

Média jsou v České republice při své práci regulována mnoha způsoby. Kromě 

jednoznačné mediální legislativy upravuje jejich práci i zákon o ochraně olympijských 

symbolik1, kterým se musí řídit kdokoliv, kdo se chce spojit s olympijským hnutím či 

olympijskými hrami. Ve většině případů se jedná o média věnující se sportovní žurnalistice, 

nicméně olympijské hry jsou natolik významným fenoménem, že přitahují pozornost i médií 

mimo oblast sportu.  

Ochrana olympijských symbolik je spojována nejčastěji s komerčními subjekty, ale 

týká se i médií. Média se při spojení s olympijskými hrami musí řídit základní premisou, 

tedy že olympijská symbolika může být médii využívána pouze pro zpravodajské, nikoliv 

pro komerční účely. I přesto však dochází často k situacím, kdy média, ať už záměrně, či 

nevědomě, zneužijí některý z olympijských symbolů tak, že poruší zákon. V mezinárodním 

měřítku se média řídí dokumentem, který pro každé olympijské hry vydává Mezinárodní 

olympijský výbor (MOV). Adaptaci pak pro užití v rámci českého mediálního prostředí 

upravuje Český olympijský výbor (ČOV). Jedná se však pouze o adaptaci mezinárodního 

dokumentu, který více doporučuje než skutečně upravuje vztah médií k olympijské 

symbolice.  

Akademické práce se dosud věnovaly olympijským hrám ve vztahu k médiím spíše 

v ohledu mediálního pokrytí. Práce zabývající se ochranou olympijských symbolů se 

zaměřovaly především na právo duševního vlastnictví a marketing. Tato diplomová práce se 

však bude věnovat konkrétnějšímu tématu, a to k ochraně olympijských symbolik ve vztahu 

k médiím.  

Cílem práce je přinést odborný vhled do problematiky ochrany olympijských 

symbolik a ukázat, jak k ochraně olympijských symbolik přistupují česká média. Praktická 

část diplomové práce se pokusí zjistit, jakých porušení při užívání olympijských symbolik 

se média nejčastěji dopouští a jakou formou k tomu dochází. V druhé řadě přiblíží to, proč 

se konkrétních chyb média dopouští, jak k ochraně olympijských symbolik přistupují či jak 

                                                           
1 Zákon č. 60/2000 Sb. o ochraně olympijských symbolik. In: Zákony pro lidi.cz [online]. AION CS 2010-

2019 [cit. 2019-04-10]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-60, dále jen Zákon č. 60/2000 Sb. 

(Celé znění viz. Příloha 31) 
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se problematikou redakce zabývají. 

Práce nejprve uvede téma do kontextu teorie regulace médií. Následně přiblíží 

olympijské hnutí a jeho přístup k ochraně olympijských symbolik a médiím. Teoretická část 

diplomové práce také uvede kromě samotného zákona o ochraně olympijských symbolik 

další oficiální dokumenty a předpisy především z mezinárodního prostředí, kterými by se 

média měla při informování o olympijských hrát řídit. V neposlední řadě ukáže teoretická 

část také konkrétní příklady, kterých už se v minulosti různé subjekty, ale i média dopustily. 

V další části práce jsou popsány užité metody výzkumu, cíle výzkumu diplomové 

práce a také výběr sledovaných médií. Oproti tezi jsem se rozhodla zaměřit na tištěná média, 

u kterých jsou daná porušení zpětně dohledatelná. U on-line médií už nelze v tuto chvíli 

vysledovat, zda se nějakých porušení dopustila, jelikož olympijské rubriky již nejsou 

aktuální a veřejně k dispozici. U on-line médií a také na sociálních sítích docházelo navíc 

po upozornění ze strany ČOV k rychlé nápravě na straně média či k odstranění ze stránky 

média na dané sociální sítě (nahlášené příspěvky na Facebooku jsou již odstraněné).  
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1. Regulace médií v České republice 

Na činnost médií se vztahuje několik forem regulace, s jejíchž pomocí je 

ovlivňováno či omezováno jejich působení ve společnosti. V tom nejširším měřítku 

rozdělujeme regulaci na tzv. vnější (externí) a vnitřní (interní) – neboli autoregulaci či 

samoregulaci.  

Vnitřní regulace je důsledkem toho, kdy subjekty mezi sebou nebo vůči třetím 

stranám ve společnosti na trhu přijmou určitá pravidla chování. Prvky jednotlivého systému 

samoregulace mohou být jednotlivci, kteří se v různém postavení účastní činnosti médií, či 

subjekty provozující sdělovací prostředek.2 U vnitřní regulace se jedná zpravidla o dohodu 

bez jakýchkoli vnějších donucovacích mechanismů, ale může k samoregulaci docházet i po 

tlaku z vnějška, např. při hrozbě přísnější externí regulace.3 Mezi vnitřní regulaci řadíme 

například profesní či etické kodexy a vnitřní předpisy dané organizace či mediálního domu. 

Jedná se i o různé oborové organizace, které se snaží kontrolovat a řídit fungování médií 

v daném prostředí (např. Rada pro reklamu, Syndikát novinářů ČR, Unie vydavatelů denního 

tisku apod.). Vnitřní regulace je důležitá především v pluralitním mediálním systému. Aby 

docházelo k fungování pluralitního mediálního prostředí, musí fungovat samoregulace 

médií, aby se tím snížila potřeba státu média korigovat. Pluralita médií je důležitá proto, aby 

mohla být média dostatečně svobodná od státu.4 

Do vnější pak spadají opatření státu, která vymezují působnost médií v daném 

prostředí. Jedná se o právní úpravy, které vyplývají z české i mezinárodní legislativy a také 

regulační orgány. Mezi ty patří v případě periodického tisku Ministerstvo kultury ČR a 

krajské úřady, v případě rozhlasového vysílání pak taktéž Ministerstvo kultury ČR a Rada 

pro rozhlasové a televizní vysílání a Rady České televize, ČTK či Českého rozhlasu.  

1.1. Právní regulace médií  

Na činnost médií se vztahuje právní regulace, která vymezuje jejich působnost. 

Média jsou regulována jak na národní, tak i evropské a mezinárodní úrovni, přičemž národní 

                                                           
2 POUPEROVÁ, Olga. Institucionální aspekty regulace médií. Praha: Wolters Kluwer, 2016. Právní 

monografie (Wolters Kluwer ČR). str. 30 
3 MORAVEC, Václav. Média v tekutých časech: konvergence audiovizuálních médií v ČR. Praha: 

Academia, 2016. Společnost (Academia). Str. 155 
4 BARTOŇ, Michal. Pluralita médií jako ústavní princip. In: ŠIMÍČEK, Vojtěch. Regulace médií. Brno: 

Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Mezinárodní politologický ústav, 2018, str. 17. 
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úprava zpravidla reflektuje evropskou úpravu a zahrnuje jak zákonné předpisy, tak 

podzákonné předpisy. Tím nejzásadnějším dokumentem v rámci právní soustavy je samotná 

Ústava České republiky 5 a Listina základních práv a svobod 6, které popisují postavení médií 

v rámci demokratického politického zřízení. Už z principu demokratického zřízení je zde 

popsáno právo na svobodu projevu a právo na šíření a poskytování informací. Svobodu 

projevu popisuje i nejvýznamnější lidskoprávní dokument Rady Evropy – Evropská úmluva 

o lidských právech7.  

Oba dokumentu omezují také monopolní postavení médií, aby nemohlo vzniknout 

např. jedno velké médium, které by ovlivňovalo celou společnost a ohrožovalo demokratické 

zřízení země. Tyto dva dokumenty také regulují mediální obsahy spojené s rasismem či 

násilím a zásadně zakazují cenzuru.8 

Z Listiny základních práv a svobod v článku 17 vyplývá,9 že jsou za určitých 

podmínek omezení přípustná, a to především v nezbytných případech pro ochranu práv a 

svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a 

mravnosti.  

Dále mohou být média regulována i tzv. regulačními orgány. Tím nejvýznamnějším 

orgánem v oblasti médií v České republice je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Rada 

pro rozhlasové a televizní vysílání byla zřízena zákonem č. 231/2001 Sb., o provozování 

rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů10 a za úkol má vykonávat 

státní správu v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a převzatého vysílání, dohlíží na 

zachovávání a rozvoj plurality programové nabídky a informací v oblasti rozhlasového a 

televizního vysílání a převzatého vysílání, dbá na jeho obsahovou nezávislost a plní další 

úkoly stanovené právními předpisy.11 Zákon také zmiňuje, že vedle sebe existují soukromá 

média a média veřejné služby. Popisuje také rozdíl mezi provozovatelem vysílání a držitelem 

                                                           
5 Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava. 
6 Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod. 
7 Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 209/1992 Sb. o sjednání Úmluvy o ochraně lidských 

práv a základních svobod 
8 Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod. Čl. 17 odst. 3 
9 Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod. Čl. 17 odst. 4 
10 Zákon č. 231/2001 Sb. Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů 

[cit. 2019-07-20]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-231 
11 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. In: MKČR.cz [online]. Praha: Ministerstvo kultury České 

republiky, 2019 [cit. 2019-07-23]. Dostupné z: https://www.mkcr.cz/rada-pro-rozhlasove-a-televizni-

vysilani-487.html 
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licencí a stanovuje podmínky udělování licencí na vysílání. 

Pro činnosti tištěných médií je důležitý zákon č. 46/2000 Sb. neboli tiskový zákon, 

který upravuje některá práva a povinnosti vydavatelů a dalších fyzických a právnických osob 

v souvislosti s vydáváním periodického tisku.12 V tiskovém zákoně je zásadní informace, 

která je důležitá i pro povahu této práce. Dle ust. §4 tiskového zákona je za obsah 

periodického tisku odpovědný vydavatel.13 Má tedy povinnost nést, většinou negativní, 

následky svého jednání nebo porušení právní povinnosti. Tiskový zákon uvádí, že vydavatel 

odpovídá za obsah tiskoviny nezávisle na tom, zda např. učinil opatření, aby určitý text nebyl 

publikován. Za obsah je nutno považovat vše, co je v periodickém tisku zveřejněno, tedy 

např. i přílohy.14 Vydavatel však neodpovídá za pravdivost údajů v reklamě a za inzerci, 

pokud ovšem nejde o reklamu či inzerci samotného vydavatele. Podle důvodové zprávy není 

možné, aby vydavatel přezkoumával pravdivost údajů v reklamách a inzerátech zadávaných 

třetí osobou. 15 

Současný tiskový zákon v tomto ohledu hovoří pouze o vydavateli, nikoliv o 

odpovědnosti šéfredaktora, editora či redaktora. V předešlém znění tiskového zákona před 

rokem 2000 (zákon č. 86/1990 ze dne 28. března 1990, kterým se mění a doplňuje zákon č. 

81/1966 Sb., o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích)16 

však bylo řečeno, že pokud byla médiem stanovena pozice šéfredaktora, byl to on, kdo 

odpovídal za obsah novin a nesl odpovědnost za to, že obsahem hromadného sdělovacího 

prostředku nebyly porušeny zákonem chráněné zájmy společnosti, občanů a organizací.17 

Syndikát novinářů ČR okomentoval odpovědnost vydavatele za vydávaný obsah tak, že 

vydavatelem je většinou akciová společnost, tedy kolektivní vlastník, který nemá a ani 

nemůže mít z podstaty tvorby a výroby novin konkrétní vliv na obsah periodika, obzvlášť u 

deníků.18 Tiskový zákon dále popisuje evidenci periodického tisku, povinné údaje, které 

musí tisk vždy uvést na svých jednotlivých vydáních, či informace k ochraně zdroje 

                                                           
12 Zákon č. 46/2000 Sb o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých 

dalších zákonů (tiskový zákon)., Čl. 1 
13 Zákon č. 46/2000 Sb o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých 

dalších zákonů (tiskový zákon)., Čl. 4 
14 Zákon č. 46/2000 Sb o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých 

dalších zákonů (tiskový zákon)., Čl. 5 
15 POUPEROVÁ, Olga. Regulace médií. Praha. Leges, 2010. str. 28 
16 Zákon č. 86/1990. In: Koncelik.eu [online]. 2008 [cit. 2019-07-23]. Dostupné z: 

https://www.koncelik.eu/zakon-86-1990/ 
17 POUPEROVÁ, Olga. Regulace médií. Praha. Leges, 2010. str. 28 
18 POUPEROVÁ, Olga. Regulace médií. Praha. Leges, 2010. str. 29 
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informací. 

Zákon o ČT 

Zákon č. 483/1991 Sb. Zákon o České televizi19 uvádí, že Česká televize byla zřízena 

v Praze a má poskytovat službu veřejnosti tvorbou a šířením televizních programů na celém 

území České republiky za účelem naplňování demokratických, sociálních a kulturních 

potřeb společnosti a potřeby zachovat mediální pluralitu. Zákon dále vyjmenovává, čím její 

vysílání naplňuje veřejnou službu. Popisuje také působnost kontrolního orgánu Rady České 

televize a způsob, jak jsou voleni její členové. Dále uvádí povinnosti Dozorčí rady a také 

popisuje funkci Generálního ředitele. Mimo jiné také zmiňuje způsob financování České 

televize či zmiňuje, že součástí České televize jsou také televizní studia v Brně a Ostravě. 

Zákon o ČTK 

Zákon č. 517/1992 Sb. Zákon České národní rady o České tiskové kanceláři (ČTK)20 

upravuje působnost České tiskové kanceláře v České republice. V zákoně je uvedeno, že 

posláním tiskové kanceláře je poskytovat objektivní a všestranné informace pro svobodné 

vytváření názorů, a to šířením slovního a obrazového zpravodajství z České republiky a ze 

zahraničí. ČTK smí ze zákona vykonávat pouze tuto činnost, nesmí provozovat rozhlasové 

nebo televizní vysílání. I ČTK má dle zákona svůj kontrolní orgán, Radu tiskové kanceláře. 

Zákon upravuje její působnost a způsob volení jejich členů. 

1.2. Novinářská etika 

Novinářská etika má své počátky už v 19. století, kdy v demokratických zemích 

přijímaly redakce nebo národní profesní sdružení etické kodexy novináře, která však 

fungovala pouze jako určitá vodítka k tomu, co by novinář měl či neměl dělat.21 Morálka a 

právo jsou dvě různé formy regulace myšlení a jednání člověka. Morálka však představuje 

nepsaný kodex požadavků na chování člověka v různých situacích, zatímco právo má 

kodifikovanou podobu a jde o souhrn legislativních požadavků, které platí v konkrétním čase 

                                                           
19 Zákon č. 483/1991 Sb. Zákon o České televizi. [cit. 2019-07-22] Dostupné z: 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-483 
20 Zákon č. 517/1992 Sb. Zákon České národní rady o České tiskové kanceláři. [cit. 2019-07-22] Dostupné z: 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-517 
21 VEČEŘA, Pavel. Úvod do dějin tištěných médií. Vydání 1. Praha: Grada Publishing, 2015. str. 182 
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na konkrétním území.22 Rozdíl mezi morálkou a právem je také v případných sankcích. Za 

porušení právní normy existují různé sankce dle daného území. K sankcím za porušení 

morálky a etických norem dochází ve vlastním svědomí jedince či dochází ke změně 

veřejného mínění.  

Profesní novinářská etika funguje ve dvou úrovních – institucionální a osobní. Na 

institucionální úrovni má podobu skupinových etických principů norem a požadavků, které 

regulují dané profesní aktivity. V osobnostní rovině jde o chování každého jednotlivce, který 

vykonává profesní činnost nebo reprezentuje danou profesi.23 

Mezi oblasti novinářské etiky řadíme profesní kodexy, tiskové rady, ombudsmany, 

systém průběžného profesního vzdělávání a hodnotový rámec každého novináře jako 

lidského individua.24 

Dle Mullera patří mezi základní etické principy novináře: čestnost, říkání pravdy, 

poctivost, respekt, nezávislost, důvěra, transparentnost, zodpovědnost a svoboda slova.25 

Podle Remišové jsou základními principy profesní novinářské etiky: přinášet pravdivé 

informace, být čestný, respektovat právo na svobodu projevu jiných, respektovat lidskou 

důstojnost, odpovídat za své skutky s jejich důsledky a sloužit veřejnému zájmu.26 

Novinářskou etikou se zabývá také Syndikát novinářů ČR, který hájí novinářskou 

nezávislost a svobodu slova i tisku. Zavedl etický kodex, který pokrývá tato témata:27 

• právo občanů na včasné, pravdivé a nezkreslené informace, 

• požadavky na vysokou profesionalitu v žurnalistice, 

• důvěryhodnost, slušnost a serióznost zvyšující autoritu médií. 

 

1.3. Regulace spjatá s prací sportovního novináře 

Regulace se dotýká i sportovních novinářů. Sportovní žurnalistika je tak specifická, 

                                                           
22 REMIŠOVÁ, Anna. Etika médií. Bratislava. Kalligram, 2010. str. 53 
23 REMIŠOVÁ, Anna. Etika médií. Bratislava. Kalligram, 2010. str. 82 
24 HALADA, Jan a Barbora OSVALDOVÁ, ed. Slovník žurnalistiky: výklad pojmů a teorie oboru. Praha: 

Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. str. 85 
25 MULLER, Denis. Journalism Ethics for the Digital Age. Australia: Scribe Publications, 2014. str. 32 
26 REMIŠOVÁ, Anna. Etika médií. Bratislava. Kalligram, 2010. str. 88 
27 HALADA, Jan a Barbora OSVALDOVÁ, ed. Slovník žurnalistiky: výklad pojmů a teorie oboru. Praha: 

Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. str. 294 



 

 

10 

 

že u ní dochází k některým případům, které nejsou v jiné oblasti žurnalistiky typické.  Jan 

Kaliba ve své diplomové práci o etických aspektech práce sportovního novináře uvádí 

několik etických problémů, na které lze při práci sportovního novináře narazit, a to: 

Narušování soukromí, Konflikt zájmů, Objektivita, Podléhání zdroji, Falešná exkluzivita, 

Plagiátorství, Reklama a sponzoring a Diskriminace.28 

Profesní novinářská etika ve sportu je spojena s Klubem sportovních novinářů, který 

má vlastní etickou komisi a etický kodex. Klub sportovních novinářů je organizace, která 

sdružuje sportovní novináře v českém prostředí a k roku 2016 registroval 332 členů.29 Oproti 

Syndikátu novinářů ČR však nemá tak vysoké postavení. Z členství v Klubu totiž dosud 

neplynou pro novinářskou práci zásadní výhody a k vykonávání práce sportovního redaktora 

jakéhokoli média toto členství v podstatě není potřebné. 30 

Klub sportovních novinářů má svou etickou komisi a etický kodex, který je i součástí 

stanov Klubu.31 Členy etické komise jsou Martin Charvát za Český rozhlas, Miroslav Langer 

za Českou televizi a Martin Vait za web ceskatelevize.cz32 Etický kodex se zaměřuje na 3 

oblasti – Právo občanů na včasné, pravdivé a nezkreslené informace, Požadavky na vysokou 

profesionalitu ve sportovní žurnalistice a Důvěryhodnost, slušnost a serióznost zvyšují 

autoritu médií. Stále však existují pochybnosti, jestli mají komise i kodex v prostředí české 

žurnalistiky význam. Od zavedení etického kodexu v roce 1999 vydala dosud komise 

stanovisko k šesti případům.33 Z šesti daných případů reagovala etická komise pětkrát na 

výzvu zvenčí, pouze u jednoho případu konfliktu zájmu řešila etická komise případ 

proaktivně bez konkrétní výzvy z vnějšího prostředí. Stanoviska etické komise však nemají 

výraznější dopad. Například u případů konfliktu zájmů bylo výsledkem neprodloužení 

                                                           
28 KALIBA, Jan. Vybrané etické problémy v práci sportovního novináře. 2006. Diplomová práce. Univerzita 

Karlova v Praze. Fakulta sociálních věd. Vedoucí práce: PhDr. Václav Moravec. Str. 20-28.  Dostupné z: 

https://dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/6666/BPTX_2005_2_11230_JBAK01_10497_0_2072.

pdf?sequence=1 
29 Členové Klubu sportovních novinářů. In: Klub sportovních novinářů [online]. Praha: Klub sportovních 

novinářů, 2016, 2016 [cit. 2019-07-11]. Dostupné z: http://ksn.cz/clenove 
30 KALIBA, Jan. Vybrané etické problémy v práci sportovního novináře. 2006. Diplomová práce. Univerzita 

Karlova v Praze. Fakulta sociálních věd. Vedoucí práce: PhDr. Václav Moravec. Str. 15.  Dostupné z: 

https://dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/6666/BPTX_2005_2_11230_JBAK01_10497_0_2072.

pdf?sequence=1 
31 Etický a morální kodex. In: Klub sportovních novinářů [online]. Praha: Klub sportovních novinářů, 2013, 

2013 [cit. 2019-07-11]. Dostupné z: http://www.ksn.cz/o-ksn/eticky-a-moralni-kodex 
32 Odborné komise. In: Klub sportovních novinářů [online]. Praha: Klub sportovních novinářů, 2018, 2018 

[cit. 2019-07-11]. Dostupné z: http://www.ksn.cz/o-ksn/odborne-komise 
33 Zprávy etické komise. In: Klub sportovních novinářů [online]. Praha: Klub sportovních novinářů, 2018, 

2018 [cit. 2019-07-11]. Dostupné z: http://www.ksn.cz/o-ksn/eticka-komise-ksn/eticka-komise.html 
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členství v Klubu třem novinářům, u kterých se konflikt zájmů prokázal. Sama etická komise 

ve finální zprávě uvedla, že tím pravděpodobně nedošlo k vyřešení problému. Jeden 

z novinářů, kterého se případ týkal, se navíc vyjádřil, že výzvu Etické komise k vyřešení 

situace ohledně konfliktu zájmů nebude respektovat.34 

Klub sportovních novinářů se snaží kultivovat prostředí a zlepšovat podmínky pro 

sportovní novináře, a to například zavedením akreditačního systému po vzoru velkých 

sportovních akcí, jako jsou například olympijské hry či mezinárodní fotbalové šampionáty. 

Členové Klubu sportovních novinářů mimo jiné hlasují v anketách o nejlepší sportovce roku 

(např. Sportovec roku, Zlatý míč apod.). Klub organizuje odborné semináře či sportovně 

zaměřené akce pro novináře a úzce spolupracuje s Českým olympijským výborem při 

udělování akreditací na olympijské hry. Systém udělování olympijských akreditací je blíže 

popsán v kapitole 2.3. Olympijské hnutí a média. 

2. Olympijské hnutí a jeho přístup k ochraně olympijských symbolik 

2.1. Historie olympijského hnutí 

Olympijské hry jsou mezinárodní sportovní akce, kterou organizuje Mezinárodní 

olympijský výbor. Ten byl založen Pierrem de Coubertinem spolu s Demetriusem Vikelasem 

a Jiřím Stanislavem Guthem Jarkovským v Paříži 23. června 1894, a to s tím cílem, aby se 

obnovily antické olympijské hry.35 Součástí olympijského hnutí je nejen zastřešující 

organizace Mezinárodní olympijský výbor, ale také 206 národních výborů.36 Moderní 

olympijské hry se uskutečnily poprvé v roce 1896 v Athénách v Řecku a jednalo se pouze o 

letní variantu. První zimní olympiáda se konala až v roce 1924 ve francouzském Chamonix. 

Olympijské hry se odehrávají každé dva roky a střídají se zimní s letními. Mimo to 

organizuje Mezinárodní olympijský výbor také Olympiádu dětí a mládeže (Youth Olympic 

Games).37 

                                                           
34 ETICKÁ KOMISE KSN. Konflikt zájmů: Závěrečná zpráva z řízení Etické komise KSN. In: Klub 

sportovních novinářů [online]. Praha: Klub sportovních novinářů, 2018, 2018 [cit. 2019-07-11]. Dostupné z: 

http://www.ksn.cz/frontend/webroot/uploads/files/2018/11/ksn_-_konflikt_zajmu_-_zaverecna_zprava50.pdf 
35 About IOC Olympic Movement. In: Olympic.org [online]. Lausanne: International Olympic Committee, 

2019 [cit. 2019-07-16]. Dostupné z: https://www.olympic.org/about-ioc-olympic-movement 
36 National Olympic Committees. In: Olympic.org [online]. Lausanne: International Olympic Committee, 

2019 [cit. 2019-07-15]. Dostupné z: https://www.olympic.org/national-olympic-committees 
37 Olympic Games. In: Olympic.org [online]. Lausanne: International Olympic Committee, 2019 [cit. 2019-

07-16]. Dostupné z: https://www.olympic.org/olympic-games 
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V českém prostředí má organizaci olympijského hnutí na starosti Český olympijský 

výbor. Založen byl 18. května 1899 a podle Olympijské charty má za cíl rozvíjet a šířit 

olympijské ideály a zastupovat a zabezpečovat účast České republiky na olympijských 

hrách. Kromě toho zastupuje zájmy českého sportu jako celku vůči státu a má za cíl zlepšení 

postavení sportu ve společnosti a jeho zpřístupnění nejširší veřejnosti. Usiluje také o zlepšení 

financování sportu, a to zejména v oblasti mládeže.38 

2.2. Olympijské symboly 

Olympijské hnutí je známo svými stanovami, které jsou celosvětově známy jako 

Olympijská charta39. V nich jsou ukotveny nejen základní principy, ale také olympijské 

symboly. Mezi ně patří: hlavní symboly (olympijský symbol pěti kruhů, olympijská vlajka, 

olympijské heslo či olympijská hymna), nižší symboly (olympijský oheň, olympijský slib či 

olympijské medaile), dále emblémy, znaky národních olympijských výborů (NOV) a 

organizačních výborů a maskoti jednotlivých olympijských her. 

2.3. Olympijské hnutí a média 

 Svou velikostí a významem překračují olympijské hry hranice sportu. Lze je 

považovat za globální akci a jsou to média a především televize, kdo z lokální akce dělá 

celosvětovou. Díky olympijským hrám jsou globálně šířeny olympijské hodnoty či se 

upozorňuje na celou řadu závažných společenských problémů, které se týkají nejen světa 

sportu. Může se jednat o posilování myšlenek fair-play, ochranu lidských práv, boj proti 

rasismu či otázky související s ochranou životného prostředí.40 

Na druhou stranu, v poslední době jsou moderní olympijské hry kritizovány za 

postupující komercionalizaci, která je stále více upřednostňována před původními 

olympijskými ideály.41 S rostoucí komercionalizací úzce souvisí medializace. Zisk z 

televizních práv je vůbec tou největší položkou příjmů olympijských her. V roce 2008 

sledovalo alespoň část z Olympijských her v Pekingu 4,7 miliardy lidí, což je skoro 70 % 

                                                           
38 Český olympijský výbor: Základní informace. Olympic.cz [online]. Praha, 2019 [cit. 2019-07-15]. 

Dostupné z: https://www.olympic.cz/text/9--zakladni-informace 
39 Olympic Charter. In: Olympic.org [online]. Lausanne: International Olympic Committee, 2017, 15 

September 2017 [cit. 2019-07-20]. Dostupné z: https://library.olympic.org/Default/digital-viewer/c-171821 
40 KUNZ, Vilém. Sportovní marketing: CSR a sponzoring. Praha: Grada Publishing, 2018. str. 21 
41 KUNZ, Vilém. Sportovní marketing: CSR a sponzoring. Praha: Grada Publishing, 2018. str. 36 
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světové populace. Televizní práva této olympiádě vynesla 894 milionu dolarů.42 V období 

2009-2012 činily příjmy z televizních práv už 3,9 miliardy dolarů.43  Ruku v ruce s 

televizním pokrytím jde právě sponzorský program. Čím větší je mediální zásah, tím výše 

stoupají částky za sponzorství. Olympijské hnutí nabízí spojit se s akcí v rámci Olympic 

partner programme, jehož koncept byl vytvořen již roku 1985. Smlouvy s partnery uzavírá 

vždy minimálně na 4 roky.44  Příjmy od 12 sponzorů činily za období 2009-2012 957 milionů 

dolarů.45 Sponzoři platí olympijskému hnutí velké peníze, ale existuje i velká tendence 

různých firem se na akci zviditelnit, a to mimo sponzorský program. Pokud dochází k tomu, 

že se firma snaží zviditelnit a parazituje na akci, aniž by byla oficiální sponzor, jedná se o 

nekalou praktiku zvanou „ambush marketing“.46 

Olympijské hry lákají pozornost nejen fanoušků a firem, ale i samotná média. Ta se 

při olympiádě mohou dopustit „přiživení se“ na exkluzivním obsahu, které si olympijské 

hnutí chrání a kvůli kterým zavádí systém oficiálních akreditací a licencí pro držitele práv. 

Především v digitální době, kdy se díky technologiím informace přenáší rychle a sociální 

sítě nabádají k tomu obsah sdílet a přebírat, se může stát, že se médium dopustí protiprávního 

jednání. Média se snaží obejít oficiální mediální licence či se dopouští přebírání obsahu od 

jiných oficiálních médií, kdy dochází k tzv. digitálnímu pirátství.47 Olympijský výbor 

zaznamenal i v českém prostředí případy, kdy neakreditované médium převzalo videoobsah 

ze sociálních sítí Českého olympijského týmu a prezentovalo ho za vlastní bez uvedení 

zdroje.48 V tu chvíli nedošlo k porušení ochrany olympijské symboliky, ale k porušení 

autorského zákona. Tibor Alföldi, ředitel komunikace ČOV, vysvětluje,49 že u novinářů, 

kteří pokrývají olympijské hry a nemají akreditaci, musí být zřejmé, že svoji práci dělají 

mimo oficiální dění. Pokud použije médium hlas sportovce, jeho slova nebo obrazový 

                                                           
42 BILLINGS, Andrew C. Sports Media: Transformation, Integration, Consumption. Corwall: Taylor & 

Francis, 2014. str. 95 
43 BILLINGS, Andrew C. a Marie HARDIN. Routledge Handbook of Sport and New Media. New York: 

Routledge, 2014, s. 154 
44 KUNZ, Vilém. Sportovní marketing: CSR a sponzoring. Praha: Grada Publishing, 2018. str. 137 
45 BILLINGS, Andrew C. a Marie HARDIN. Routledge Handbook of Sport and New Media. New York: 

Routledge, 2014, s. 154 
46 CORNWELL, T. Bettina. Sponsorship in Marketing: Effective Communication through Sports, Arts and 

Events. New York: Routledge, 2014. str. 103 
47 HUTCHINS, Brett a David ROWE. Sport beyond television: the internet, digital media and the rise of 

networked media sport. New York: Routledge, 2012. str. 34-38 
48 Přehled porušení ochrany olympijské symboliky v průběhu ZOH 2018 – Ambush marketing ZOH 2018, 

Interní neveřejný materiál ČOV. Vytvořeno 6.1.2018 [cit. 2019-07-16]. 
49 ALFÖLDI, Tibor. Rozhovor s ředitelem komunikace ČOV, Praha, 8. 7. 2019 (Plné znění rozhovoru viz. 

Příloha 24) 



 

 

14 

 

materiál, musí být jednoznačné, kde novinář k informaci přišel – například „řekl sportovec 

pro ČTK“ nebo „řekl zpravodajskému serveru idnes.cz“.  

O olympijské akreditace se hlásí média několik měsíců před olympijskými hrami. Za 

akreditace médium neplatí žádné finance, nicméně si hradí cestu, pobyt a další náklady. 

Český olympijský výbor ve spolupráci s Klubem sportovních novinářů udělá před každými 

olympijskými hrami poptávku mezi médii, aby zjistil, kdo má o akreditaci zájem. Počet 

akreditovaných novinářů musí respektovat kvóty od MOV. Tiskové oddělení ČOV v čele 

s ředitelem Tiborem Alföldim může případně žádat o navýšení, což se stalo i v případě 

posledních Olympijských her v Pchjongčchangu. „Od MOV dostaneme kvótu, která se 

pohybuje zhruba kolem 20 píšících + 10 fotografických novinářů. To napasujeme 

dohromady k poptávce a vznikne seznam potvrzených akreditovaných novinářů, většinou pár 

médií skončí pod čarou. V případě Pchjongčchangu jsem žádal MOV o navýšení o 4 

akreditace a tiskové oddělení mi vyhovělo. Samozřejmě se objevují případy tzv. holubí letky 

nebo přijde požadavek o novinářskou akreditaci o někoho, kdo není novinář. Tak takové tam 

samozřejmě nepustím.,“ uvádí Alföldi.50 

Zásadní z hlediska ochrany olympijské symboliky je důležitý fakt, že dle Olympijské 

charty je jakýkoliv akreditovaný novinář považován za člena výpravy stejně jako sportovci 

či realizační tým.51 Novinář mimo jiné podepisuje před odletem na olympijské hry souhlas 

s tím, že bude Olympijskou chartu respektovat. Člen výpravy, který je držitelem mediální 

akreditace nesmí dopustit, aby byla jeho osoba spojena s komerčním subjektem a jeho 

činnost na olympijských hrách neplnila jiný účel, než má jeho udělená mediální akreditace 

– tedy mediálně pokrývat olympijské hry.  

Akreditovaný novinář nemá z pohledu ochrany olympijské symboliky žádnou 

výhodu oproti neakreditovaným médiím. Výhody mají však akreditovaná média především 

k přístupu do Českého domu, na sportoviště, do tiskového centra či do mix zóny ke 

sportovcům. A tím se tak dostávají k exkluzivním informacím a obsahu. „Pokud na 

olympiádu přijede neakreditované médium, nedostane se nikam, maximálně do Českého 

domu, pokud ho tam vůbec pustíme. Tato média pak prosí nás, tiskové oddělení, abychom 

                                                           
50 ALFÖLDI, Tibor. Rozhovor s ředitelem komunikace ČOV, Praha, 8. 7. 2019 (Plné znění rozhovoru viz. 

Příloha 24) 
51 Olympijská charta. In: Olympic.cz [online]. Praha: Český olympijský výbor, 2018 [cit. 2019-05-18]. 

Dostupné z: https://www.olympic.cz/upload/files/Olympijska-charta-2018.pdf 
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mu nějakým způsobem vyšli vstříc. Týká se to například Televize Nova nebo i našeho video 

týmu ČOV, držitele akreditace typu „non-rights holding radio/television organisations“. 

Sice mají akreditaci na pohyb po sportovištích, ale nejsou držiteli práv, takže z těchto prostor 

nemohou vysílat,“ uvádí Alföldi.52  

2.4. Přístup olympijského hnutí k ochraně olympijských symbolik 

Z olympijské charty vyplývá, že olympijská symbolika je to nejcennější, čím 

olympijské hnutí disponuje. Marketingový koncept, který generuje finanční prostředky pro 

sportovní prostředí, je založen právě na symbolice. Mezinárodní olympijský výbor, ale i 

národní olympijské výbory, umožňují svým partnerům propojit se s olympijskými hrami a 

používat danou symboliku. Olympijskou symboliku tak z tohoto důvodu chrání a musí 

zabránit vědomému i nevědomému zneužívání olympijské symboliky, aby nedevalvoval 

exkluzivní práva oficiálních olympijských partnerů, kteří investují prostředky na podporu 

olympijského hnutí a sportovců obecně.53  

Oficiálními partnery Mezinárodního olympijského výboru jsou v roce 2019 Coca-

Cola, Alibaba Group, Atos, Bridgestone, Dow, GE, Intel, Omega, Panasonic, 

Procter&Gamble, Samsung, Toyota a Visa.54 Český olympijský výbor řadí mezi své partnery 

společnosti: Sazka, Toyota (v době ZOH 2018 měl Český olympijský výbor místo tohoto 

partnera automobilku Škoda Auto), Skupina ČEZ, T-Mobile, Alpine Pro, Lesy České 

republiky, Pilsner Urquell, generální mediální partnery Českou televizi a Český rozhlas 

Radiožurnál a mediálního partnera Big Board.55 V průběhu ZOH 2018 byly mezi partnery 

ještě společnosti Česká spořitelna a Strabag. 

Dle zákona č.60/2000 Sb. - Zákon o ochraně olympijských symbolik – se může 

v případě zneužití olympijské symboliky Český olympijský výbor domáhat náhrady škody. 

Ochranou olympijské symboliky se zabývá dle struktury Českého olympijského výboru 

především tajemnice ČOV. Zároveň však pro zajištění ochrany olympijské symboliky 

                                                           
52 ALFÖLDI, Tibor. Rozhovor s ředitelem komunikace ČOV, Praha, 8. 7. 2019 (Plné znění rozhovoru viz. 

Příloha 24) 
53 Olympijská symbolika: Základní informace. Olympic.cz [online]. Praha, 2019 [cit. 2019-07-15]. Dostupné 

z: https://www.olympic.cz/text/3--olympijska-symbolika 
54 The Olympic Partner Programme. In: Olympic.org [online]. Lausanne: International Olympic Committee, 

2019 [cit. 2019-07-11]. Dostupné z: https://www.olympic.org/partners 
55 Partneři: Základní informace. Olympic.cz [online]. Praha, 2019 [cit. 2019-07-15]. Dostupné z: 

https://www.olympic.cz/text/46--partneri 
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spolupracuje s různými sekcemi ČOV. V obecné rovině nakládá se symboly a jejich 

propůjčením marketingové oddělení. To domlouvá spolupráci s komerčními subjekty a 

propůjčuje jim logo k užití pro komerční účely za určitých podmínek. Schvaluje nejrůznější 

mediální formáty a zajišťuje dohodnuté plnění smlouvy. Tiskové oddělení, respektive 

oddělení komunikace, zajišťuje vztahy mezi ČOV a médii. Informuje média o činnosti ČOV, 

sděluje jim, jakým způsobem probíhají přípravy olympiády, zajišťuje mediální akreditace na 

olympijské hry a z hlediska ochrany olympijské symboliky edukuje média, jak by měla se 

symboly nakládat z hlediska zpravodajství. Oddělení komunikace také monitoruje tisk a 

sociální sítě. Většinu prohřešků, které se objeví, tak odhalí především mediální monitoring.56  

Ochranu olympijských symbolik v průběhu olympiády zajišťuje také právní oddělení 

s externí advokátní kanceláří, která vyhodnocuje závažnost daných porušení a podniká 

právní kroky v případě porušení. V neposlední řadě je zapojen i sportovní úsek, který je 

v komunikaci se sportovci a informuje je o nemožnosti prezentovat svoje partnery 

v chráněném období. 

Právník ČOV Jan Exner uvedl,57 že v případě porušení zákona o ochraně 

olympijských symbolik se jedná většinou o menší porušení nekomerčního charakteru, 

kterých se lidé či firmy dopouštějí z nevědomosti. Taková porušení řeší přímo ČOV pouze 

upozorněním, vysvětlením a požádáním o nápravu formou telefonátu či e-mailu. V případě, 

že k nápravě nedojde, podniká ČOV následné kroky, ve kterých už varuje dané subjekty před 

tím, co jim případně hrozí za sankce. „Pokud se s námi druhá strana nějakým způsobem 

snaží hádat, přistupujeme k formálnější variantě. Máme dva typy dopisů, říkáme jim 

„hodný“ a „zlý“. Ten “hodný” jim formálně zprostředkuje to, co bylo řečeno telefonátem, 

k čemuž přidáme prosbu o stažení či nápravu bez zbytečného odkladu. Pokud nezareagují 

nebo odmítají naše argumenty, posíláme “zlý” dopis, kde je řečeno, že je opakovaně 

vyzýváme. Zároveň se již jedná o formu předžalobní výzvy. Pokud ani na toto nezareagují, 

můžeme subjekt zažalovat a chtít náhradu škody. To se děje ale jen v zásadních případech – 

většinou u velkých porušení nebo u velkých kampaní,“ vysvětluje Exner. 

 Kindová doplňuje,58 že finance, které ČOV obdrží, vrací zpět do sportovního 

                                                           
56 KINDOVÁ, Alena. Rozhovor s tajemnicí ČOV zodpovědnou za ochranu olympijských symbolik, Praha, 

11. 7. 2019 
57 EXNER, Jan. Rozhovor s právníkem ČOV. Praha. 23. 7. 2019 
58 KINDOVÁ, Alena. Rozhovor s tajemnicí ČOV zodpovědnou za ochranu olympijských symbolik, Praha, 

11. 7. 2019 
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prostředí. „Získané finance následně posíláme České olympijské nadaci na podporu 

sportování dětí. Není to tak, že by Český olympijský výbor chtěl vydělávat na pokutách.“ 

Český olympijský výbor má na svých stránkách odkazy na nejdůležitější dokumenty, 

které souvisí s ochranou olympijských symbolik. Součástí podstránky, kde je vysvětleno to 

nejdůležitější a kde jsou vloženy odkazy na jednotlivé aktuální dokumenty, je i výčet 

nejčastějších otázek a odpovědí.59 

Olympijské hnutí má nastavenou strategii, jakým způsobem si symboliku chránit. I 

přesto však dochází k větším či menším prohřeškům na globální i lokální úrovni. McKelvey 

a Grady60 říkají, že neexistuje jednoznačná strategie, která by vedla k zabránění zneužití 

duševního vlastnictví a k znemožnění ambush marketingu. Přišli však s návrhy jednotlivých 

kroků, kterou by organizace jako Mezinárodní olympijský výbor či fotbalový World Cup, 

kde nejčastěji k této praktice dochází, mohly aplikovat. Strategii rozdělili do 4 kategorií. 

1. Prevence, edukace a PR iniciativa  

Stěžejním je, aby organizace dopředu vysvětlovala důvody, proč je třeba si duševní 

vlastnictví chránit. Je důležité, aby veřejnost pochopila, jaký je rozdíl mezi oficiálními 

partnery a těmi, kteří se chtějí přiživit.  

2. Kontrola a zřízení „čistých zón“ 

Je třeba zavést systém, který chrání loga a symboly, ale zároveň umožňuje volný 

nákup reklamního prostoru. Je třeba zřídit tvz. "clear zones“, tedy vymezení, kde může 

docházet k užití chráněného loga či symbolů a zabránit jiným neoprávněným subjektům se 

s nimi propojovat. V případě olympijských her tak dochází k nastavení sponzorského 

systému a zajištění, že ve spojení s olympijským hnutím se mohou prezentovat pouze 

oficiální partneři, nikoliv jiné společnosti.  

3. Specifikace užití a smluvní sjednání 

Používání symbolů a zakázání užívání log jiných subjektů (např. u sportovců a 

                                                           
59 Olympijská symbolika: Základní informace. Olympic.cz [online]. Praha, 2019 [cit. 2019-07-15]. Dostupné 

z: https://www.olympic.cz/text/3--olympijska-symbolika 
60 MCKELVEY, Steve; GRADY, John. Sponsorship program protection strategies for special sport events: 

are event organizers outmaneuvering ambush marketers?. Journal of Sport Management, 2008, 22.5: 550-

586. 
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oblečení) musí organizace upravit smluvně s danými subjekty (např. smlouva se sportovci, 

dohody s národními výbory) a specifikovat, co se smí a co nesmí.  

4. Uzákonění právních předpisů na ochranu ochranné známky 

K fungující strategii často pomáhá subjektům i legislativa a možnost zaregistrovat si 

ochranou známku. MOV například kromě zřízení ochranné známky připravuje pro každou 

olympiádu Technický manuál k ochraně značky, který má až 100 stran. Českému 

olympijskému výboru pomáhá platný zákon o ochraně olympijské symboliky.  

2.5. Ochrana olympijských symbolik a sociální sítě 

 Jak uvádí Billings,61 poprvé se objevily olympijské hry na sociálních sítích 

v Pekingu v roce 2008. Organizační výbor si založil svůj Youtube kanál a poprvé vysílal 

část z olympijských her na internetové platformě. O dva roky později ve Vancouveru 2010 

založili organizátoři také profily na sociálních sítích Facebook a Twitter. Z pohledu 

mediálního pokrytí to však byly až Letní olympijské hry 2012 v Londýně, o kterých by se 

dalo říkat „Olympiáda sociálních sítí“. Pro tuto olympiádu vytvořil MOV poprvé pokyny 

k ochraně olympijské symboliky na sociálních sítích pro sportovce, média i další komerční 

subjekty. Kromě 219 milionů televizních diváků znamenaly londýnské hry dosah příspěvků 

na sociálních sítí 2 miliardy a videoobsah z olympijských her vygeneroval 159,3 milionu 

zhlédnutí. Podle výzkumu americké televize NBC byl dosah příspěvků londýnské 

olympiády větší než Super Bowl 2012, Grammy 2012, předávání filmových Oscarů 2012 a 

předávání Zlatých Globů 2012 dohromady.62 

Mezinárodní olympijský výbor s nástupem sociálních sítí pravidla ohledně ohledně 

ochrany olympijské symboliky velmi zpřísnil. V roce 2012 v Londýně nesměli sportovci 

dávat na své sociální sítě žádné příspěvky z prostor sportoviště.63 O dva roky později v Sochi 

už příspěvky zveřejňovat mohli, ale na fotografiích mohli být pouze oni, nikoliv třetí osoby. 

Příspěvky nesměly být propojeny ani s žádnou jinou organizací a nesměly v nich být použity 

                                                           
61 BILLINGS, Andrew C. a Marie HARDIN. Routledge Handbook of Sport and New Media. New York: 

Routledge, 2014, s. 153 
62 BILLINGS, Andrew C. a Marie HARDIN. Routledge Handbook of Sport and New Media. New York: 

Routledge, 2014, s. 12 
63 IOC Social Media, Blogging and Internet Guidelines: for participants and other accredited persons at the 

London 2012 Olympic Games. In: Olympic.org [online]. Lausanne: International Olympic Committee, 2011, 

31 Aug 2011 [cit. 2019-07-10].  
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žádné olympijské symboly.64 Pravidla se postupně uvolňovala. Na posledních Letních 

olympijských hrách v Riu 2016 už bylo vysloveně uvedeno, že olympijské hnutí bude 

potěšeno, pokud akreditované osoby budou sdílet své zážitky na sociálních sítích, pouze 

upřesňují, že některá olympijská místa jsou tzv. „no picture zones“, a na těchto místech se 

fotografovat nesmí. 65 Nicméně zatímco pravidla pro komunikaci akreditovaných osob na 

sociálních sítích se postupně rozvolňovala, zpřísňovat se začalo pravidlo 40 Olympijské 

charty, které zakazuje sportovcům a všem ostatním akreditovaným sportovcům se spojovat 

se značkami, které nejsou oficiálními sponzory olympijských výborů.  

Z pohledu ochrany olympijských symbolik dochází na sociálních sítích k 

nejviditelnějším porušením a subjekty i média se zde dopouští nejvíce porušení. V průběhu 

Olympijských her v Pchjongčchangu zaznamenal Český olympijský výbor celkem 285 

porušení na sociálních sítích Facebook, Instagram a Twitter. Jednalo se především o 

soukromé fanouškovské stránky, o sportovní kluby či o komerční subjekty. Odebráno jich 

bylo ze strany správců jednotlivých stránek nebo přímo danou sociální sítí celkem 154, 

celkem 66 případů nechal ČOV být a danými porušeními se dále nezabýval, u 65 případů se 

jednalo o sporný bod, který se nadále projednával. U mediálních subjektů došlo na sociálních 

sítích dle dat Českého olympijského výboru k celkovým 10 prohřeškům.66  

Je třeba brát ohled na to, že cokoliv médium sdílí na svých sociálních sítích, bere 

jako zaručenou a ověřenou zprávu. Pokud nastane u komerčního subjektu k porušení 

olympijské symboliky (například sponzor, který není olympijským partnerem, zveřejnění v 

době olympiády fotku sportovce a pogratuluje mu k úspěchů a tím se dopustí porušení 

zákona o ochraně olympijské symboliky), médium přebírá odpovědnost tím, že šíří 

příspěvek dále. Český olympijský výbor má pak právo příspěvek nahlásit na dané platformě 

sociální sítě jak přímo u dané stránky, kde přímo k porušení došlo, tak také na straně média. 

                                                           
64 IOC Social Media, Blogging and Internet Guidelines: for participants and other accredited persons at the 

Sochi 2014 Olympic Winter Games. In: Olympic.org [online]. Lausanne: International Olympic Committee, 
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65 IOC Social and Digital Media Guidelines: for persons accredited to the Games of the XXXI Olympiad Rio 

2016. In: Olympic.org [online]. Lausanne: International Olympic Committee, 2015, October 2015 [cit. 2019-
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2.6. Kritika přístupu olympijského hnutí 

Způsob, kterým si olympijské hnutí symboly chrání, má plno odpůrců, a to v různých 

zemích a v různých oblastech. Některé národní olympijské výbory přistupují k symbolice 

volněji než Mezinárodní olympijský výbor a zaměřují se jen na základní symboly a 

v kontrole nejsou tolik důslední. Některé země jsou však ještě přísnější, než požaduje 

Mezinárodní olympijský výbor. Například Český olympijský výbor se rozhodl prodloužit 

ochranné období prováděcího ustanovení 3 pravidla 40 Olympijské charty o několik dní. 

Mezinárodní pravidla uvádí, že ochranné období sportovců začíná otevřením olympijské 

vesnice a končí 3 dny po závěrečném ceremoniálu, v případě olympiády v Pchjongčchangu 

tak zavedl MOV ochranné období od 1. února do 28. února. Český olympijský výbor stanovil 

ochranné období už od doby, kdy byli oficiálně oznámeni nominovaní sportovci, tedy už od 

18. ledna.  

Billings a Hardin67 zmiňují kontroverzní případ, kdy se sportovci Amerického 

olympijského výboru ohradili vůči pravidlu nemožnosti prezentovat své osobní partnery 

v průběhu Olympijských her 2012 v Londýně. Svůj nesouhlas s pravidlem 40 Olympijské 

charty demonstrovalo na sociálních sítích příspěvky s hashtagem #WeDemandChange a 

#Rule40, což vzbudilo velký mediální ohlas. 

Alena Kindová z ČOV uvádí,68 že největší kontroverzi způsobilo pravidlo 40 při 

LOH 2016 v Riu de Janeiru, kdy MOV vydalo aktualizaci a zpřísnil podmínky pro 

neolympijské sponzory sportovců. Poprvé zavedlo i zákaz používat v reklamě po dobu 

chráněného období slova: Rio, 2016, zlato, stříbro, bronz, medaile, úspěch, hry, sponzor, 

vítězství, léto, úsilí a všechny varianty slova olympiáda. Kromě toho zákaz platil nejen na 

slova, ale i obrazové zobrazení daných slov. Neolympijský sponzor také nemohl poblahopřát 

svému sportovci a to ani tím, že by na Twitteru sdílel oficiální příspěvek olympijských her. 

Podle MOV by tak totiž mohlo dojít ke klamavému dojmu o jejich spojení s olympiádou.69 

Podobné podmínky platily i pro Olympiádu v Pchjongčchangu, kde se pravidla navíc oproti 

Riu ještě více zpřísnila. Pokyny k pravidlu 40 Olympijské charty platné pro poslední 

                                                           
67 BILLINGS, Andrew C. a Marie HARDIN. Routledge Handbook of Sport and New Media. New York: 

Routledge, 2014, s. 134 
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olympiádu jsou podrobně popsané v kapitole 3.3. Olympijská charta a pravidlo 40.  

V českém prostředí veřejně kritizovalo pravidlo 40 při loňské olympiádě uskupení 

kolem alpského lyžaře Ondřeje Banka na facebookové stránce Vagus, která vystupuje jako 

komunitní stránka, ale zároveň se jedná o firmu prodávající lyžařské brýle a další doplňky 

(viz. Příloha 32).  Jan Exner, právník ČOV, případ komentuje následovně: „Během ZOH 

2018 u nich došlo k porušení a upozornili jsme je, aby příspěvek smazali. Místo toho 

zveřejnili negativně laděný příspěvek, ve kterém psali, že ČOV je upozornil na porušení 

pravidel, a tak nadále musí psát jen o „těch nejmenovaných závodech v Koreji, kde budou 

členové našeho týmu bojovat o cenné kovy“. Snažili se záměrně vyhnout chráněným slovům. 

Problém je však v tom, že chráněné je i implicitní spojení s olympijskými hrami, nikoliv 

pouze explicitní užití olympijských symbolik.“ 70 

3. Regulace spojená s olympijským hnutím 

Do oblasti regulace médií spadají okrajově i takové formy regulace, které s médii na 

první pohled nemají tolik společného. Jedním konkrétním příkladem je zákon o ochraně 

olympijských symbolik, kterým se musí řídit kdokoliv, kdo se chce spojit s olympijským 

hnutím či olympijskými hrami. V případě médií si musí daný vydavatel dát pozor na to, 

jakým způsobem se v médiu zachází s olympijskými symboly, a jakým způsobem se 

v médiu pracuje s inzercí. Nesmí se totiž stát, aby byl redakční obsah jakkoli spojován 

s komerčním obsahem, který je v rozporu s oficiálními partnery Mezinárodního či Českého 

olympijského výboru. 

Média by se mimo jiné při informování o olympijských hrách měla řídit i speciálním 

dokumentem Guidelines for editorial use of the Olympic properties by media organizaions 

(dále jen Media Guide), který vydává ke každým olympijským hrám Mezinárodní 

olympijský výbor. Jedná se o rozšířenější a podrobnější výklad zákona o ochraně 

olympijských symbolik, který je speciálně upraven pro dané období a ukazuje, jakým 

způsobem se smí užívat olympijské symboly, v jakých formách může docházet ke zneužití 

symbolů a čeho by se měla média v souvislosti s užíváním olympijských symbolů vyvarovat.  

V českém prostředí vydává pravidelně Český olympijský výbor dokument, tzv. Metodiku 

                                                           
70 EXNER, Jan. Rozhovor s právníkem ČOV. Praha. 23. 7. 2019 
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pro užívání olympijské symboliky71, kde stručně shrnuje platný zákon o ochraně 

olympijských symbolik a popisuje aktuální platná pravidla pro nadcházející olympijské hry. 

Speciální pravidla jsou také pro komunikaci na sociálních sítích. 

V neposlední řadě se na média vztahují povinnosti spojené s těmi, kteří jsou 

akreditováni přímo na olympijských hrách. V případě, že je novinář akreditovanou osobu v 

místě konání olympijských her, stává se právoplatným členem výpravy stejně jako samotní 

sportovci nebo realizační tým. Obdržením akreditace se novinář – potažmo médium 

zavazuje dodržovat pokyny a předpisy pro akreditovaná média dle své specializace (rádio, 

televize, píšící novinář, fotograf apod.). Dle ředitele komunikace ČOV Tibora Alföldiho72 

je v pokynech určeno, za jakých podmínek mohou novináři tvořit obsah a rozhovory se 

sportovci, kde se mohou pohybovat apod. Mimo jiné také novináři před odletem na OH 

souhlasí, že budou svou práci vykonávat v duchu Olympijské charty. Olympijská charta je 

mezinárodní textový dokument, který definuje základní cíle, zásady a řády Olympijského 

hnutí a olympismu.  

Speciálními pravidly se pak řídí média, která nemají oficiální mediální vysílací 

licenci (to se týká především rozhlasu, televize a videoobsahu pro on-line média). Tato 

média sice mají přístup do tiskového centra, nicméně nemohou natáčet žádný obsah ani zde 

ani v prostorách sportovišť. V případě ZOH v Pchjongčchangu 2018 se jednalo například o 

Televizi Nova či video sekci serveru idnes.cz. 73 

Rozdíl v omezení směrem k informování o olympijských hrách je také mezi 

oficiálními mediálními partnery ČOV či MOV a ostatními médii. V českém prostředí se 

jedná o dva oficiální mediální partnery – veřejnoprávní Českou televizi a Český rozhlas. Tito 

dva partneři mohou používat symboliku ve spojení svého loga a loga Českého olympijského 

týmu a mohou užívat spojení „Oficiální mediální partner Českého olympijského týmu“. 

„Partnerství mezi ČOV a mediálními partnery je čistě komerční, tedy mediální partner 

nabízí za možnost stát se partnerem Českého olympijského výboru reklamní prostor v určité 

hodnotě. Mimo partnerství s Českým olympijským týmem se na mediální partnery vztahují 

                                                           
71 Metodika užívání olympijských symbolik. In: Olympic.cz [online]. Praha: Český olympijský 

výbor, 2018 [cit. 2019-04-12]., dále jen Metodika užívání olympijských symbolik 
72 ALFÖLDI, Tibor. Rozhovor s ředitelem komunikace ČOV, Praha, 8. 7. 2019 (Plné znění rozhovoru viz. 

Příloha 24) 
73 ALFÖLDI, Tibor. Rozhovor s ředitelem komunikace ČOV, Praha, 8. 7. 2019 (Plné znění rozhovoru viz. 

Příloha 24) 
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v průběhu olympiády licenční povinnosti z pohledu mediálních práv. Ta pochází přímo od 

MOV, od organizátora her či od společnosti, která je pověřena držením vysílacích práv. Tyto 

pokyny jsou v porovnání se zákonem o ochraně olympijských symbolik mnohem 

striktnější.“74 

3.1. Zákon o ochraně olympijských symbolik 

MOV je podle Olympijské charty oprávněn podnikat veškeré vhodné kroky k získání 

právní ochrany olympijských her a veškerého olympijského vlastnictví, tedy i Olympijských 

symbolik, ve svůj prospěch. Na území jednotlivých států je ochrana Olympijských symbolik 

svěřena národnímu olympijskému výboru, v České republice tak Českému olympijskému 

výboru.75 

Olympijskou symboliku v českém prostředí upravuje zákon č. 60/2000 Sb., o 

ochraně olympijských symbolik (ZoOOS). Zákon je platný od 28. března 2000 s účinností 

od 1. května 2000. Z hlediska právního ukotvení se jedná o zákon z oblasti občanského 

práva, konkrétně spadá do oblasti duševního vlastnictví a autorských práv. Jedná o závazný 

předpis, který musí dodržovat fyzické i právnické osoby České republiky. Při jeho porušení 

hrozí: 

• Uplatnění nároku na zdržení se nepovoleného užívání (stažení z trhu, 

odstranění vývěsního štítu apod.). 

• Uplatnění nároku na náhradu škody, odčinění nemajetkové újmy, a to i v 

penězích, a vydání bezdůvodného obohacení. 

• Odebrání / nepřidělení akreditace pro novináře a fotografy.76 

Uvedené nároky mohou být uplatněny i soudní cestou, o čemž hovoří §4 ZoOOS.77 Spory 

týkající se práv a povinností upravených tímto zákonem rozhoduje příslušný soud a ČOV se 

může rovněž domáhat náhrady škody. 

  

                                                           
74 ŠUBRTOVÁ, Petra. Rozhovor s ředitelkou marketingu ČOV, Praha, 11. 7. 2019 
75 ŠVEC, Michal. Povaha olympijských symbolik, jejich ochrana a podmínky užití. Epravo.cz [online]. 4.4. 

2016 [cit. 2019-05-19]. 
76 Metodika užívání olympijských symbolik, str. 15 
77 Zákon č. 60/2000 Sb. O ochraně olympijských symbolik. Čl. 4 
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Mezi chráněná olympijská symbolika dle §2 ZoOOS patří: 

a) olympijský symbol, 

b) olympijská vlajka, 

c) olympijské heslo, 

d) olympijský oheň, 

e) olympijská pochodeň, 

f) olympijská hymna, 

g) olympijské emblémy, 

h) výrazy "olympijský" a "olympiáda", (dále jen "olympijská symbolika").  

Ust. §6 ZoOOS uvádí, že Symboly Českého olympijského výboru jsou zapsány jako 

ochranné známky.78 

Ust. §3 ZoOOS hovoří o užívání olympijských symbolik. Toto ustanovení uvádí, že 

jakékoliv užívání olympijských symbolik pro obchodní, reklamní nebo jiné obdobné účely je 

možné pouze na základě předchozího písemného zmocnění; tím nejsou dotčena ustanovení 

části třetí zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů. 

Písemné zmocnění může udělit oprávněné osobě Český olympijský výbor.79 Zákaz platí také 

na jakékoliv označení, nebo na část symbolu.  

3.2. Metodika užívání olympijských symbolik (vydáváno ČOV)80 

Metodiku užívání olympijských symbolik (dále jen Metodika) vydává ČOV pro 

každý olympijský cyklus. Aktuálně vydaný dokument má 25 stran a je účinný od 1. 1. 2017 

do 31. 12. 2020, tedy pro olympijský cyklus zahrnující dvoje olympijské hry, zimní 

Pchjongčchang 2018 a letní Tokio 2020. Jedná se o dokument, ve kterém jsou detailněji 

vysvětlena pravidla ohledně užívání olympijských symbolik a který podrobněji vysvětluje 

body, které jsou uvedeny v zákoně č. 60/2020 o ochraně olympijských symbolik také v 

zákoně č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách. Na Metodiku odkazuje ČOV v případě, že 

se snaží edukovat média a také komerční subjekty ohledně užití olympijských symbolů. 

                                                           
78 Zákon č. 60/2000 Sb. O ochraně olympijských symbolik. Čl. 6 
79 Zákon č. 60/2000 Sb. O ochraně olympijských symbolik. Čl. 3 
80 Metodika užívání olympijských symbolik. In: Olympic.cz [online]. Praha: Český olympijský výbor, 2018 

[cit. 2019-04-12]. Dostupné z: https://www.olympic.cz/upload/files/Priloha-c-1-Metodika-pro-uzivani-

Olympijske-symboliky.pdf 



 

 

25 

 

Mimo jiné dává ČOV dokument i do smluv sportovcům, kteří jsou akreditováni na 

olympijské hry. 

Dokument začíná preambulí, ve které je popsán jeho účel. Preambule také zmiňuje, 

že Metodika vychází ze zákona a uvádí jeho účinné období. Metodika dále vysvětluje 

důležité pojmy a zkratky použité v dokumentu.  V samotném dokumentu ČOV shrnují to 

nejdůležitější, tedy že symboly nemohou být užity k reklamním účelům bez souhlasu ČOV 

či MOV. Dále také uvádí, že užívání olympijského emblému – logo ČOV má platnost pouze 

na území ČR. ČOV je na území České republiky odpovědný vůči MOV za dodržování 

pravidel a je povinen učinit veškerá opatření k zákazu využívání olympijských symbolik. 

(To je důvod, proč se například Český dům v dějišti olympijských her – tedy mimo území 

ČR – nemůže jmenovat Český olympijský dům). 

Pro média a novinářskou tvorbu je důležité sdělení, že veškerá práva na obrazové a 

zvukové materiály z olympijských her vlastní MOV. Zároveň dokument uvádí, že materiály 

mohou být použity pouze ke zpravodajským účelům i fotografickým vydavatelským účelům 

v rámci zpravodajství. 

Akreditované osoby, tedy sportovci, funkcionáři, ale i média, mohou na OH 

pořizovat a zveřejňovat fotografie pořízené na olympijských sportovištích nebo v olympijské 

vesnici pouze pro nekomerční a podobné účely, musí však zachovávat právo na soukromí 

ostatních akreditovaných osob.  

Stěžejní informací pro účely této práce, je pravidlo, že v novinách – respektive 

tištěném médiu, nesmí dojít ke spojení olympijských symbolik a fotografií s logem 

společnosti. Za nepovolené užití lze také považovat, když se na jedné tištěné straně objeví u 

olympijského obsahu reklama či PR článek (tedy placený obsah i formou inzerce). Toto 

pravidlo se vyskytuje pouze české verzi pravidel pro užívání olympijských symbolik. 

Mezinárodní Media Guide umístění inzerce na jednu stranu k olympijskému obsahu 

povoluje, pokud je inzerce dostatečně oddělena od redakčního obsahu.  

Metodika dále specifikuje, že speciální příloha či rubrika novin i časopisů věnovaná 

olympijské tématice může obsahovat jen inzerci partnera MOV, partnera OCOG 

(organizátor olympijských her) a partnera ČOT. U ostatních firem, tedy tzv. "nepartnerů“ 

může být zveřejněna inzerce pouze v případě, že: 



 

 

26 

 

• jejich inzerce nebude jakýmkoliv způsobem spojována s olympijskou tématikou, bude 

zřetelně rozlišitelná a vhodným způsobem oddělena od zpravodajství věnovanému 

olympijské tématice a nebude obsahovat chráněná olympijská symbolika, 

• na stránce, kde bude uveřejněn inzerát, a na stránce protější nebudou použita 

olympijská symbolika v takové podobě, aby způsob prezentace a celkový dojem 

umístění reklamy a zpravodajství o OH mohl vytvořit dojem o spojení inzerce s OH, 

• inzerce nebude spojena s medailovou tabulkou nebo odpočítáváním času běhu OH 

takovým sponzorem,  

• taková speciální příloha novin a/nebo časopisů musí být jasně označena jako speciální 

vydání, aby se zamezilo navození dojmu o oficiálním spojení s MOV, OH. Je 

zakázáno, aby jediným sponzorem tohoto speciálního vydání byl jediný inzerent 

odlišný od partnera MOV, Organizačního výboru olympijských her nebo ČOV.81 

Dokument dále také vysvětluje, jaké formy domén, URL adres a aplikací nejsou 

povoleny, přidává ukázky jednotlivých log a symbolů a zveřejňuje aktuální partnery MOV i 

ČOV. 

3.3. Olympijská charta a pravidlo 40 82 

Olympijská charta tvoří základní stanovy olympijského hnutí, které už od jeho 

založení popisují základní poslání a účel této organizace. Dokument prochází průběžnými 

aktualizacemi a jednotlivé verze od roku 1908 jsou k dispozici na oficiálním webu MOV.83 

Dokument má 103 stran a je členěn do několika kapitol (popisována je verze 

Olympijské charty vydaná 15. 7. 2017 a platná v době konání ZOH 2018). V první části se 

popisuje, jakou úkolu hraje olympijské hnutí ve společnosti, jaké má poslání, jaké principy 

ctí či jaké složky vůbec Olympijské hnutí tvoří. I v této části jsou popsána práva 

k olympijským hrám a olympijskému vlastnictví. Druhá část Olympijské charty ve věnuje 

samotné organizaci Mezinárodního olympijského výboru a popisuje, jaké jsou jeho složky, 

                                                           
81 Metodika užívání olympijských symbolik. str. 18 
82 Olympic Charter. In: Olympic.org [online]. Lausanne: International Olympic Committee, 2017, 15 

September 2017 [cit. 2019-07-20]. Dostupné z: https://library.olympic.org/Default/digital-viewer/c-171821 
83 Olympic Charters 1908-2016. In: Olympic.org [online]. Lausanne: International Olympic Committee, 

2016, 2016 [cit. 2019-07-21]. Dostupné z: https://www.olympic.org/olympic-studies-

centre/collections/official-publications/olympic-charters 
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jaké jsou jejich povinnosti, jak jsou voleni členové či jak probíhají jednotlivá zasedání. Třetí 

část Olympijské charty se věnuje Mezinárodní federaci, což je složka olympijského hnutí, 

která například posuzuje kandidatury na organizaci olympijských her. Kapitola 4 hovoří o 

postavení jednotlivých národních olympijských výborů. Pátá část se věnuje Olympijským 

hrám a například volbě jejich pořadatele či účasti olympioniků. Poslední šestá část už jen 

zmiňuje postupy při případných sporech, disciplinárních řízeních a sankce.  

Akreditovaní novináři se před odletem na olympijské hry zavazují, že budou ctít 

Olympijskou chartu. Jich se týkají především tato pravidla:  

• Pravidlo 7, které říká, že majetkem veškerých fotografií a pohybových záznamů je 

MOV. Dané výstupy (fotografie, audio, video, text) nesmí být bez souhlasu ČOV či 

MOV použity pro komerční účely. 

• Pravidlo 40, tedy že „Bez souhlasu výkonného výboru MOV nesmí žádný závodník, 

funkcionář nebo jiný člen výpravy na olympijských hrách dovolit, aby po dobu trvání 

olympijských her byly jeho osoba, jméno, vyobrazení nebo sportovní výkony využívány 

k reklamním účelům.“84 

• Pravidlo 48 týkající se zpravodajství z olympijských her, které zmiňuje, že „Veškerá 

rozhodnutí týkající se zpravodajství o olympijských hrách sdělovacími prostředky 

spadají do kompetence M.O.V“85 

Sportovci, kteří se chystají na olympijské hry, sepisují s Českým olympijským 

výborem Smlouvu o účasti sportovce na olympijských hrách. Jejím podpisem sportovec také 

potvrzuje, že bude dodržovat Olympijskou chartu a mimo jiné také Metodiku užívání 

olympijské symboliky. Reprezentant je na základě této smlouvy povinen písemně upozornit, 

v termínu nejpozději 10 dní po podpisu smlouvy, své partnery a sponzory na skutečnost, že 

v době chráněného období nemohou využívat reklamní a marketingová práva na jeho osobu 

bez předchozího písemného souhlasu Českého olympijského výboru.86 To jinými slovy 

specifikuje prováděcí ustanovení pravidla 40.  Alena Kindová, tajemnice ČOV uvádí, že 

pokud firmy použijí v době olympiády v reklamě sportovce, tak si vůbec neuvědomují, že 

tím ohrožují i samotného sportovce. „Mezinárodní olympijský výbor má totiž právo ho i z 

                                                           
84 Olympijská charta. Pravidlo 40. Prováděcí ustanovení 3.  
85 Olympijská charta. Pravidlo 48. 
86 FRÁŇOVÁ, Jana. Olympismus z pohledu práva duševního vlastnictví. 2013. Rigorózní práce. Univerzita 

Karlova v Praze. Právnická fakulta. Vedoucí práce: JUDr. Irena Holcová. Str. 115 
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her vyloučit, či mu odebrat medaili a takové případy se i v minulosti staly.“87 

Ve smlouvě jsou mimo jiné také uvedeny povinnosti sportovce vůči médiím, a to 

například jejich povinná účast na tiskových konferencích a jiných setkání s médii, sportovci 

také musí upřednostnit mediální partnery ČOV a rozhovory musí poskytnout v nejbližším 

možném termínu. V souladu s prováděcími předpisy Olympijské charty se nesmí 

reprezentant po dobu trvání olympiády akreditovat jako novinář nebo vykonávat 

novinářskou či obdobnou činnost pro sdělovací prostředky. Reprezentant je oprávněn posílat 

z dění olympijských her vlastní zpravodajské příspěvky o své účasti na olympijských hrách 

na své internetové stránky či sociální sítě, avšak v souladu s principy Olympijské charty.88 

Mezinárodní olympijský výbor vytvořil k pravidlu 40 a prováděcímu ustanovení 3 

speciální dokument, kde je na dvou stranách vysvětleno, co přesně nesmí neolympijští 

partneři v průběhu ochranného období v souvislosti se sportovci.  Do češtiny ho přeložil i 

ČOV. V dokumentu se vysvětluje pojem „nepartner“, což je komerční subjekt (včetně 

sponzorů a mediálních organizací), který sponzoruje/přispívá (nebo jinak podporuje) 

účastníka OH (nebo je obchodním partnerem sportovního svazu), a nemá uzavřenou 

příslušnou smlouvu s MOV nebo s ČOV.89 Řečeno je, že se zakazuje jakákoliv reklama, 

která by zneužila olympijských her či sportovce k propagaci produktu, organizace či služby. 

Chráněná jsou v té době dle tohoto dokumentu i slova navozujících spojení s OH: 2018, 

Pchjongčchang a jeho překlady, zlato, stříbrný, bronz, medaile, snaha, představení, výzva, 

zima, hry, sponzor/sponzoři, vítěz, vítězství. Toto pravidlo se týká i médií, pokud chtějí 

využít sportovce a olympijské hry ke komerčním účelům. 

Mezinárodní olympijský výbor už v současné době vydal pozměněné pravidlo 40 

Olympijské charty, konkrétně prováděcí ustanovení 3, po zasedání 26. 6. 2019.90 Jádro 

                                                           
87 KINDOVÁ, Alena. Rozhovor s tajemnicí ČOV zodpovědnou za ochranu olympijských symbolik, Praha, 

11. 7. 2019 
88 FRÁŇOVÁ, Jana. Olympismus z pohledu práva duševního vlastnictví. 2013. Rigorózní práce. Univerzita 

Karlova v Praze. Právnická fakulta. Vedoucí práce: JUDr. Irena Holcová. Str. 116 
89 Pravidla pro NEpartnery, sportovce a funkcionáře podle pravidla 40, prováděcího ustanovení 3 Olympijské 

charty: pravidla pro použití osobnostních práv sportovců a dalších osob v době XXIII. zimních olympijských 

her v Pchjongčchangu 2018. In: Olympic.cz [online]. Praha: Český olympijský výbor, 2018, 2018 [cit. 2019-

07-16]. Dostupné z: https://www.olympic.cz/upload/files/mhkw03bh1o-Pravidla-pro-NEpartnery-Rule-

40.pdf 
90 Commercial opportunities for participants during the Olympic Games Tokyo 2020 presented. In: 

Olympic.org [online]. Lausanne: International Olympic Committee, 2019, 26. 6. 2019 [cit. 2019-07-26]. 

Dostupné z: https://www.olympic.org/news/commercial-opportunities-for-participants-during-the-olympic-

games-tokyo-2020-presented 
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změny spočívá v rozšíření marketingových příležitostí pro sportovce a jejich partnery. Ke 

změně pravidel došlo především v reakci na případ v Německu, kde tamní antimonopolní 

úřad dospěl k závěru, že olympijské hnutí zneužívá své dominantní postavení na trhu s 

organizací a marketingovým využitím olympijských her. Jan Exner, právník ČOV, 

zmiňuje,91 že německá právní úprava přistupuje k ochraně olympijských symbolik jinak než 

Český olympijský výbor. Daleko důležitější je pro ně účel a smysl reklam, které hypoteticky 

porušují ochranu olympijských symbolik. Exner případ popisuje takto: „Došlo k situaci, kdy 

německé fitness centrum použilo v reklamě slovní spojení: „Přijďte si k nám zacvičit, abyste 

byli fit stejně jako sportovci na olympiádě“. U nás by byla tato reklama pravděpodobně 

brána jako porušení jen proto, že se tam vyskytuje slovo olympiáda. V Německu se soudy 

postavily k případu tak, že zjišťovaly, jaký je skutečný účel a smysl dané reklamy. A 

výsledkem bylo, že účelem a smyslem nebylo spojit se s olympijským hnutím. Tím pádem 

podle německých soudů k porušení nedošlo.“ 

Kromě uvolnění pravidel ze strany MOV už přistoupil ke změnám pravidla 40 pro 

příští LOH v Tokiu i Australský mezinárodní výbor.92 Je předpoklad, že se přidají i další 

výbory včetně toho českého.  

3.4. Media Guide 2018 93 

Guidelines for editorial use of the Olympic properties by media organizations (dále 

jen Media Guide) vydává ke každým olympijským hrám Mezinárodní olympijský výbor. 

Dokument slouží především pro editory a mediální organizace, které přichází do styku 

s olympijskými symboly při zpravodajství. Dokument, který byl aktuální pro Olympijské 

hry v Pchjongčchangu 2018, vydal MOV 17. července 2017, tedy více než půl roku před 

zahájením olympijských her. 

Dokument je veřejně dostupný na stránkách MOV Olympic.org a má celkem 21 

stran. Media Guide je systematicky rozložen do tří částí: Základní principy (General 

                                                           
91 EXNER, Jan. Rozhovor s právníkem ČOV. Praha. 23. 7. 2019 
92 PALMER, Dan. Australian Olympic Committee confirm relaxation of Rule 40 guidelines. In: 

Indisdethegames.biz [online]. Buckinghamshire, UK: Dunsar Media Company, 2019, 23 July 2019 [cit. 

2019-07-26]. Dostupné z: https://www.insidethegames.biz/index.php/articles/1082489/australia-rule-40-

guidelines 
93 Guidelines for editorial use of the olympic properties by media organisations. In: Olympic.org [online]. 

Lausanne: International Olympic Committee, 2017, 17 JULY 2017 [cit. 2019-07-20]. Dostupné z: 

https://library.olympic.org/Default/digital-viewer/c-170781 
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Principles), Specifická užití (Specific Appliactions) a část věnovaná audiovizuálním 

médiím, která nejsou držiteli vysílacích práv (Non-Rights-Holding Broadcasters). 

V první části je demonstrováno, jaké symboly jsou chráněné olympijským hnutím, 

konkrétně jde v případě ZOH 2018 o olympijský symbol kruhů, oficiální emblém (logo ZOH 

2018), oficiální název Pchjongčchang 2018 (v angličtině PyeongChang 2018) a oficiální 

maskot. Jedná se o symboly, které jsou chráněné speciální legislativou nebo ochranou 

známkou na mezinárodní úrovni.  

 

Obrázek: Chráněné symboly Olympijského hnutí k Olympijským hrám v Pchjongčchangu 2018 (zdroj: Media 

Guide 2018 str. 4) 

Mezinárodní olympijský výbor přikládá ukázky správného a špatného grafického 

znázornění olympijských kruhů a zaměřuje se především na umístění loga na barevný 

podklad, orientaci loga (například manipulace s logem do 3D zobrazení, zúžení, rozšíření 

loga apod.) i různé alternativní způsoby použití loga (například umístění pěti objektů tak, že 

připomínají olympijské kruhy). Součástí Media Guidu však nejsou bližší informace a ukázky 

nesprávného použití k emblému, maskotům či k chráněnému názvu.  
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Obrázek: Ukázka nesprávného použití olympijského symbolu pěti kruhů (zdroj: Media Guide 2018 str. 6) 

 Media Guide nadále uvádí, že médium se nesmí spojit jakýmkoliv způsobem 

s názvem olympijské rubriky. Pokud se médium rozhodne použít logo nebo emblém, musí 

se tak stát pouze u jednotlivých textů v daném tištěném vydání, nikoliv v záhlaví nebo u 

titulků článků. Zároveň je v této části Media Guidu uvedeno, že olympijské symboly nesmí 

být v médiu použity tak, aby došlo k zdání, že se jedná o propojení s komerčním účelem, a 

to jak ve formě zpravodajské, tak ve formě reklamy a jakéhokoliv dalšího způsobu použití. 

Zmiňuje dále, že komerčním subjektem je považována i mediální organizace, která vytvoří 

obsahem dojem, že se jedná o oficiálního mediálního partnera olympijských her. Dále je 

uvedeno, že fotografie z olympijských her nesmí být graficky doplněna o název jakéhokoliv 

komerčního subjektu. 

 V druhé části Media Guidu je uvedeno, jakým způsobem může médium založit 

doménu (například speciální webovou záložku či podstránku věnovanou olympijským hrám) 

nebo stránku na sociálních sítích ve spojení s olympijskými hrami. Povolený způsob je užití 

názvu olympijských her je za lomítkem média (například: www.idnes.cz/zoh2018 nebo 

www.idnes.cz/olympijskehry nebo www.idnes.cz/pchjongchang2018). Zakázané použijí je 

vytvoření samostatné domény (například: www.idnesolympicgames.cz, 

www.idnesolympijskehry.cz či www.idnespchjongcchang2018.cz). Obdobné je to u profilů 

na sociálních sítích. Povolené užití je například www.facebook.com/idnescz/ZOH2018 , 

nesprávné použití by bylo například www.facebook.com/idnesczZOH2018). U grafických 

ikon, což média využívají například k označení speciálního vydání, nesmí dojít k použití 

http://www.idnesolympicgames.cz/
http://www.idnesolympijskehry.cz/
http://www.idnespchjongcchang2018.cz/
http://www.facebook.com/idnescz/ZOH2018
http://www.facebook.com/idnesczZOH2018
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chráněného symbolu či oficiálního názvu akce ve spojení s názvem média dohromady. 

 

Obrázek: Ukázka použití grafické ikony ve spojení  

s názvem média (zdroj: Media Guide 2018 str. 10) 

Media Guide ukazuje příklady, jakým způsobem by mělo médium zveřejňovat 

inzerci u redakčního obsahu z olympijských her. Důležitá je povinnost, aby obsah třetích 

stran (tzv. third-party advertising, české podklady k ochraně olympijské symboliky hovoří o 

tzv. „nepartnerech“) byl striktně oddělen od redakčního obsahu, aby nedošlo k mylnému 

dojmu, že olympijský obsah je propojen s obsahem inzerce daného subjektu. Na grafickém 

znázornění je viditelné, že na jedné straně tištěného vydání novin či časopisu inzerce být 

může, nicméně musí být viditelně oddělena. V tomto bodu se rozchází česká interpretace 

propojení redakčního s inzertním obsahem na jedné tištěné straně, kdy ČOV tento způsob 

zakazuje.  

 

Obrázek: Ukázka propojení redakčního a inzertního obsahu (zdroj: Media Guide 2018 str. 12) 
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Media Guide v této části nadále hovoří i o grafickém použití oficiálních stránek 

(např.: www.olympic.org či www.olympicchannel.com) či o vložených přílohách do 

tištěných vydání. Jakákoliv vložená příloha do vydání musí být jen oficiálního partnera 

MOV nebo národního olympijského výboru. Nadále uvádí zákaz jakéhokoliv použití 

olympijských her ve spojení se soutěží, hrou nebo loterií.  

Třetí část Media Guidu se věnuje audiovizuálnímu obsahu pro média, která nejsou 

držiteli vysílacích práv. Je povoleno využít ve zpravodajství emblém i symbol olympijských 

her, ale výhradně na bílém pozadí. Logo či emblém nesmí být graficky propojeny s názvem 

sportu, názvem sportovního kanálu či pořadu nebo ve spojení s jinou sportovní akcí. Média, 

která nejsou držiteli vysílacích práv, se musí mimo jiné řídit ještě speciálními pokyny, a to 

„News Access Rules“ a „IOC Social and Digital Media Guidelines“. Z hlediska olympijské 

symboliky je v této části nejdůležitější, že videoobsah nesmí být doplněn graficky o logo 

olympijských her a logo jiného komerčního subjektu. Olympijský videoobsah nesmí být 

nijak narušen reklamou společnosti, která není oficiálním partnerem MOV nebo národního 

olympijského výboru. Zobrazení loga média či televizní stanice je povoleno.  

Reportéři nesmí mít na mikrofonu ani na oblečení u názvu média zobrazeno logo 

olympijských her, aby nedošlo k dojmu, že je médium oficiální mediální partner 

olympijských her. Logo olympijských her nesmí být zobrazeno ani na jakékoliv dekoraci ve 

studiu televize či on-line televize. Název daného programu může být ve formě „Road to 

PyeongChang“ či „Destination Korea“, nikoliv však „Road to PyeongChang 2018“, kde je 

použitý oficiální název, „Road to the Olympic Games“, kde je opět použitý chráněný název 

olympijských her či „Media Name Olympic Game“, kde dochází k propojení názvu média 

s olympijskými hrami. Ředitel komunikace ČOV, Tibor Alföldi, uvádí příklad94, kdy 

internetová televize Mall.tv správně použila název pořadu, který sleduje přípravu horolezce 

Adama Ondry na LOH 2020 v Tokiu, jelikož ho pojmenovala Road to Tokio. Problém je 

ovšem s tím, že při každém přehrání jakéhokoliv dílu tohoto pořadu se objeví reklama 

různých firem, které nejsou oficiálními partnery ČOV (viz. Příloha 30).  

                                                           
94 ALFÖLDI, Tibor. Rozhovor s ředitelem komunikace ČOV, Praha, 8. 7. 2019 (Plné znění rozhovoru viz. 

Příloha 24) 
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3.5. Guidelines pro sociální sítě 95 

Social and Digital Media Guidelines se týkají všech akreditovaných osob, tedy jak 

funkcionářů, tak sportovců a také médií. Pro ZOH 2018 byl dokument vydán 1. 9. 2017 a na 

7 stranách je vysvětleno, jak mohou akreditované osoby zveřejňovat obsah na sociálních 

sítích. Platná jsou pro akreditované osoby od otevření olympijské vesnice 1. 2. 2018 až do 

28. 2. 2018.  

Akreditované osoby by dle těchto pravidel v zásadě měly používat sociální a digitální 

média pouze během období her pro účely sdílení svých zkušeností a komunikace se svými 

přáteli, rodinou a příznivci, nikoli pro komerční a / nebo reklamní účely. Pokud nezískali 

předchozí výslovný písemný souhlas MOV (nebo ČOV) nesmí akreditované osoby 

zveřejňovat své sponzory, propagovat žádnou organizaci a produkty nebo služby organizace, 

aby nenaznačily jakékoli spojení mezi hrami nebo MOV s produktem, organizací nebo 

službou daného sponzora, který nepatří mezi oficiální partnery MOV, ČOV či organizačního 

výboru her. 

Pravidla upřesňují, že akreditované osoby mohou sdílet obsah na sociální sítě, ale 

pouze mimo oficiální sportoviště. Zároveň upřesňují pravidla pro natáčení videí na 

sociálních sítích, které může být pouze pro soukromé účely a opět mimo oficiální 

sportoviště.  

3.6. Media Guidelines by IOC Marketing 96 

Tento dokument slouží obecně pro média jako průvodce olympijskými hrami. Media 

Gudelines shrnují nejzásadnější informace, které mají za cíl posloužit médiím k informování 

o olympijských hrách. Dokument byl vytvořen zhruba měsíc před olympijskými hrami, a to 

17. 1. 2018.  

Shrnuje nejdůležitější čísla k dané olympiádě především z pohledu ekonomiky a 

marketingu. Přidává informace k televiznímu vysílání a kvalitě, ve které budou moci média 

obrazový záznam přebírat (natáčí i ve formátu 4K and 8K a také nabízí virtuální realitu) a 

                                                           
95 IOC Social and Digital Media Guidelines: for persons accredited to the XXIII Olympic Winter Games 

PyeongChang 2018. In: Olympic.org [online]. Lausanne: International Olympic Committee, 2017, 2017 [cit. 

2019-07-20]. 
96 IOC Marketing: Media Guide: Olympic Winter Games PyeongChang 2018. In: Olympic.org [online]. 

Lausanne: International Olympic Committee, 2018, 2018 [cit. 2019-07-17]. 
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zmiňuje také vlastní kanál MOV Olympic Channel. Dokument také připomíná všechny 

sponzory MOV, jejich historii ve spojení s olympijským hnutím a aktivity, které 

k olympijským hrám chystají. Zmíněné jsou také veškeré informace k prodaným lístkům, 

k designu medailí nebo k prodeji oficiálního oblečení a maskotů. 

Poslední část se opět věnuje olympijskému duševnímu vlastnictví, ochraně 

olympijské symboliky a licencím. Dokument tak připomíná médiím, jak mohou nakládat 

s olympijskými symboly a na co si dát pozor v souvislosti s komerčními subjekty. 

3.7. Logo manuály 

MOV vytvořil pro potřeby národních výborů a pro média manuály k použití 

emblému, maskotů a piktogramů jednotlivých sportů. Manuály jsou určené především pro 

grafiky, kteří se symboly pracují v různých tištěných i on-line formátech. Zmíněny jsou 

přípustné a nepřípustné užití jednotlivých formátů, povolené ochranné zóny log nebo přesné 

kódy jednotlivých barev. 

Český olympijský výbor na svých stránkách veřejně dané logo manuály uvedené 

nemá. Uvedené má jen ukázky správného použití emblému a maskota v rámci Metodiky 

užívání olympijských symbolik a na podstránce věnované ochraně olympijských symbolik 

jsou uvedena loga ČOV a Českého olympijského týmu. 97 

3.8. Ostatní 

Na média se ve vztahu k informování o olympijských hrách vztahuje řada dalších 

zákonů či předpisů. Kromě těch nejdůležitějších, které již byly zmíněny, je to například 

autorský zákon.98 Mohlo by dojít například k neoprávněnému převzetí informace či obsahu 

od jiných médií. Tibor Alföldi, ředitel komunikace ČOV, uvádí, že pokud by se zjistilo, že 

médium převzalo olympijský obsah bez uvedení zdroje, případ by neřešil ČOV, ale dané 

médium či Klub sportovních novinářů. „Pokud by novinář informaci vzal a bylo zřejmé, že 

obsah ukradl, může tento případ řešit Klub sportovních novinářů jako porušení novinářské 

etiky, respektive autorského práva, nikoliv porušení ochrany olympijské symboliky. ČOV ani 

                                                           
97 Olympijská symbolika. In: Olympic.cz [online]. Praha: Český olympijský výbor, 2018, 2018 [cit. 2019-07-

16]. Dostupné z: https://www.olympic.cz/text/3--olympijska-symbolika 
98 Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 

některých zákonů (autorský zákon). 
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nepřísluší tato provinění řešit, protože se většinou týkají konkrétních médií, z kterých je 

informace zneužita. Pokud někdo využije informaci z webu idnes.cz, měl by to řešit primárně 

idnes.cz, ne ČOV.“99 

4. Nejčastější prohřešky ve zneužití olympijských symbolik 

Mnoho lidí či firem si neuvědomuje, že olympijské kruhy jsou pod ochranou zákona, 

a proto je využívají nejrůznějším způsobem. Jak již bylo zmíněno, menší provinění, která 

nejsou propojena s komerčními účely, Český olympijský výbor řeší formou domluvy. U 

závažnějších případů, a to především u velkých firem, už je ČOV striktní. ČOV má již 

několik let ustanovený systém kontroly, preventivních opatření i následné postupy, jak 

jednotlivé případy řešit. 

 Mezi největší prohřešek, který ČOV v minulosti řešil, byl spor s pivovarem 

Budějovický Budvar. Jednalo se o případ, který skončil soudním líčením, a ČOV vysoudil 

2,25 milionu korun. 100 Budvar byl partner hokejové reprezentace a v průběhu Olympiády 

v Turíně 2006 natočil reklamní spoty, kde používal výraz 'hokejiáda'. V reklamě zároveň 

docházelo k zapalování hokejek jako olympijské pochodně a z celé reklamy vyplývalo, že 

Budvar jede do Itálie na olympiádu. Oficiálním sponzorem ČOV byl však konkurenční 

pivovar Pilsner Urquell. Spor řešila mimo jiné i Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, 

Rada pro reklamu a Živnostenský odbor Krajského úřadu v Českých Budějovicích a všechny 

tři institute se shodly, že kampaň neporušila zákon ani jiné předpisy. Vrchní soud v Praze 

ale porušení zákona v použití slova 'hokejiáda' v reklamě spatřil, jelikož jde o slovo podobné 

slovu 'olympiáda', což dle jeho názoru naplnilo znaky nekalé soutěže.101 

Alena Kindová z ČOV uvádí příklad, který se dostal až přímo k MOV. „S Turínem 

je spojen i případ, kdy jsme dostali oficiální dopis od MOV, že někde v Beskydech je na 

billboardu alpský lyžař Ondřej Bank ve spojení s lokálním pivovarem a jak si to vůbec 

                                                           
99 ALFÖLDI, Tibor. Rozhovor s ředitelem komunikace ČOV, Praha, 8. 7. 2019 (Plné znění rozhovoru viz. 

Příloha 24) 
100 Budvar zneužil olympiádu v reklamě, potvrdil Nejvyšší soud. In: IDNES.cz [online]. Praha: MF Dnes, 

2012, 12. prosince 2012 [cit. 2019-06-26]. Dostupné z: https://www.idnes.cz/ekonomika/podniky/budvar-

prohral-spor-s-cov-kvuli-zneuziti-olympijskych-symbolu.A121212_130457_ekoakcie_spi 
101 HANUŠ, Jan. Můžete na Facebooku používat slovo olympiáda? Zeptali jsme se expertů. In: Info.cz 

[online]. Praha: CZECH NEWS CENTER, 2018, 9. 2. 2018 [cit. 2019-07-09]. Dostupné z: 

https://www.info.cz/pravo/muzete-na-facebooku-pouzivat-slovo-olympiada-zeptali-jsme-se-expertu-

23800.html 



 

 

37 

 

představujeme. To bylo nepříjemné nejen pro nás, ale především pro Ondru Banka.“102 

Server Aktualne.cz uvedl několik příkladů z doby ZOH 2010 ve Vancouveru103, a to 

provinění ze strany sázkové kanceláře Synot Tip, která neoprávněně použila siluetu 

rychlobruslařky Martiny Sáblíkové, nebo porušení ze strany e-shopu Alza.cz, který ve své 

komunikaci použil výraz olympiáda a grafiku různých zimních sportů. Mimosoudně 

dohodou skončil také spor s řetězcem Okay, který použil v reklamě symbol olympijských 

kruhů nebo s Pivovarem Litovel, který pořádal ve svých podnicích soutěž Litovel Turín. 

Porušení se dopustila také společnost Škoda Transportation. Ta v roce 2013 

pojmenovala jednu ze svých lokomotiv Emil Zátopek a přes celý vagón zobrazila logo pěti 

kruhů. Logo nakonec po výzvě ČOV stáhla a finanční kompenzací pak podpořila Českou 

olympijskou nadaci.104 

Jan Exner, právník ČOV, zmiňuje,105 že ostatní případy byly už menší a ne v takovém 

rozsahu, jako byl spor s Budějovickým Budvarem. Některé ani nebyly veřejně známé a 

některé dokonce stále probíhají. Směrem k médiím se v minulosti dle Exnera žádné větší 

případy neřešily. Pokud se média dopustí některých porušení, může k nim docházet v mnoha 

formách. Některé ukázky zmiňují Media Guide nebo Metodika užívání symbolik či na ně 

upozorňují nejčastější otázky a dotazy na stránkách ČOV olympic.cz.106 Typickými 

příklady, čeho se média mohou dopustit nebo už minulosti dopustila, jsou: 

• Tisk: Na jedné tištěné straně se objeví u redakčního obsahu týkajícího se 

olympijských her komerční inzerce subjektu, který není partnerem ČOV ani 

MOV. 

V této oblasti nejsou jednotná pravidla dle Media Guidu vydaného Mezinárodním 

                                                           
102 KINDOVÁ, Alena. Rozhovor s tajemnicí ČOV zodpovědnou za ochranu olympijských symbolik, Praha, 

11. 7. 2019 
103 KUČERA, Petr. Zneužití olympiády? Firmy mají problém i po Vancouveru. In: Aktualne.cz [online]. 

Praha: Economia, 2010, 10. 5. 2010 [cit. 2019-07-09]. Dostupné z: 

https://zpravy.aktualne.cz/finance/zneuziti-olympiady-firmy-maji-problem-i-po-

vancouveru/r~i:article:667703/ 
104 Ambush marketing je součástí každé olympiády. In: Media Guru [online]. Praha: PHD, 2016, 21.7.2016 

[cit. 2019-07-18]. Dostupné z: https://www.mediaguru.cz/clanky/2016/07/ambush-marketing-je-soucasti-

kazde-olympiady/ 
105 EXNER, Jan. Rozhovor s právníkem ČOV. Praha. 23. 7. 2019 
106 Olympijská symbolika. In: Olympic.cz [online]. Praha: Český olympijský výbor, 2018, 2018 [cit. 2019-

07-16]. Dostupné z: https://www.olympic.cz/text/3--olympijska-symbolika 
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olympijským výborem a dle dokumentu Metodika užívání olympijských symbolik vydaného 

Českým olympijským výborem. Mezinárodní úprava umožňuje na jedné tištěné straně, kde 

se olympijský obsah objevuje, i inzerci nepartnerů, ale pouze za předpokladu, že je jasně a 

viditelně inzerce označena a je oddělena výrazně od zpravodajského obsahu. Česká úprava 

dokumentu zakazuje, aby se na jedné tištěné stránce objevila inzerce nepartnera. 

• Zneužití olympiády za účelem zvýšení si zisku či získání konkurenční výhody. 

Tento formát zneužití se týká komerčních aktivit média a při prodeji předplatného. 

• Špatné užití loga či emblému.  

Jakékoliv nesprávné, neoprávněné či jinak proti pravidlům použité logo. Příkladem může 

být umístění na špatný barevný podklad nebo jakákoliv jiná manipulace s logem. Za zneužití 

loga se považuje i připodobnění k logu olympijských her. 

• On-line: špatně zvolený název olympijské rubriky – spojení oficiálního názvu 

akce se jménem média 

Název speciální olympijské rubriky nesmí obsahovat chráněná slovní spojení a při zvolení 

názvu nesmí být propojeno se jménem média. Nesmí totiž dojít k mylné představě, že 

médium je oficiální mediální partner olympijských her. 

• On-line: Špatně založena doména olympijské rubriky 

Při založení olympijské domény nebo speciální rubriky v on-line formátech dojde 

k neoprávněnému použití názvu olympiády. Může tak dojít i při založení FB stránek. 

• Špatné zacházení s olympijskými symboly ve videoobsahu 

Při použití videoobsahu (v on-line i televizi) dojde k nesprávnému umístění loga OH či 

názvu akce. Ve videoobsahu nesmí být u olympijské symboliky název média. V případě 

videoobsahu nesmí dojít k předělu videa reklamou, která je v rozporu s oficiálními 

partnery MOV či ČOV. 

• On-line: Kontextová reklama u on-line olympijského obsahu 

U článků v on-line médiích dojde vzhledem ke kontextové reklamě k zobrazení nepartnera 
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u olympijského obsahu (ať už formou banneru, vyskakovací reklamy či sponzorovaného 

obsahu) 

• Sociální sítě: Sponzorovaný (reklamní) příspěvek na sociálních sítích média  

Médium sponzoruje příspěvek, který se týká olympijských her. Využívá tak olympijských 

her komerčním způsobem. 

• Sociální sítě: Médium sdílí obsah nepartnera, který neoprávněně užívá symboliku 

Médium převezme obsah od subjektu, který se dopustil porušení ochrany olympijských 

symbolik. Médium tím částečně přebírá odpovědnost za porušení. 

• Uspořádání soutěže, která se týká OH 

Médium neoprávněně použije olympijské hry ve formě soutěže. 

• Akreditovaný novinář daného média poskytuje redakční obsah komerčnímu 

subjektu 

Akreditovaný novinář by měl v rámci OH pracovat pouze pro dané médium, za které je 

akreditováno. V žádném případě by nemělo dojít k tomu, aby obsah, který tvoří, sloužil pro 

jiné účely, a to zejména komerčního charakteru.  

• Propojení fotografie s brandingem partnera  

Dle Media Guidu nesmí být zpravodajský obsah – v konkrétním případě fotografie, spojena 

s komerčním partnery, a to ani s oficiálním partnery ČOV, pokud se nejedná o čistou inzerci 

a placený obsah. Dle definice musí být fotografie, pořízena akreditovanými novináři a 

fotografy či poskytnuta oficiálními zpravodaji, užita pouze pro zpravodajské účely. V užití 

fotografie nesmí dojít k propojení s komerčním subjektem s cílem ho jakkoli propagovat. 
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5. Metody výzkumu 

5.1. Cíl výzkumu   

Cílem výzkumu je zjistit, jakých porušení ochrany olympijských symbolik se česká 

média nejčastěji dopouští a jakou formou k tomu dochází. V druhé řadě je pak cílem zjistit 

přístup médií, proč se konkrétních chyb média dopouští a zda a jak se problematikou redakce 

zabývají. Pro každou část výzkumu jsou z tohoto důvodu stanoveny dvě základní výzkumné 

otázky a dvě hypotézy. 

1. část výzkumu – Typy prohřešků 

VO1: Jakých chyb se vybraná média dopouští nejvíce? 

VO2: Jakou formou vybraná média symboliku nejčastěji zneužívají? 

Hypotéza: Nejčastěji se chybuje ve zneužití symbolu olympijských kruhů. 

Hypotéza: Chybovat budou častěji deníky oproti časopisům s nižší periodicitou. 

Výsledkem první části výzkumu by tak v tomto případě měl být přehled toho, jakých 

konkrétních chyb (konkrétního bodu zákona) se vybraná média nejvíce dopouští (například 

zneužití loga, symbolu, emblému, výrazů „olympijský“ apod.). V druhé řadě pak to, o jakou 

formu zneužití se v konkrétním médiu jedná (soutěž, nedodržený logo manuál, nedostatečné 

rozlišení komerčního a redakčního obsahu apod.) Na konkrétních příkladech bude ukázáno, 

jak porušení může v reálném případě vypadat. Nepřímo by tak výzkum měl také sdělit, jaké 

typy médií z vybraného vzorku mají největší tendenci chybu dělat (deníky, měsíčníky, 

sportovní, nesportovní). Z výběrového vzorku je však zřejmé, že tyto výsledky se nedají 

vztáhnout na všechna média, a proto tyto závěry nebudou reprezentativní pro základní 

vzorek všech médií v České republice. 

2. část výzkumu – Přístupy redakcí 

VO1: Jakým způsobem média pracují v redakci s olympijskou symbolikou? 

VO2: Proč se dané médium dopustilo porušení zákona o ochraně olympijských 

symbolik? 
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Hypotéza: Zodpovědnost za dodržení zákona o ochraně olympijských symbolik se 

v redakcích stará zejména šéfredaktor. 

Hypotéza: Zákon a pravidla budou médiím připadat příliš svazující. 

Cílem bude zjistit od respondentů, jakým způsobem se jich konkrétně dotýká zákon 

o ochraně olympijských symbolik, kdo je v redakci zodpovědný za dodržování této regulace, 

zda jsou si vědomi konkrétní chyby, které se dané médium dopustilo, a zda dokáží 

rozklíčovat, proč k dané chybě došlo. Mimo to jim bude položena otázka, jak by se z pohledu 

daného média mělo k tomuto zákonu přistupovat a jaká by dle daného média byla ideální 

spolupráce s ČOV, který ochranu olympijských symbolik ze zákona hlídá. Výsledky druhé 

části výzkumu by měly zodpovědět, proč k chybám v médiích dochází a jak se interně v 

redakci k ochraně olympijských symbolik přistupuje. Nedílnou součástí práce by také mělo 

být také doporučení z obou pohledů (jak ČOV, tak ze strany médií), jak by mělo nebo mohlo 

vypadat ideální použití symboliky pro příští OH v Tokiu v roce 2020. 

5.2. Zkoumaný vzorek 

V první fázi výzkumu diplomové práce budou analyzovány mediální výstupy 

vybraných médií v období konání ZOH 2018 v Pchjongčchangu. Olympijské hry v 

Pchjongčchangu se konaly od 9. února 2018 do 25. února 2018. Období analýzy textů bude 

nicméně stanoveno ve vybraných médiích dle tzv. „ochranného období“, které určuje vždy 

národní výbor (na našem území Český olympijský výbor). Jedná se o dobu, kdy platí 

pravidlo 40 Olympijské charty, ve kterém je definováno, že po tuto dobu nesmí být žádný 

z akreditovaných členů výpravy (tedy i novinář) spojen s komerčním subjektem či 

komerčním sdělením. ČOV stanovil toto období od nominačního pléna, tedy data, kdy byla 

oficiálně oznámena jména sportovců nominovaných na ZOH 2018. Jedná se o období 18. 

ledna 2018 až 28. února 2018., celkem tedy 42 dní.  

Ve výzkumu dojde ke kvótnímu vzorku médií na základě několika kategorií. Budou 

zahrnuta ta média, která se v daném období věnovala tématu Olympijských her. Pro účely 

této diplomové práce budou zkoumána pouze tištěná média, a to konkrétně 6 médií na 

základě vybraných kritérií – typ média dle zaměření (sportovní médium, médium se 

sportovní rubrikou, nesportovní médium), dále dle typu média (časopis, noviny) a 

v neposlední řadě dle územního zaměření (celostátní médium a regionální mutace). 
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Zastoupena budou záměrně média z různých mediálních domů. Ve vzorku budou zastoupena 

akreditovaná i neakreditovaná média na Zimních olympijských hrách v Pchjongčchangu 

2018. 

Zastoupen bude čistě sportovní deník, kterým je jediný celostátně vydávaný Deník 

Sport. Deník Sport je jediný český celostátní sportovní deník vydávaný v mediálním domu 

Czech News Center. Vychází ve 3 mutacích – Praha, Střední Čechy a Morava. K němu 

vychází i speciální přílohy – Sport Speciál, Sport Extra, Sport Magazín, Magazín Góool, ty 

však nebudou součástí zkoumaného vzorku. 

Dále bude zastoupen celostátní deník, který má sportovní rubriku a zároveň je 

v regionální mutaci – Pražský deník. Pražský deník je regionální mutací celostátního deníku 

Deník, jehož vydavatelem je Vltava Labe Media a.s.107 Vychází k němu i speciální přílohy 

– Pražský deník Extra a nepravidelné přílohy, ty však nebudou součástí zkoumaného vzorku. 

Třetím zastoupeným deníkem budou Hospodářské noviny jako nesportovní deník, 

který nemá stálou sportovní rubriku. Hospodářské noviny jsou celostátní deník zaměřený na 

politiku a ekonomiku, jehož vydavatelem je společnost Economia a.s. 

 Dále bude zastoupen časopis Instinkt. Časopis Instinkt je společensko-reportážní 

měsíčník vydávaný společností Empresa Media, a.s. V době sledovaného období, tedy 

v průběhu Zimních olympijských her v Pchjongčchangu 2018, byl vydávaný ještě jako 

týdeník. Na měsíční periodicitu přešel v květnu roku 2019.108 

 Dále bude zastoupen časopis Chvilka pro tebe, týdeník vydávaný společností 

MAFRA a.s., v době ZOH 2018 patřil ještě pod vydavatelství Burda Praha. Časopis je 

zaměřen na soutěže a křížovky, ale má i pravidelné rubriky jako čtenářské kuchařské recepty, 

stránky o zdraví a zdravém životním stylu, kosmetika, móda, cestování a také publikují 

příběhy čtenářů.109. 

 V neposlední řadě proběhne analýza časopisu Katka, dámského týdeníku. Časopis 

                                                           
107 Deník. Vltava Labe Media [online]. Praha: VLTAVA LABE MEDIA, 2019 [cit. 2019-07-13]. Dostupné 

z: https://www.vlmedia.cz/denik 
108 AUST, Ondřej. Časopis Instinkt se mění z týdeníku na měsíčník. In: Médiář [online]. Praha: News media, 

2.5.2019 [cit. 2019-07-12].  
109 Chvilka pro tebe [online]. Praha: Mafra, 2019 [cit. 2019-07-13]. Dostupné z: 

https://casopisy.mafra.cz/chvilka-pro-tebe 
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Katka je týdeník, který vydává společnost Burda Praha patřící pod společnost Burda 

International CZ. Časopis je zaměřen především na ženy ve věku 25-45 let. Věnuje se ve 

svých tématech módě, kosmetice, kuchyni, medicíně, bydlení, zahradničení, cestování a 

společenskému dění.110 

Z daných poznatků pak vzejde, jaká média měla největší tendenci se chyb dopouštět 

a se zástupci těchto médií proběhnou kvalitativní rozhovory. Konkrétní výběr vzorku 

respondentů se stanoví na základě zjištění z první části výzkumu. Dotazování bude probíhat 

osobně se zástupci médií, u kterých se objevovaly způsoby zneužití olympijské symboliky 

se zaměřením na vedoucí funkce v redakcích (šéfredaktor, editor, vedoucí redakce, vedoucí 

inzertního oddělení apod.).  

Dalšími respondenty budou zástupci Českého olympijského výboru, a to konkrétně 

ředitel komunikace ČOV, Tibor Alföldi, následně tajemnice ČOV zodpovědná za ochranu 

olympijských symbolik, Alena Kindová, a v neposlední řadě právník ČOV, Jan Exner. Tyto 

rozhovory poslouží k rozšíření informací v teoretické části diplomové práce především pro 

pochopení přístupu k danému tématu ze strany organizace, která je dle zákona pověřena 

ochranou olympijských symbolik a interním postupům organizace. V rámci praktické části 

výzkumu budou poznatky daných osob důležité pro zjištění informací, jak dané případy, 

které výzkum odhalí, ČOV reálně řešil, případně jakým způsobem byla média o ochraně 

olympijské symboliky poučena. Zjištění z rozhovorů se zástupci ČOV budou 

zakomponována přímo do zpracování analýzy ke konkrétním případům, kdy došlo ke 

zneužití olympijských symbolik, popřípadě u sporných případů. Obecné postoje daných 

zástupců a popis toho, jakým způsobem se jich zákon o ochraně olympijských symbolik 

dotýká v rámci jejich práce a pozice v organizaci, byly popsány v teoretické části diplomové 

práce v kapitole 2 - Olympijské hnutí a přístup k ochraně olympijských symbolik. 

5.3. Popis výzkumné metody 

Za účelem dosažení stanovených cílů práce a zodpovězení výzkumných otázek 

budou použity 2 výzkumné metody – kvalitativní zkoumání dokumentů a následně 

kvalitativní dotazování formou rozhovorů s návodem. Jak uvádí Sedláková, kvalitativní 

                                                           
110 Katka: Časopisy pro ženy. Burda.cz [online]. Praha: Burda International, 2019 [cit. 2019-07-13]. 
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postupy jsou vhodné v případě nových fenoménů, o nichž zatím ještě mnoho nevíme. 111 

Kvalitativní analýza dokumentů pracuje s daty kvalitativně, ale mohou být zpracovávány i 

kvantitativními (statistickými) postupy (např. obsahovou analýzou). Podle Sedlákové 

existují témata, jež je obtížné zkoumat standardizovaně či pomocí kvantifikovaných dat, a 

většinou se týkají právě mediálních či kulturních studií. Doplňuje, že zpracování 

kvalitativních dat spočívá ve dvou následných krocích, jejich analýze a následné 

intepretaci.112 Hendl doplňuje, že analyzované dokumenty (v případě této práce novinové 

obsahy) mohou sloužit jako podklad studie. Ve vztahu k události, kterou dokumenty 

popisují, se jedná o obsahy, které vznikly v době uvažované události. Může jít o osobní 

dokumenty, archivní data, ale také o výstupy masových médií.113 Pro účely této práce půjde 

o novinové články, které vyšly ve vybraných médiích v době Olympijských her 

v Pchjongčchangu. Hendl dále uvádí, že při analýze dokumentů se postupuje podobně jako 

při analýze rozhovorů či záznamů pozorování, kdy se navrhne systém kategorií a postupně 

se vyhledávají výskyty dle dané kategorie. V průběhu vyhodnocování dokumentů lze použít 

i některé z kvantitativních metod obsahové analýzy, kdy se zaměřujeme na statistickou 

analýzu získaných četností výskytů jednotlivých obsahových prvků. 114 

Prvním krokem výzkumu je tedy kvalitativní zkoumání dokumentů, které využije 

prvků kvalitativní obsahové analýzy. Dojde podle předem určeného kódovacího schématu 

ke zjištění instance kategorie a provede se analýza četností.115 Analyzována budou jednotlivá 

vydání a články pokrývající téma Olympijských her v Pchjongčchangu, a to ve vybraných 

tištěných médiích. Ke shromáždění dat vybraných médií pomůže monitorovací systém 

Monitora, který je jedním z předních českých monitorovacích systémů. Sleduje celkem 7275 

zdrojů, a to jak on-line a tištěná média, tak také televizní a rozhlasové vysílání a agenturní 

zpravodajství. Pro výzkum bude stanoveno vyhledávání obsahů na základě čtyř klíčových 

slov, a to olympiáda, olympijský = tato dvě slova jsou zákonem chráněna, a dále olympijské 

                                                           
111 SEDLÁKOVÁ, Renáta. Výzkum médií: nejužívanější metody a techniky. Praha: Grada Publishing, 2014. 

str. 396 
112 SEDLÁKOVÁ, Renáta. Výzkum médií: nejužívanější metody a techniky. Praha: Grada Publishing, 2014. 

str. 397 
113 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. Čtvrté, přepracované a rozšířené 

vydání. Praha: Portál, 2016. str. 208 
114 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. Čtvrté, přepracované a rozšířené 

vydání. Praha: Portál, 2016. str. 135 
115 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. Čtvrté, přepracované a rozšířené 

vydání. Praha: Portál, 2016. str. 44 
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hry a Pchjongčchang (dějiště Zimních olympijských her 2018).  

V jednotlivých obsazích bude sledované použití olympijských symbolů dle zákona, 

dle Media Guidu vydávaného Mezinárodním olympijským výborem, dle Metodiky užívání 

olympijských symbolik vydávané Českým olympijským výborem a v neposlední řadě dle 

Olympijské charty, konkrétně článku. 40, který chrání členy výpravy a jejich zneužití pro 

komerční účely. U konkrétních obsahů bude zkoumáno, jaká porušení se v nich ve spojitosti 

s olympijskou symbolikou objevila, a jakou formou k chybě v médiu došlo. Na základě 

zákona o ochraně olympijských symbolik, Metodiky užívání symboliky a Media Guidu, 

bude nutné stanovit jednotlivá kritéria, dle kterých analýza proběhne. Je třeba pojmenovat 

jednotlivé typy porušení. Při analýze obsahů v daných periodikách budou zaznamenávány 

dané prohřešky a mimo jiné bude zaznamenáno, v jaké části daného vydání k porušení došlo 

(např. Titulní strana, název rubriky apod.) 

Pro přehled budou výsledky analýzy zaznamenávány dle 7 kategorií, a to: 

• Použití loga či symbolu 

• Použití emblému 

• Použití oficiálního maskota 

• Název akce ve spojení s názvem média 

• Spojení redakčního obsahu s inzercí 

• Použití fotografií ve spojení s komerčním partnerem 

• + Ostatní 

K interpretaci dat z této části výzkumu poslouží následné kvalitativní dotazování se 

zástupci médií a ČOV. Sedláková uvádí, že v procesu intepretace dat se snaží výzkumník 

rekonstruovat a vysvětlit smysl dat, a to s ohledem na kontext jejich vzniku.116 Kvalitativní 

dotazování proběhne dvěma způsoby. Se zástupci formou rozhovorů pomocí návodu, kdy 

budou předem daná témata/okruhy otázek. Hendl uvádí, že u tohoto typu rozhovorů má 

tazatel možnost přizpůsobovat formulace otázek podle situace, nezáleží na pořadí získané 

informace a také umožňuje tazateli provést rozhovory s několika lidmi strukturovaněji a 

ulehčuje jejich srovnání. 117 Rozhovory se zástupci ČOV proběhnou formou neformálního 

                                                           
116 SEDLÁKOVÁ, Renáta. Výzkum médií: nejužívanější metody a techniky. Praha: Grada Publishing, 2014. 

str. 397 
117 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. Čtvrté, přepracované a rozšířené 
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rozhovoru, kdy se zohledňují individuální rozdíly a kdy se spoléhá na spontánní generován 

otázek v přirozeném průběhu interakce.118 

Respondenti budou vědět pouze účel daného výzkumného šetření. Odpovědi 

nebudou moci později upravovat, mohou je však doplnit o případná další zjištění, která 

budou relevantní pro daný výzkum. Výsledky první části výzkumu budou dány do kontextu 

výsledků z druhé části výzkumu, aby…. 

6. Praktická část diplomové práce 

6.1. Četnost v médiích 

Ve zkoumaném období bylo dle monitorovacího systému Monitora vydáno 30 390 

článků, které se za zabývaly olympijskými hrami dle stanovených klíčových slov. Z těchto 

obsahů bylo celkem 8606 článků pouze v tištěných médiích. Pro zúžení výzkumného vzorku 

došlo ke kvótnímu výběru 6 sledovaných médií (viz. Kapitola 5.2. – Zkoumaný vzorek). V 

těchto sledovaných médiích ve stanoveném období vyšlo celkem 897 článků, které byly 

podrobeny analýze. 

I přesto, že tato diplomová práce nemá za cíl sledovat četnost jednotlivých provinění 

či vyhodnocovat, které médium se dopustilo nejvíce chyb, je zřejmé, že z povahy 

jednotlivých médií odhalila analýza více provinění na straně sportovních médií, která se 

olympijským hrám věnovala ve větší míře. Časopisy, které se sportovní tématice ze své 

podstaty nevěnují a které na rozdíl od deníků vycházejí v nižší periodicitě, se chyb dopustily 

méně. 

Například v Deníku Sport (v jeho 3 regionálních mutacích + Nedělní Sport) vyšlo 

v průběhu sledovaného období celkem 629 článků. Jedná se o médium, které bylo 

akreditováno na ZOH 2018, a které mělo exkluzivní přístup k informacím z dění 

olympijských her. 

                                                           

vydání. Praha: Portál, 2016. str. 179 
118 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. Čtvrté, přepracované a rozšířené 

vydání. Praha: Portál, 2016. str. 180 
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Graf mediálních výstupů Deníku Sport o Zimních olympijských hrách v Pchjongčchangu 2018. Zdroj: Monitora 

V Pražském deníku vyšlo ve sledovaném období celkem 165 článků. V porovnání 

s Deníkem Sport je jasné, že vzhledem k tomu, že se Deník věnuje sportu pouze v jedné 

z mnoha rubrik, je počet výstupů menší. Jedná se o médium, které bylo také akreditováno 

na ZOH 2018. 

 

Graf mediálních výstupů Pražského deníku o Zimních olympijských hrách v Pchjongčchangu 2018. Zdroj: Monitora 

Překvapivým zjištěním analýzy bylo, že přestože Hospodářské noviny nemají 

pravidelnou sportovní rubriku, vydaly o olympijských hrách 69 článků. Hospodářské noviny 

se dívaly na pokrytí olympijských her převážně z pohledu politiky (účast českých politiků 

na olympijských hrách), diplomacie (společný olympijský tým Severní a Jižní Koreje), 

technologie (vysílání olympijských her v televizi i na internetu), kultury (kulturní odlišnosti 

obou států Koreje při společném tréninku hokejistek) či ekonomie (marketingové a 

ekonomické pojetí olympijských her).  

 

Graf mediálních výstupů Hospodářských noviny o Zimních olympijských hrách v Pchjongčchangu 2018. Zdroj: Monitora 

U časopisů už je znát, že se nejedná o periodika vycházející denně. U časopisu 

Instinkt se objevilo ve sledovaném období celkem 19 článků pokrývající olympijské hry. 

Nejvíce jich bylo (5 článků) při zahájení samotných her a jejich průběhu. V některých 

článcích bylo pouze zmíněno slovo klíčové slovo olympijský, nicméně se nejednalo o 
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články, které by byly spjaty s aktuální olympiádou.  

 

Graf mediálních výstupů Instinktu o Zimních olympijských hrách v Pchjongčchangu 2018. Zdroj: Monitora 

Ve Chvilce pro tebe vyšlo ve sledovaném období celkem 10 mediálních obsahů, ve 

kterých byly zmíněny olympijské hry. V některých případech se jednalo o publicistické 

články, například v čísle 6/2018, které vyšlo 7. 2., se objevil článek „Co víte o Jižní Koreji“.  

Mimo to publikoval časopis ještě rozhovor s Jankem Ledeckým v čísle 9/2018 vydaném 28. 

2. 2018, ve kterém byly zmíněny olympijské hry ve spojení s jeho dcerou Ester Ledeckou, 

olympijskou vítězkou. Kromě toho je ale časopis zaměřen na křížovky a soutěže. V čísle 

4/2018, které vyšlo 24. 1. 2018, se objevila velká soutěž „Olympijská dvacítka“ spojena 

s olympijskými hrami. V čísle 8/2018, které vyšlo 21. 2. 2018, se objevila další soutěž 

spojena s olympijskými hrami. 

 

Graf mediálních výstupů Chvilky pro tebe o Zimních olympijských hrách v Pchjongčchangu 2018. Zdroj: Monitora 

Časopis Katka, dámský magazín, se věnoval olympijským hrám z vybraných médií 

úplně nejméně. V průběhu sledovaného období vyšlo v časopise 5 článků, které nějakým 

způsobem pokrývaly téma olympijských her. Ve vydání 4/2018 vyšla upoutávku na 

Olympiádu dětí a mládeže v Pardubickém kraji, v tom samém vydání také minirozhovor 

s biatlonistou Ondřejem Moravcem. Ve vydání 6/2018 vyšel článek o Innsbrucku, ve kterém 

bylo zmíněno, že se jedná o jedno z dějišť minulých olympijských her. Ve vydání 7/2018 

pak časopis upozornil na aktuální výročí 20 let od Zimních olympijských her 1998 v Naganu. 
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Graf mediálních výstupů Katky o Zimních olympijských hrách v Pchjongčchangu 2018. Zdroj: Monitora 

6.2. Typy prohřešků 

Prohřešky se objevovaly v daných médiích v různé míře. Celkově došlo ve 

sledovaném období u vybraných médií k 153 výskytům špatného užití olympijských 

symbolů v různých formách. U 5 případů se jednalo o nejednoznačné užití, které nelze 

považovat ani za správné ani za špatné užití, jelikož pro ně v oficiálních materiálech není 

vysvětlení a nahlížet by se na ně dalo z obou pohledů. Ve 41 případech použila média 

symboly správně dle oficiálních materiálů. 

Dle sledovaných kritérií se nejčastěji chybovalo v propojení redakčního obsahu 

s inzercí. Druhým nejčastějším proviněním bylo nesprávné užití emblému. Třetí nejčastější 

chyba se vyskytla v propojení názvu média s názvem akce. V rámci analýzy došlo 

k vypozorování, že některá média symboly používala i správným způsobem, což však nebyl 

primární sledovaný cíl této analýzy. K správnému užití symboliky docházelo nejčastěji 

v užití správné inzerce u olympijského obsahu, tedy uveřejnění inzerátu partnera ČOV či 

MOV. U dvou kategorií, a to v použití maskota a fotografie ve spojení s komerčním 

partnerem u sledovaných médií vůbec k chybnému užití nedošlo.  
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Tabulka (vlastní zpracování): Výskyt chybného a správného užití olympijské symboliky u sledovaných médií.  

6.2.1. Použití symbolu olympijských her (olympijské kruhy) či pochodně 

Média se v poměru k počtu mediálních výstupů spíše vyvarovala užití olympijských kruhů. 

Pokud k použití došlo, tak pouze ve formě fotografií, či médium použilo emblém k ZOH 

2018, kde byly olympijské kruhy již součástí loga. Deník Sport a časopis Katka olympijské 

kruhy či pochodeň neužily v žádném jiném dalším formátu než fotografie či emblém. 

Hospodářské noviny použily ve vydání 12. 2. 2018 (str. 20) v článku o japonském skokanovi 

na lyžích Noriakim Kasaiovi karikaturu, která zpracovávala logo olympijských kruhů. 

V tomto případě jde však o autorské dílo (viz. Příloha 20) a nelze na případ nahlížet jako na 

zneužití olympijských kruhů. Dle právníka ČOV Jana Exnera jde o vytvoření karikatury ve 

spojené s olympijským symbolem tak, aby vyjádřil názor autora na aktuální věc, která je 

Deník 

Sport
Pražský deník

Hospodář

ské noviny
Instinkt

Chvilka 

pro 

tebe

Katka
CELKEM 

PROHŘEŠKŮ

CELKEM 

SPRÁVNĚ

Olympijské kruhy či 

pochodeň
0 1 0 1 2 0 4 -

Emblém ZOH 2018 22 6 0 0 1 0 29 -

Maskot 0 0 0 0 0 0 0 -

Název akce ve 

spojení s názvem 

média - 

rubrika/záhlaví

ANO 

správně
ANO špatně

ANO - 

nejednozna

čné

NE
ANO 

špatně
NE - 1

Název akce ve 

spojení s názvem 

média - vlastní 

inzerce

ANO špatně 

12x

ANO - 5x 

špatně, 1x 

správně, 3x 

nejednoznačné

ANO 

špatně - 1x

ANO 

špatně 1x
NE 0 19 1

Spojení redakčního 

obsahu s inzercí - 

správně

33 4 2 0 0 0 - 39

Spojení redakčního 

obsahu s inzercí - 

špatně

76 18 4 2

1 - 

nejedno

značné

0 100 -

Použití fotografií ve 

spojení s komerčním 

partnerem

0 0 0 0 0 0 0 -

Ostatní
1 (příloha-

plakát)
- - - - 0 1 -

153 41CELKEM
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popisována v článku. 119  

Pražský deník se dopustil výjimečného případu grafického zpracování zvláštní 

olympijské rubriky, kdy v názvu rubriky Deník olympijských příběhů použil své logo (slovo 

deník), a na každé písmeno použil barvu tak, že pět písmen odpovídalo pěti barvám 

olympijských kruhů. Nejedná se sice o vyloženě 5 barevných propojených kruhů, ale 

barevná písmena ve spojení se slovem „olympijský“ evokují napodobeninu loga, a lze tak 

na tento případ pohlížet jako na zneužití olympijské symboliky, a to konkrétně olympijského 

loga (viz. příloha 14). 

  Časopis Instinkt použil podobný způsob využití barev olympijských kruhů v textu, 

a to konkrétně v titulku článku Ve víru olympijských (o)kruhů,120 kdy užil barvy jednotlivých 

olympijských kruhů ve slově „kruhů“ (viz. Příloha 21). U Instinktu je to však s tím rozdílem, 

že se nejedná o oficiální název rubriky a není zde zpracovaný název média. V případě, že by 

se řešilo zneužití symbolu olympijských kruhů, zde by převážil fakt, že se nejedná o 

komerční sdělení ani nijak zakázané použití loga. Pokud jde jen o barvy použité do 

zpravodajského obsahu – titulku článku, o porušení olympijské symboliky se nejedná.  

Chvilka pro tebe se dopustila specifického prohřešku, kdy využila olympijské hry 

v komerčním využití v rámci spotřebitelské soutěže a nejedná se v tomto případě o 

zpravodajský obsah. Soutěž nazvala Olympijská dvacítka, jelikož v ní mohli čtenáři vyhrát 

20 000 Kč (vydání 4/2018, str. 32, viz. Příloha 23). V soutěži časopis použil symbol 

olympijských her ve spojení s komerčním účelem. Kromě symbolu užil časopis i oficiální 

název akce a také chráněného sportovce v rámci čl. 40 Olympijské charty, konkrétně 

snowboardistku Evu Samkovou.  

6.2.2. Použití emblému 

Užití emblému byl druhý nejčastější prohřešek u sledovaných médií. Nejvíce se 

emblém objevoval na barevném pozadí, což se dle logo manuálu nesmí.  Deník Sport se 

rozhodl graficky znázornit odpočet dní do zahájení olympijských her (viz. Příloha 1.). Zde 

už je tak emblém v rozporu s oficiálními pravidly užití olympijských symbolů IOC. Emblém 

je graficky upravený a vložený na modré pozadí s modrými grafickými prvky sněhové 

                                                           
119 EXNER, Jan. Rozhovor s právníkem ČOV. Praha. 23. 7. 2019 
120 SAIVER, Filip. Ve víru olympijských (o)kruhů. Instinkt. Empresa media, 2018, 2018(6), str.16 
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vločky. Emblém je takto použitý v prvním analyzovaném vydání 18. 1. 2018 Deníku Sport 

a následně ve všech následujících vydáních před zahájením olympijských her. Mezinárodní 

či Český olympijský výbor by kromě porušení zákona o ochraně olympijské symboliky mohl 

tento případ také považovat za porušení autorského vlastnictví (ochranné známky). 

V průběhu her pak používal Deník Sport emblém v boxu, kde informuje o programu českých 

sportovců na hrách. V tomto případě je užití správně (viz. Příloha 1). 

Pražský deník se podobně jako Deník Sport rozhodl v grafické podobě odpočítávat 

dny do zahájení olympijských her. Zatímco Deník Sport použil pouze emblém na špatném 

barevném podkladu, Pražský deník vyloženě zasáhl do loga a použil z emblému pouze část 

– grafický prvek znak bez názvu akce a olympijských kruhů. Tímto tak znehodnotil celý 

chráněný emblém a dopustil se tak nesprávného olympijské symbolu. Na titulní straně dne 

6. 2. 2018 už Pražský deník použil emblém správně, a to na bílém podkladu (viz. Příloha 

11). Emblém pak v průběhu her používal Pražský deník u medailového pořadí daných zemí. 

Dne 26. 2. 2018 použil Pražský deník dokonce emblém následující Zimní olympiády 

v Pekingu 2020, tentokrát už také ve správném formátu.  

Jak již bylo zmíněno, Chvilka pro tebe se dopustila specifického prohřešku, kdy 

využila olympijské hry v komerčním využití v rámci spotřebitelské soutěže a nejednalo se 

v tomto případě o zpravodajský obsah. Kromě jedné soutěže Olympijská dvacítka se 

dopustila porušení ochrany olympijské symboliky ještě v druhé soutěži Rychlá trojka, která 

vyšla ve vydání 8/2018 na str. 27 a kde se soutěžilo o 3000 Kč. Chvilka pro tebe zde použila 

nejen oficiální emblém, ale také olympijskou pochodeň. 

Hospodářské noviny a časopisy Instinkt a Katka se nedopustily žádného porušení 

v případě užití emblému. 

  



 

 

53 

 

6.2.3. Použití oficiálního maskota 

 Užití maskota je přesně popsáno v logo manuálu MOV. Jedná se o symbol, který 

vybraná média ve všech případech použila správně. Deník Sport využil logo maskota 

v mnoha variantách, a to například ve vydání 7. 2. 2018 v rubrice VIP sport u článku „Exoti 

v olympijské partě“, několikrát poté také v rubrice Olympijský zápisník Martina Haška či v 

grafickém zpracování výsledků. V tomto případě se jednalo o čistě zpravodajské účely a 

maskot je použitý graficky v pořádku dle logo manuálu (viz. Příloha 6). 

 Pražský deník po dobu olympijských her nijak nevyužil loga maskotů. Pouze 

v jednom zvláštním případě, v komentáři k olympijským hrám ze dne 10. 2. 2018 použil 

autor článku Vojtěch Žižka kresbu autora Martina Kounovského, který zpracoval 4 

olympijské symboly – olympijské kruhy, emblém, maskota a olympijskou pochodeň viz. 

Příloha 15). Jedná se o podobný případ, který se objevil u Hospodářských novin a karikatury 

japonského skokana na lyžích Noriakiho Kasaie (viz. Příloha 20). Opět se jedná o autorské 

dílo. Z pohledu média se jedná o kresbu doplněnou ke článku, tedy o zpravodajský obsah. 

Z pohledu ČOV se v tomto případě o porušení zákona o ochraně olympijských symbolik 

nejedná. Do úvahy by přicházelo možné zneužití olympijského symbolu, emblému či 

maskota, které jsou ve vlastnictví MOV. Autor to však udělal způsobem, který nijak 

nepoškozuje MOV. Dle Jana Exnera by tak zde převažovala v případném sporu svoboda 

projevu autora.121 

Hospodářské noviny použily maskota jako obrázek na titulních stranách i uvnitř 

svých vydání. Jelikož se jedná o obrázek a dle manuálu může být vložen na jakékoliv 

jednobarevné pozadí, je jeho užití v tomto formátu v pořádku. Instinkt o oficiálním 

maskotovi vydal jeden článek, ve kterém byla zobrazena pouze fotografie dvou maskotů. 

Nejednalo se v tomto ohledu o nesprávné použití. Podobně použil fotku maskota i časopis 

Chvilka pro tebe. Časopis Katka se o maskotovi nezmínil v žádném z článků.  

6.2.4. Název akce ve spojení s názvem média 

U spojení názvu akce s názvem média docházelo u sledovaných médiích ve dvou 

formátech – v názvu rubriky či v záhlaví a dále pak ve vlastní inzerci. O vlastní inzerci médií 

                                                           
121 EXNER, Jan. Rozhovor s právníkem ČOV. Praha. 23. 7. 2019 
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hovoří podrobněji kapitola 6.2.7.- Vlastní inzerce.  

 V případě čtyř médií – Deníku Sport, Pražského deníku, Hospodářských novin a 

Chvilky pro tebe se název akce objevil buď v záhlaví, v titulku článku nebo v názvu 

speciální rubriky. Tento způsob použití podrobné vysvětluje s ukázkami Media Guide.  

Deník Sport jediný zvolil název speciální olympijské rubriky správně a nepřidal 

k němu název svého média – Olympijský seriál. Deník Sport se vyvaroval použití 

chráněného oficiálního názvu olympiády Pchjongčchang 2018, či Zimní olympijské hry 

Pchjongčchang 2018 aj., nicméně i toto užití by bylo možné, pokud by bylo použito čistě jen 

pro zpravodajské účely a název rubriky by nebyl spojen s názvem daného média. Od 

zahájení olympiády změnil grafiku olympijské rubriky a zavedl slovní spojení ZOH 2018 

s podkladovou grafikou.  

Pražský deník a zřejmě i všechny jeho regionální mutace zvolily název speciální 

olympijské rubriky – Deník olympijských příběhů. Do grafiky je zapojeno několik fotek 

olympioniků, a to jak těch minulých (například olympijský vítěz ve skoku na lyžích z roku 

1968 Jiří Raška), tak i nerozpoznatelní zimní sportovci. Deník se v tomto případě správně 

vyvaroval použití některé z olympioniků, kteří jsou na olympiádě. Deník se sice vyvaroval 

použití chráněného oficiálního názvu olympiády Pchjongčchang 2018, či Zimní olympijské 

hry Pchjongčchang 2018 aj., nicméně do názvu speciální rubriky Deník zapojil i název svého 

média – tedy slovo „deník“ – a použil ho ve stejném písmu, jak médium svůj název používá 

ve svém logu. Toto zpracování tak odporuje pokynům v Media Guidu, kdy by název média 

neměl být spojován s titulkem olympijského obsahu (viz. Příloha 14.). Pod názvem dané 

rubriky umístil Deník i emblém, a to správně dle pokynů v Media Guidu. Ve vydání z 9. 2. 

2018 otiskl Pražský deník program Olympijských festivalů v Brně a Ostravě s oficiálním 

logem akce, ve kterém je zakomponovaný název akce Pchjongčchang 2018 a logo Českého 

olympijského výboru. Použité logo je správně dle logo manuálu a pouze ve spojení 

s programem akce, na dané stránce se žádná inzerce nepartnera neobjevuje.  

Hospodářské noviny zavedly dočasnou olympijskou rubriku i přesto, že se nejedná o 

sportovní médium a nemá sportovní sekci, V grafickém pojetí používaly Hospodářské 

noviny vlastní vytvořenou ikonu, ve kterém se kromě slovního spojení „ZOH 2018“ objevila 

také ikona pochodně. (viz. Příloha 17). Tímto způsobem nedošlo k žádnému porušení 

olympijské symboliky, jelikož médium žádným způsobem nezpracovávalo chráněný 
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oficiální název či emblém nebo logo. Zároveň použily pochodeň způsobem čistě 

zpravodajským a nedošlo tu k propojení symbolu s komerčním užitím či inzercí komerčního 

subjektu. Jedná se ale o nejednoznačný případ ohledně spojení s názvem média. Na 

posouzení by v případě ikony bylo, zda zakomponování zkratky HN nedošlo k porušení 

Media Guidu v ohledu spojení názvu média s olympijskou rubrikou, čehož se dopustil 

například i Pražský deník uvedením svého názvu do spojení „Deník olympijských příběhů“. 

V případě Deníku se jedná o jednoznačné porušení. V případě Hospodářských novin by ale 

na případ bylo třeba podívat ze dvou aspektů: zda lze považovat zkratku HN za název média 

a z druhého pohledu pak, zda ZOH 2018 je povolená zkratka, nebo se jedná dle definice 

pouze o variantu názvu. Media Guide totiž uvádí, že v ikoně nesmí být název Olympic / 

Olympics / Olympic Games / Olympiad, jejich ekvivalenty v daném jazyce země 

(Olympijský, Olympijské hry, Olympiáda) a obdobné varianty.122 Pokud by se chtělo 

médium sporným situacím vyhnout, mohlo by použít pouze ZOH 2018 bez spojení se 

zkratkou HN (evokuje propojení názvu rubriky se jménem média) či by mohlo zvolit název 

rubriky např.: „Korejský seriál HN“ nebo „Seriál HN k hrám v Koreji“. 

Chvilka pro tebe sice nezavedla žádnou speciální rubriku, kde by do spojení přišlo 

název média s názvem akce. Pouze daná spotřebitelská soutěž byla nazvaná „Olympijský 

dvacítka“, toto slovní spojení je tak v rozporu se zákonem a dalšími dokumenty, kdy došlo 

ke zneužití chráněného slova „olympijský“ pro obchodní účely bez souhlasu ČOV.123 

Časopisy Instinkt a Katka v průběhu sledovaného období nezavedly žádnou speciální 

rubriku ani sekci spojenou s olympijskými hrami, ani nepoužily oficiální název jinak než 

v textu zpravodajských článků. 

6.2.5. Spojení redakčního obsahu s inzercí 

Ve spojení redakčního obsahu s inzercí došlo k nejvíce porušení. Média se dopustila 

celkově 100 případů, kdy se na jedné tištěné straně objevila inzerce subjektu, který není 

oficiálním partnerem ČOV či MOV. Převážně se jednalo o inzerci „Third-party 

advertisments“ (dle Media Guidu) či tzv. nepartnerů ČOV. Olympijský obsah je tak dle 

definice z Metodiky užívání olympijských symbolik nepřímo propojen s nepartnery 

Českého olympijského výboru. V určitých případech se jednalo z pohledu komerčního 

                                                           
122 Media Guide – Specific applications – Applications (Apps) 
123 §3 Zákon č. 60/2000 Sb. 
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subjektu o záměrné propojení se s olympijskými hrami. Tajemnice ČOV Alena Kindová 

uvádí,124 že pokud médium zveřejní inzerci společnosti, která je navíc v konkurenci 

s oficiálním partnerem, jedná se tak z pohledu ČOV i oficiálních partnerů o mnohem 

závažnější provinění. Příkladem je tak inzerce automobilek v Deníku Sport, které jsou 

konkurencí oficiálního partnera Škoda Auto125 nebo sázkové kanceláře Fortuna, která je 

konkurencí pro oficiálního partnera Sazka.  

  Inzerce nepartnerů se objevovala v médiích jak na titulních stranách, tak ve 

sportovních sekcích i mimo sportovní rubriky. Zároveň se však v 39 případech objevila 

inzerce, která byla zveřejněna správně, jelikož se jednalo o oficiální partnery ČOV či MOV. 

Deník Sport se jako jediný dopustil zveřejnění inzerce, kde se ze strany komerčních 

subjektů jednalo o vyloženě záměrné propojení s olympijskými hrami, a to například u 

inzerce společnosti Casio, která inzerovala svůj produkt hodinky ve spojení se sloganem 

„Čas vítězného gólu“. V případě inzerce společnosti Okay se jednalo o prodej notebooku, 

kde se objevila na obrázku rychlobruslařka (viz. Příloha 4). Fortuna ve svém inzerátu použila 

apel na sázky na konkrétní hokejový zápas a ve fotografii použila člověka, který je při 

uklízení v domácnosti stylizován do hokejisty (viz. Příloha 4).  

Deník Sport se v daném období dopustil celkem 76 porušení v průběhu 42 dnů 

(přehled všech porušení viz. Příloha 9). V 33 případech zveřejnil inzerci partnerů ČOV, 

například inzerci Eurojackpotu či Sazkafantasy.cz společnosti Sazka Czech a.s. (viz. Příloha 

2), ve vydání z 9. 2. 2018 otiskl Deník Sport inzerci společnosti Škoda Auto, také oficiálního 

partnera Českého olympijského výboru. Ve vydání z 11. 2. 2018 se objevila inzerce 

společnosti ČEZ, která použila i oficiální kompozitní logo, ve kterém se hlásí k partnerství 

s Českým olympijským týmem. Ve vydání z 13. 2. 2018 se objevila poprvé také inzerce 

portálu mall.cz, ve kterém inzerent upozorňoval na prodej olympijské kolekce. Ve vydání 

z 16. 2. 2018 se objevila inzerce partnera T-Mobile, který se však ve své inzerci 

s olympiádou nijak nepropojuje a čistě nabízí v inzerci své služby. Rychle zareagoval na 

úspěch snowboardistky Evy Samkové partner Českého olympijského týmu Alpine Pro, který 

ve své inzerci dne 17. 2. 2018 pogratuloval bronzové medailistce (viz. příloha 8.). Dle 

ochrany olympijské symboliky mohou oficiální partneři Českého olympijského týmu 

                                                           
124 KINDOVÁ, Alena. Rozhovor s tajemnicí ČOV. Praha. 11. 7. 2019 
125 V průběhu ZOH 2018 měl ČOV oficiálního partnera Škoda Auto. Po olympijských hrách došlo ke změně 

na společnost Toyota Česká Republika 
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v ochranném období olympionikům gratulovat k úspěchům, zatímco nepartneři se musí 

v tomto období gratulacím vyvarovat. Podobným způsobem pogratulovala v inzerci 25. 2. 

2018 olympijské vítězce Ester Ledecké i společnost Visa, která je nejen partnerem Českého 

olympijského výboru, ale také Mezinárodního olympijského výboru a mimo jiné sponzoruje 

samotnou sportovkyni.  

Ve zvláštním případě zveřejnil Deník Sport inzerci oficiálního mediálního partnera 

ČOV, a to Českou televizi, která má licenčně dovoleno používat olympijskou symboliku, 

tedy i emblém či spojení „Official broadcaster“. Česká televize v českém prostředí používá 

slogan Žijeme olympiádou (viz. Příloha 4). Podobnou inzerci měl i rozhlasový mediální 

partner Českého olympijského výboru, Český rozhlas Radiožurnál. Ten použil v inzerci 

oficiální logo olympijských her, oficiální název akce Pchjongčchang 2018 a spojení 

„Official broadcaster“, na které má z licenční smlouvy povolení (viz. Příloha 7). 

Pražský deník se také několikrát dopustil spojení olympijského obsahu s inzercí, kdy 

došlo k otištění inzerce komerčního subjektu (nepartnera) na stejnou stranu jako olympijský 

obsah. Ve většině případů se tomu tak stalo v rubrikách mimo Sport, a to například v sekci 

Zajímavosti, Svět, Česko či na titulní straně. Pražský deník se v daném období dopustil 

celkem 18 porušení v průběhu 42 dnů (přehled všech porušení viz. Příloha 16). Ve čtyřech 

případech propojil Pražský deník redakční obsah s inzercí partnerů ČOV, v průběhu 

sledovaného období se objevila inzerce společností ČEZ a Sazka. 

 Ve vydání z 24. 2. 2018 došlo ke zveřejnění inzerce Českého paralympijského týmu, 

což je jiný subjekt než Český olympijský partner a nejedná se tak o vlastní inzerci. V tomto 

formátu se mimo jiné objevuje logo společnosti Toyota, což je v rozporu se společností 

Škoda Auto, která byla v průběhu minulé olympiády oficiálním partnerem Českého 

olympijského výboru. Není tedy jednoznačně rozpoznatelné, zda je otištění této inzerce dle 

ochrany olympijské symboliky dle pravidel či ne. Podle Aleny Kindové126 může se symboly 

nakládat jak olympijský, tak paralympijský výbor. Jedná se sice o dva různé subjekty, ale 

existuje mezi nimi vzájemná dohoda a prezentovat svoje partnery v inzerci mohou, i když 

se jedná v určitých případech o kolizi partnerů. 

 I Hospodářské noviny se dopustily celkem 4x porušení pravidla o neumisťování 

                                                           
126 KINDOVÁ, Alena. Rozhovor s tajemnicí ČOV. Praha. 11. 7. 2019 
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inzerce na jednu stranu olympijským obsahem. Ve třech případech se tak dělo mimo oficiální 

speciální rubriku ZOH 2018, tato porušení se odehrála v sekci Události. Pouze v jednom 

případě se objevila inzerce společnosti Central Group u článku o snowboardistce Evě 

Samkové ve sportovní části (přehled všech porušení viz. Příloha č. 18). Hospodářské noviny 

otiskly ve dvou případech u olympijského obsahu správně inzerci oficiálních partnerů, a to 

společnost ČEZ na titulní straně vydání z 8. 2. 2018 či společnost Sazka na titulní straně z 9. 

2. 2018. 

 V Instinktu vyšly celkem dvě inzerce nepartnerů u olympijského obsahu, a to 

konkrétně v čísle 8/2018 na str. 20 inzerce UNICEF a na str. 24 inzerce Národního divadla 

(viz. Příloha 22). Redakční obsah Chvilky pro tebe nebyl spojeny s inzercí ani žádným jiným 

komerčním obsahem. Pouze ve vydání z 8/2018 informoval časopis o akci obchodního 

centra Centrum Chodov, které pořádalo promítání živých přednosů z olympiády a workshop 

spojený s korejskou kulturou. Z daného obsahu není zřejmé, jestli se jedná o PR obsah či 

zda časopis proaktivně informuje o dané akci. Centrum Chodov se však dopustil porušení 

olympijské symboliky, jelikož užívá chráněný název olympijských her ve spojení 

s komerčními účely – promítání z her a organizace workshopů zaměřeným na olympijské 

hry – a proaktivně posílal tiskové zprávy do různých médií. Časopis Katka se nedopustil 

žádného porušení při zveřejnění inzerce na jednu stranu k olympijskému obsahu.  

6.2.6. Použití fotografií ve spojení s komerčním partnerem 

Stejně jako u použití maskota, tak ani v užití fotografie nedošlo u sledovaných médií 

k žádnému porušení. U Deníku sport by se mohlo zdát, že ve vydání z 21. 1. 2018 došlo 

k porušení v článku o americké lyžařce Lindsey Vonnové k použití fotografie, na které 

oslavuje své 40. vítězství a v pozadí jsou viditelně rozpoznatelná loga společnosti Audi. Dle 

ukázky použití fotografií dle Media Guidu je však tento případ v pořádku. Logo je vyloženě 

součástí fotografie a není nijak doplněno graficky, kde by se jevilo jako komerční obsah (viz. 

Příloha 5). 

6.2.7. Vlastní inzerce 

Při analýze došlo k vypozorování opakujícího se formátu vlastní inzerce média, kde 

došlo k užití názvu akce, olympijského obsahu nebo chráněných sportovců ve spojení 

s daným médiem. Tato kategorie nebyla předem stanovena a v rámci analýzy by se dala 
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považovat za porušení v kategorii spojení názvu akce s názvem média nebo v kategorii 

spojení redakčního obsahu s inzercí. Vzhledem k tomu, že se podobný formát opakoval u 

více médií, bude se mu tato práce věnovat v této samostatné kapitole. 

Dle pravidel o užití symboliky by se v případě vlastní inzerce na médium hledělo 

jako na komerční subjekt. Dle definice odpovídají formáty inzercí zakázanému zneužití 

člena výpravy, tedy sportovce, v chráněném období pro komerční účely či ke zneužití 

olympijského obsahu ke komerčním účelům. V některých případech také dochází z pohledu 

Českého olympijského výboru k situaci, kdy se zneužívá redakční obsah za účelem zvýšení 

zisku či získání konkurenční výhody, což není dovoleno. Právník Českého olympijského 

výboru Jan Exner se k tomuto případu vyjádřil takto: „Tyto případy podle mě nejsou v 

pořádku. Zde totiž už nejde o obsah nebo zpravodajské informace, ale o vlastní inzerci média 

za použití olympijských symbolik.“ 127 

Jiný názor však má ředitel komunikace Českého olympijského výboru Tibor Alföldi, 

který říká128, že pokud médium pouze informuje o tom, jaký olympijský obsah se objeví 

v příštím vydání, jedná se o čisté zpravodajství.  

Zástupci Deníku Sport, Pražského deníku i Hospodářských novin se shodli, že vlastní 

inzerci v žádném případě za porušení olympijské symboliky nepovažují, jelikož se jedná o 

poutání na vlastní obsah média. Deník Sport například uvádí,129 že si uvědomují, že svým 

způsobem díky olympiádě i médium vydělává, a dodává: „Kdyby se ale o olympiádě 

nepsalo, sponzoři nebudou Mezinárodnímu výboru platit peníze, protože nebudou vidět, a o 

olympiádu nebude mít nikdo zájem. Vše je propojené.“  

Poutání na vlastní obsah se objevovalo v různých formách. Ve většině případů se 

jednalo o inzerce, které poutaly na nadcházející vydání věnované olympijským hrám. Deník 

Sport v několika případech upoutával na svá speciální vydání k olympijským hrám a tím tak 

nabádal čtenáře k tomu, aby si koupili jejich produkt, tedy v případě mediálních subjektů 

noviny či časopisy. Deník Sport takto poutal na své nadcházející speciální vydání a 

exkluzivní rozhovory se snowboardistkou a lyžařkou Ester Ledeckou či se snowboardistkou 

                                                           
127 EXNER, Jan. Rozhovor s právníkem ČOV. Praha. 23. 7. 2019 
128 ALFÖLDI Tibor, Rozhovor s ředitelem komunikace ČOV, Praha, 8. 7. 2019 (Plné znění rozhovoru viz. 

Příloha 24) 
129 DIAS Petr, Rozhovor se zástupcem šéfredaktora Deníku Sport, v Praze 11. 7. 2019 (Plné znění rozhovoru 

viz. Příloha 27) 
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Evou Samkovou ve Sport Magazínu, vydání s plakátem olympijské vítězky Ester Ledecké 

nebo také Exkluzivní magazín vydaný k OH 1998 v Naganu. V případě magazínu k OH 

v Naganu přidal do grafického zpracování i pokyny pro čtenáře k tomu, jak si vydání koupit 

pomocí SMS (viz. Příloha 3). 

Podle Alföldiho130 je tato inzerce na hraně, jelikož vyloženě nabádá ke koupi, a to 

formou SMS zprávy a je zde použité tzv. „call to action“ – výrazy typu Kup si, Předplať si, 

Nenech si ujít apod. Podobný případ by dle Alföldiho byl, kdyby médium poutalo na 

předplatné.  

Inzerce na předplatné ve spojení s obsahem z olympijských her se objevila u 

Pražského deníku. Ten se ve slovním spojení i grafice záměrně vyhnul použití oficiálního 

názvu akce či loga a použil slogan „Fanděte našim sportovcům v Koreji“. Takto zvolené 

spojení inzerce je dle pravidel o používání olympijské symboliky v pořádku, nicméně touto 

inzercí se médium postavilo do role komerčního subjektu a zároveň médium zveřejnilo na 

jedné tištěné straně u olympijského obsahu inzerci nepartnera (viz. Příloha 10). 

 Pražský deník poté uveřejnil 2. 2. 2018 inzerci magazínu TV Star, který poutá na 

speciální olympijské vydání, které bylo od tohoto dne v prodeji. Dle olympijské symboliky 

by se jednalo opět o porušení olympijské symboliky, a to využívání redakčního obsahu ke 

komerčním účelům, v tomto případě prodeji výtisků časopisu (viz příloha 12). Zajímavým 

prvkem dané inzerce je přiložený kupon ke vstupenkám zdarma na Olympijský festival 

konaný v průběhu olympijských her v Brně a Ostravě. V tomto případě se však jedná o 

specifický případ, kdy byla spolupráce předem domluvená a schválená ČOV, který udělil 

souhlas k používání olympijské symboliky ve vztahu k Olympijským festivalům. To 

dokazuje i následná inzerce na titulní straně ze dne 3. 2. 2018, kde Deník poutá na prodej 

speciální přílohy k Olympijským festivalů, jejíž součástí je vstupenka zdarma (viz. Příloha 

13). 

I u Hospodářských novin nastala situace, kdy poutaly na vlastní obsah. Ve vydání 

z 8. 2. 2018 otiskly Hospodářské noviny v rubrice Události vlastní inzerci, která poutala na 

Hospodářské noviny – speciál. V tomto případě se však Hospodářské noviny porušení 

dopustily, a to ve třech případech. Na rozdíl od Pražského deníku, který inzeroval svým 

                                                           
130 ALFÖLDI Tibor, Rozhovor s ředitelem komunikace ČOV, Praha, 8. 7. 2019 (Plné znění rozhovoru viz. 
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sdělením „Fanděte našim sportovcům v Koreji“ a tím se tak vyhnul použití zakázaných 

slovních spojení, Hospodářské noviny použily oficiální název Zimní olympijské hry 

Pchjongčchang, název města pak graficky oddělily (viz Příloha 19). Dle metodiky užívání 

olympijských symbolik nesmí dojít k použití slova „olympijský“ a „olympiáda“ ve spojení 

s logem společnosti, sloganem či PR článkem.131 Kromě toho je toto porušení popsáno i v 

Media Guidu, který zakazuje použití názvu média (v tomto případě vlastní logo) ve spojení 

s názvem akce.132 V tomto případě došlo k nesprávnému propojení, navíc v inzertním 

prostoru, a i ten byl na jedné straně umístěn k redakčnímu olympijskému obsahu.  Aby se 

Hospodářské noviny nedopustily porušení olympijské symboliky, musely by použít v inzerci 

slovní spojení, které nepoužívá oficiální název akce, zároveň by v inzerci nesměly použít 

své vlastní logo, a inzerci by musely umístit v rámci daného vydání na tištěnou stranu, která 

nepokrývá olympijské hry. 

6.2.8. Ostatní 

U jediného Deníku Sport se objevila v průběhu ZOH 2018 příloha, plakát Ester 

Ledecké se sloganem „Ester, jsi naše zlato“. K tomu přidal Deník Sport i své logo. V tomto 

případě se nejedná o zpravodajský formát, ale o plakát určený k propagaci a propojení média 

s členem výpravy v ochranném období. Dle ředitele komunikace Tibora Alföldiho133 by bylo 

v pořádku, pokud by Deník Sport vytvořil plakát bez jakýchkoliv log a nedošlo by k zvýšení 

ceny vydání. Problémem však dle něj je vyobrazení loga Deníku Sport u sportovkyně a 

následná distribuce plakátů na komerční akci. 

Deník Sport se totiž 27. 2. 2018, tedy ještě v ochranném období členů výpravy, 

připojil ke komerčnímu subjektu Sport Invest, agentuře zastupující Ester Ledeckou, a 

spoluorganizoval akci pro fanoušky na Staroměstském náměstí, kde olympijskou vítězku 

přivítali. Deník Sport také vytvořil facebookovou událost, kde zval své fanoušky a v popisku 

události uvedl, že organizátorem akce je Sport Invest, tedy komerční subjekt. Tato akce 

nebyla nijak organizována Českým olympijským výborem a Deník Sport i agentura Sport 

Invest se v tomto případě dopustili porušení Olympijské charty, konkrétně čl. 40.3, kde 

v ochranném období zneužili člena výpravy ke komerčním účelům.  

                                                           
131 Metodika užívání olympijských symbolik, str. 16. 
132 Media Guide - str. 12. 
133 ALFÖLDI Tibor, Rozhovor s ředitelem komunikace ČOV, Praha, 8. 7. 2019 (Plné znění rozhovoru viz. 

Příloha 24) 
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6.3. Přístup redakcí 

Rozhovory byly dále vedeny také se zástupci třech médií, která se dopustila 

nejvýraznějších porušení, a to konkrétně se zástupcem šéfredaktora Deníku Sport Petrem 

Diasem, který v průběhu olympijských her řeší za stranu média spolupráci s ČOV a je 

pověřen v rámci média kontrolovat dodržování ochrany olympijských symbolik. Dále 

s Petrem Koděrou, zástupcem ředitele redakcí pro sport a digitální aktivity. V neposlední 

řadě poté s Martinem Denemarkem, vedoucím redakcí Hospodářských novin. Se zástupci 

médií byl veden rozhovor, který byl rozdělen na dvě části. V první bylo cílem zjistit, jak je 

médium informováno o zákoně o ochraně olympijských symbolik a jakým způsobem 

médium vnitřně funguje tak, aby ke zneužívání olympijských symbolik nedocházelo. 

V druhé části pak byl zástupce seznámen s výsledky výzkumu a otázky byly vedeny tak, aby 

se zjistilo, jakým způsobem k daným prohřeškům na straně média došlo. V neposlední řadě 

padla otázka, zda považují edukaci směrem z ČOV za dostatečnou či zda by něco na 

případném informování o ochraně olympijských symbolik měnili. 

6.3.1. Povědomí o ochraně olympijské symboliky 

U těchto médií bylo zřejmé, že pokud se zabývá sportem ve větší míře, má s ČOV 

užší vztah a komunikace mezi subjekty je intenzivnější. Petr Dias, zástupce šéfredaktora 

Deník Sport, uvedl,134 že médium má o ochraně olympijské symboliky povědomí dostatečné 

a symbolikou se zabývá u příležitosti každých olympijských her. Dias byl vyloženě přítomen 

před ZOH 2018 na společných schůzkách s Českým olympijským výborem, kde konkrétní 

plánované formáty obě dvě strany probíraly.  

Petr Koděra, zástupce ředitele redakcí pro sport a digitální aktivity Deníku, v rámci 

výzkumného rozhovoru uvedl,135 že ochranu olympijské symboliky řeší z pohledu 

zpravodajského použití také při každých olympijských hrách. Koděra také zmínil, že Český 

olympijský výbor je při spolupráci na projektech, jako jsou Olympijský víceboj či 

Olympijské festivaly, dopředu upozornil, že daná problematika existuje. Zástupce média 

v rozhovoru také uvedl, že ví, kde případné další materiály najít. Pracovník marketingového 

oddělení ČOV poslal médiu odkaz na Metodiku užívání olympijských symbolik, která je 

                                                           
134 DIAS Petr, Rozhovor se zástupcem šéfredaktora Deníku Sport, v Praze 11. 7. 2019 (Plné znění rozhovoru 

viz. Příloha 27) 
135 KODĚRA, Petr. Rozhovor se zástupcem ředitele redakcí pro sport a digitální aktivity Deníku, v Praze 11. 

7. 2019 (celé znění rozhovoru viz. Příloha 28) 
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veřejně dostupná na stránkách olympic.cz. 

Menší povědomí o olympijské symbolice už mají Hospodářské noviny, které na 

rozdíl od Deníku a Deníku Sport noviny na posledních olympijských hrách 

v Pchjongčchangu 2018 akreditované nebyly.136 Vedoucí redakce Hospodářských novin 

Martin Denemark se domnívá, 137  že povědomí o zákoně o ochraně olympijských symbolik 

redakce Hospodářských novin, potažmo vedení média má. Martin Denemark sám osobně o 

zákoně ví, ale v praxi se s ním nesetkal a při práci se ze své pozice zákonem blíže nezabýval. 

Denemark uvádí, že on konkrétně od ČOV informaci či pokyny k metodice užívání 

symboliky nedostal. Nicméně ví, že olympijskou symbolikou se zabývají kolegové, kteří 

přispívají do sportovní rubriky, zejména ze serveru Aktualne.cz, kde je pravidelná sportovní 

rubrika. Uvádí, že tito kolegové jsou napřímo propojeni s Českým olympijským výborem a 

chodí jim pravidelně tiskové zprávy. To potvrzuje i ředitel komunikace ČOV, Tibor 

Alföldi138, že komunikace ohledně symboliky dosud šla především po úrovni redaktorské, 

nikoliv vyššího vedení. Pokud se Hospodářské noviny rozhodnou na Olympijské hry poslat 

redaktora, Denemark ví, že tento akreditovaný novinář informaci dostává od ČOV.  

6.3.2. Komunikace s ČOV 

Zásadním zjištěním z výzkumného rozhovoru je, že ČOV má s Deníkem Sport i 

s Pražským deníkem speciální domluvu o použití olympijské symboliky. S Deníkem Sport 

existuje už od LOH 2000 v Sydney speciální dohoda, jak může Deník Sport symboliku 

užívat. Z hlediska sportovního deníku totiž není dle Petra Diase možné dodržovat zejména 

pravidlo o neumístění inzerce nepartnera na jednu stranu k olympijskému obsahu. Z 

vyjádření ředitele komunikace ČOV Tibora Alföldiho vyplývá,139 že se jedná u sportovního 

deníku o výjimku, jelikož v průběhu olympiády pokrývá téměř celé vydání jen olympijské 

hry. „Těžko bude Deník Sport, jehož obsah je z 90 % jen olympiáda, umisťovat inzerci jinam, 

když nemá prostor. My chceme, aby olympiáda byla vidět a nebudeme média svazovat 

natolik, aby si pak řekla, že o olympiádě psát nebudou vůbec. Logicky, olympijské symboly 

                                                           
136 E-mailová korespondence s Barborou Žehanovou, tiskovou mluvčí ČOV, 18. 7. 2019. 
137 DENEMARK, Martin. Rozhovor s vedoucím redakcí Hospodářských novin. Praha. 19. 7. 2019 (celé 

znění rozhovoru viz. Příloha 29) 
138 ALFÖLDI Tibor, Rozhovor s ředitelem komunikace ČOV, Praha, 8. 7. 2019 (Plné znění rozhovoru viz. 

Příloha 24) 
139 ALFÖLDI Tibor, Rozhovor s ředitelem komunikace ČOV, Praha, 8. 7. 2019 (Plné znění rozhovoru viz. 

Příloha 24) 
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musíme chránit, ale nechceme být úplně striktní a musíme najít váhu, která bude přijatelná 

pro obě strany,“ uvedl k dohodě s Deníkem Sport Alföldi. Zásadní je také schvalovací 

postup. Deník Sport posílá předem Českému olympijskému výboru náhledy stran 

k případným připomínkám, a to konkrétně marketingovému oddělení ČOV.  

Deník Sport má s Českým olympijským výborem také domluvu ohledně oslovování 

inzerentů. Prostor nabídne médium vždy nejprve oficiálním partnerům MOV i ČOV a teprve 

pokud prostor nevyužijí, oslovují ostatní subjekty. Podmínkou otištění inzerce na straně u 

olympijského obsahu je ta, že musí být striktně oddělena a na straně se nesmí objevit žádný 

znak, logo ani piktogram olympijských her.  

V rámci on-line vydání na stránce isport.cz je s Českým olympijským výborem 

dohodnuto, že vzniká k olympijským hrám speciální stránka, kde se objevuje jen olympijský 

obsah a zde nedochází k umístění žádné reklamy, která je v rozporu s partnery ČOV nebo 

MOV. Deník Sport však připouští, že dochází k situacím, že nejčtenější a nejaktuálnější 

články se nadále propisují na hlavní stranu, kde už k umístění reklamy docházet může. 

Deník, nikoliv Pražská regionální mutace, ale médium jako takové, se domluvilo při 

loňských Olympijských hrách v Pchjongčchangu 2018 na spolupráci na projektu 

Olympijských festivalů, které se ve stejné době konaly v Brně a Ostravě. Ředitel 

komunikace ČOV Tibor Alföldi se k tomuto případu vyjádřil takto: „S Deníkem jsme 

spolupracovali a toto médium dostalo povolení k užívání olympijské symboliky pouze ve 

spojení s Olympijskými festivaly. Nejednalo se o oficiálního partnera, ale domluvili jsme 

dílčí spolupráci na regionální úrovni a u specifických titulů – například magazín TV Star. 

Vydávala se i speciální příloha Festivalový deník.“140 Petr Koděra z Deníku doplnil,141 že 

ze strany ČOV bylo Deníku zakázáno používat u speciální přílohy k festivalům – 

Olympijský deník. Proto se nakonec vydával Festivalový deník, aby nedošlo k použití slova 

„Olympijský“. 

Hospodářské noviny žádnou podobnou dohodu s ČOV neměly. Martin Denemark 

z Hospodářských novin uvedl,142 že dosud nezaregistroval, že by dostaly Hospodářské 

                                                           
140 ALFÖLDI Tibor, Rozhovor s ředitelem komunikace ČOV, Praha, 8. 7. 2019 (Plné znění rozhovoru viz. 

Příloha 24) 
141 KODĚRA, Petr. Rozhovor se zástupcem ředitele redakcí pro sport a digitální aktivity Deníku, v Praze 11. 

7. 2019 (celé znění rozhovoru viz. Příloha 28) 
142 DENEMARK, Martin. Rozhovor s vedoucím redakcí Hospodářských novin. Praha. 19. 7. 2019 (celé 
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noviny zpětnou vazbu od ČOV o případném provinění v ochraně olympijské symboliky, či 

že by byly Hospodářské noviny v užší komunikaci ohledně zákona o ochraně olympijských 

symbolik. 

6.3.3. Odpovědnost médií 

 Dle tiskového zákona je za obsah vydávaný v periodiku odpovědný vydavatel, 

neodpovídá však za obsah inzerce. Na tento fakt mají v jednotlivých redakcích různé názory. 

Petr Dias z Deníku Sport má povědomí o odpovědnosti ze strany média největší, jelikož 

situaci ohledně zveřejnění inzerce komerčních subjektů řešil s ČOV na právní úrovni před 

samotnými olympijskými hrami. Dias vysvětluje,143 že za vydávaný obsah v Deníku Sport 

je odpovědný vydavatel, tedy mediální dům Czech News Center. Nicméně v rámci struktury 

média odpovídá za jednotlivá vydání šéfredaktor, případně jeho zástupci, kteří jsou v rámci 

schvalování tištěného vydání i v pozici denního supervisora – tedy vedoucího editora vydání. 

Z této pozice má šéfredaktor nebo zástupce šéfredaktora možnost zastavit vydání, pokud se 

v něm objevuje nějaký nezákonný text či inzerce. Zároveň inzertní oddělení funguje tak, že 

hlídá obsah dané inzerce. Zástupce šéfredaktora Petr Dias se domnívá, že odpovědnost za 

obsah inzerce přebírá médium, proto je v jeho zájmu nevhodnou inzerci či inzerci, která 

porušuje zákon, neotisknout nebo ji vrátit klientovi k přepracování.  

Koděra z Deníku uvedl,144 že odpovědnost by podle něj měla jít po dvou liniích – 

redakční a inzertní. Finální odpovědnost by ale měl mít vedoucí vydání, který odpovídá za 

tištěný obsah, než odejde do tisku. Zároveň si ale myslí, že inzertní oddělení by nemělo mít 

odpovědnost za nesprávně odevzdanou inzerci, za kterou by měl odpovídat klient. Médium 

ví o pravidle, kdy se nesmí na jednu stranu umisťovat inzerce nepartnera k olympijskému 

obsahu. Z důvodu tohoto opatření zavedlo ze zkušenosti i z jiných sportů pevně danou 

stránku k pokrytí olympijských her, která je bez inzerce. O této skutečnosti jsou předem 

informováni i plánovači inzerce. 

Z pohledu struktury Hospodářských novin Denemark uvádí,145 že za obsah 

                                                           

znění rozhovoru viz. Příloha 29) 
143 DIAS Petr, Rozhovor se zástupcem šéfredaktora Deníku Sport, v Praze 11. 7. 2019 (Plné znění rozhovoru 

viz. Příloha 27) 
144 KODĚRA, Petr. Rozhovor se zástupcem ředitele redakcí pro sport a digitální aktivity Deníku, v Praze 11. 

7. 2019 (celé znění rozhovoru viz. Příloha 28) 
145 DENEMARK, Martin. Rozhovor s vedoucím redakcí Hospodářských novin. Praha. 19. 7. 2019 (celé 

znění rozhovoru viz. Příloha 29) 
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zodpovídá celé vydavatelství Economia jako právnická osoba, nikoliv šéfredaktor nebo 

konkrétně médium Hospodářské noviny. Šéfredaktor by za ochranu olympijských symbolik 

odpovědný být neměl. Z hlediska kontroly se totiž ani nedozví, jaký inzerent na straně 

s olympijským obsahem je a v jeho kompetenci ani kontrolovat umístění inzerce není. Tu 

přijímá inzertní oddělení, které ji buď dostane už od klienta hotovou nebo inzerci vytváří na 

klíč přímo samotné Hospodářské noviny. Denemark dále přidává příklad, že pokud by přišel 

od klienta inzerát, který porušuje zákon o ochraně olympijské symboliky, bylo by to inzertní 

oddělení, které by inzerát do vydání nepustilo. Zároveň však uvádí, že je zde riziko lidského 

faktoru a může dojít k tomu, že inzertní oddělení chybu neodhalí.  

6.3.4. Reakce na prohřešky v médiích 

Zástupcům médií byly odhaleny výsledky analýzy a cílem bylo zjistit, zda jsou si 

vědomi chyby. Dále byl zástupce požádán, aby se pokusil rozklíčovat, kde v procesu tvorby 

obsahu v médiích (např.: při objednávání a plánování inzerce, či kontroly vydání před 

tiskem) k chybě došlo a mohlo se jí zabránit. 

Deník Sport si myslí,146 že z hlediska ochrany symboliky se nedopustili žádného 

porušení. Po ukázání výsledků analýzy došlo k rozklíčování, že tento typ užití symboliky 

v rámci zpravodajství či umístění inzerce k olympijskému obsahu je Českým olympijským 

výborem dovolen. Je si vědom pouze pochybení i dvou případů inzerce, a to u společnosti 

Datart či společnosti Okay, že na obrazovkách by se neměl objevovat hokej a rychlobruslení, 

jelikož se jedná o ten případ, kdy inzertní oddělení mělo inzerci vrátit k přepracování. Deník 

Sport uvedl, že byl několikrát Českým olympijským výborem upozorněn na některé 

nesprávné užití olympijské symboliky. U loňské olympiády to bylo konkrétně v případě 

speciálního magazínu k výročí Olympijských her v Naganu 1998 a u distribuce plakátu 

s Ester Ledeckou. Dias k tomuto případu uvedl, 147 že došlo k situaci, kdy Deník Sport otiskl 

inzerci partnerů Českého svazu ledního hokeje. Analýza tento případ neodhalila, jelikož 

předmětem výzkumu byl pouze tištěný Deník Sport, nikoliv jeho přílohy a jiné speciální 

magazíny. Deník Sport si myslel, že zadavatel speciálního magazínu – Český svaz ledního 

hokeje, lze považovat za autoritu spjatou s Českým olympijským výborem, která by měla 

                                                           
146 DIAS Petr, Rozhovor se zástupcem šéfredaktora Deníku Sport, v Praze 11. 7. 2019 (Plné znění rozhovoru 

viz. Příloha 27) 
147 DIAS, Petr. rozhovor se zástupcem šéfredaktora Deníku Sport, Praha, 11. 7. 2019 (celé znění rozhovoru 

viz. Příloha 27) 
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být o použití olympijské symboliky poučena. Pokud tedy v tomto případě došlo k porušení, 

Deník Sport tak učinil z nevědomosti. U případu, kdy Deník Sport vytiskl plakáty s Ester 

Ledeckou a distribuoval je na akci komerčního subjektu agentury Sport Invest, se vyjádřil 

zástupce Deníku Sport takto: „Z našeho pohledu šlo jen o imagovou záležitost. My jako 

Deník Sport jsme z toho jako neměli žádný zisk, a naopak nás celá akce ještě peníze stála.“148 

Petr Koděra z Pražského deníku v rozhovoru sdělil,149 že si není vědom, že se 

dopustili chyb ohledně použití chybného emblému či umístění nevhodné inzerce 

k olympijskému obsahu. Chybu v případě umístění nevhodné inzerce vysvětlil Koděra tak, 

že na poslední chvíli zřejmě vypadl plánovaný obsah, a proto daný prostor vyplnilo inzertní 

oddělení inzercí některého z nepartnerů. Koděra přidal pohled k případu zneužití loga 

v názvu speciální rubriky (viz. Příloha 14). Dle něj šlo u názvu Deník olympijských příběhů 

o záměrné použití názvu média. „Název našeho média v názvu rubriky používáme běžně i u 

jiných sportů.  Využíváme výhody slova „deník“ a slovního spojení ve sportem. Je pro nás 

skvělé, že z fotbalové ligy máme Fotbalový deník, z hokejové máme Hokejový deník a vždy 

si do názvu zakomponujeme naše logo.“150 U barvy jednotlivých písmen šlo také o záměr, 

který byl využitý vzhledem k pěti písmenům ve slově deník a pěti barevným kruhům. 

Hospodářské noviny si také neuvědomují, že by se nějakým způsobem dopustily 

porušení zákona o ochraně olympijských symbolik. Zástupce média Denemark si myslí,151 

že v daných případech, které odhalila obsahová analýza této diplomové práce, nedošlo 

k žádnému porušení. Uvědomuje si však, že možná mohlo dojít k problémům na sociálních 

sítích v případě televizních práv, kdy Hospodářské noviny na sociálních sítích převzaly 

obsah ze sportovní akce od subjektu (na Twitteru přes funkci Retweet), který nebyl od 

držitele oficiálních televizních práv. Uvědomuje si, že na sociálních sítích je četnost rizika 

porušení zákona o ochraně olympijských symbolik násobně větší.  

 U konkrétního případu otištění inzerce nepartnera na stranu k olympijskému obsahu 

uvádí, že redakce nemá na umístění inzerce žádný vliv. Denemark vysvětluje, že prodej 

                                                           
148 DIAS, Petr. rozhovor se zástupcem šéfredaktora Deníku Sport, Praha, 11. 7. 2019 (celé znění rozhovoru 

viz. Příloha 27) 
149 KODĚRA, Petr. Rozhovor se zástupcem ředitele redakcí pro sport a digitální aktivity Deníku, v Praze 11. 

7. 2019 (celé znění rozhovoru viz. Příloha 28) 
150 KODĚRA Petr, Rozhovor se zástupcem ředitele redakcí pro sport a digitální aktivity Deníku, v Praze 11. 

7. 2019 ((celé znění rozhovoru viz. Příloha 28) 
151 DENEMARK, Martin. Rozhovor s vedoucím redakcí Hospodářských novin. Praha. 19. 7. 2019 (celé 

znění rozhovoru viz. Příloha 29) 
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inzerce probíhá časově několik měsíců dopředu a umístění inzerce je často předem dáno 

(např. Central Group si fixně objedná inzerci do každého pátečního vydání na stranu 5.) 

Redakce, která tvoří obsah, tak nemůže umístění inzerce ovlivnit. Pokud by se řídilo daným 

pravidlem o neumístění inzerce nepartnera k olympijskému obsahu, muselo by dojít 

k rozšíření vydání, a to není ze strany média možné. Podobně nevychází vstříc ani u inzercí 

bank, které žádají, aby byly dle umístění v tištěném vydání daleko od konkurenčních bank. 

Denemark uvádí i příklad, kdy existují takoví inzerenti (například společnost Mountfield), 

kteří si nakoupí inzerci na rok dopředu. Z praxe doplňuje, že zda se na straně objeví či 

neobjeví olympijský obsah se domlouvá i den před vydáním.  

Ohledně užití názvu média ve spojení s názvem olympijských her a pochodně 

Denemark uvádí, že se z jeho pohledu nejedná o porušení zákona o ochraně olympijské 

symboliky, protože se jedná pouze o označení rubriky stejně jako například Volby 2018 či 

jiný název, která jen upřesňuje čtenářům, co čtou. Případ vlastní inzerce a použití olympijské 

symboliky vůbec nepovažuje za porušení, protože se jedná o čisté zpravodajství a poutání 

na obsah, který v novinách vyjde. 

Denemark dále uvádí, že počet inzerentů, kteří by měli inzerce zaměřené na sport, je 

v porovnání s jinými klienty, velmi málo. Pokud se jedná o inzerce zaměřené na sport, 

většinou to bývají sponzoři daných akcí, kteří se dopředu ptají, zda médium o akci bude psát. 

Uvádí příklad inzerce Skupiny ČEZ, která vyšla v Hospodářských novinách na titulní straně 

právě u příležitosti ZOH 2018. 

6.3.5. Pohled média na ochranu olympijských symbolik 

 Názory zástupců médií se na zákon o ochraně olympijských symbolik shodují v tom, 

že pro ně není problém se zákonem při své práci řídit. Na druhou stranu všechna média 

uvádí, že konkrétní pravidla jim přijdou zbytečně svazující a přísná. 

Deník Sport152 chápe pravidla pro užívání ve zpravodajství, komplikované jim však 

přijde propagační pojetí symbolů, a to konkrétně pravidlo 40 a chráněná slova, jako jsou 

například oheň, bronz, zima apod. Z pohledu sportovního deníku se prý totiž jedná o 

komplikovanou záležitost a médium se domnívá, že Český, respektive Mezinárodní 

                                                           
152 DIAS, Petr. rozhovor se zástupcem šéfredaktora Deníku Sport, Praha, 11. 7. 2019 (celé znění rozhovoru 

viz. Příloha 27) 
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olympijský výbor by si neměl nárokovat takto obecná slova. Dias si myslí, že způsob, jakým 

si symboliku Olympijské hnutí chrání, je dlouhodobě neudržitelné. Uvedl případ jiných 

sportovních organizací, které nejdou cestou restrikcí a zákazů, ale mají proaktivní způsob a 

v základu nabízí médiím i fanouškům vždy něco zdarma. „Existují tu obrovské subjekty jako 

NHL, FIFA, UEFA, MLS, NBA, kteří nejdou cestou restrikcí nebo omezování a zákonů. Mají 

body, přes které nejede vlak, ale zbytek je volný. I přesto, že nejste partnerem FIFA, máte 

možnost využít nějaký základní balíček, sestřihy nebo fotky zdarma. A pokud chcete lepší 

službu a být více vidět, tak si holt zaplatíte. Tito velcí hráči nabídnou každému vždy alespoň 

nějaké minimum, zatímco olympiáda nenabízí vůbec nic.“153 

Deník Sport se domnívá, že tento způsob pojetí vede k tomu, že desítky či stovky lidí 

budou symboliku kontrolovat, a i přesto se nepodaří uhlídat vše. To se dle něj týká u médií 

především menších subjektů: „Když olympiáda uzavře všechno a nenabídne nic zdarma, 

samozřejmě, že budou tací, kteří se budou snažit něco ukrást, nějaké pravidlo obejít a zkrátka 

najít si nějakou kličku. Ta větší média jsou ještě možná na očích, ale co pak nějaké menší 

regionální časopisy. Zkrátka není možné uhlídat vše.“154  

Pravidla Pražskému deníku155 také přijdou zbytečně přísná. Uznává, že pravidla jsou 

důležitá a chápe, že ČOV je nucen symboliku chránit, nicméně přikláněl by se spíše 

k uvolnění pravidel.  

Denemark uvádí,156 že z povahy zákona a jeho velikosti a důležitosti není pro 

médium problém se jím řídit. Zároveň však zastává názor, že samotná existence tohoto 

zákona je problém. Myslí si, že organizace by neměla mít možnost uzákonit si takovým 

způsobem svou značku, protože tím získala neoprávněnou výhodu oproti jiným organizacím 

na trhu. Z pohledu média dochází k tomu, že organizace MOV, respektive ČOV omezuje 

obchodní práva média.  

  

                                                           
153 DIAS, Petr. rozhovor se zástupcem šéfredaktora Deníku Sport, Praha, 11. 7. 2019 (celé znění rozhovoru 

viz. Příloha 27) 
154 DIAS, Petr. rozhovor se zástupcem šéfredaktora Deníku Sport, Praha, 11. 7. 2019 (celé znění rozhovoru 

viz. Příloha 27) 
155 KODĚRA Petr, Rozhovor se zástupcem ředitele redakcí pro sport a digitální aktivity Deníku, v Praze 11. 

7. 2019 (celé znění rozhovoru viz. Příloha 28) 
156 DENEMARK, Martin. Rozhovor s vedoucím redakcí Hospodářských novin. Praha. 19. 7. 2019 (celé 

znění rozhovoru viz. Příloha 29) 
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6.3.6. Návrh řešení z pohledu média 

Z pohledu sportovního deníku upozorňuje Petr Dias z Deníku Sport,157 že je třeba 

najít ve spolupráci s Českým olympijským výborem symbiózu tak, aby se symbolika 

chránila, ale zároveň se v médiu o olympiádě psalo. V rozhovoru uvedl, že je třeba ctít zájmy 

obou stran. Dále upozorňuje, že lepší způsob by byl po vzoru jiných velkých sportovních 

akcí, se zaměřit jen na dílčí část a jen několik málo oblastí a ty si hlídat. 

Koděra z Deníku158 by na přístupu ze strany ČOV nic neměnil. Dle něj je 

informovanost ze strany ČOV dostatečná. Výhodu má médium díky tomu, že s ČOV 

spolupracuje na mnoha projektech, a proto je médium informováno z mnoha stran. 

Denemark z Hospodářských novin si myslí,159 že neuškodí, pokud ČOV provede 

směrem k médiím určitou osvětu. Není podle něj problém do osvěty Hospodářské noviny 

zapojit a případně využít i jejich inzertních ploch k šíření edukace směrem k ekonomicky 

smýšlejícím čtenářům. Zároveň uvádí, že pokud by daný dokument do média přišel, zajistil 

by, aby se informace v rámci interních struktur rozšířila na zaměstnance. Přidává informaci, 

že pokud by ale chtěl ČOV nějakým způsobem striktně tlačit na média a omezovat je tímto 

způsobem, tak by Hospodářské noviny o olympijských hrách nemusely vůbec informovat, 

což dle něj není v zájmu jedné ani druhé strany. 

6.4. Odpovědi na výzkumné otázky 

Tato diplomová práce se zabývala ve své výzkumné části typy jednotlivých prohřešků a 

přístupy jednotlivých médií k zákonu o ochraně olympijských symbolik. Základními 

výzkumnými otázkami první části praktické části byly: Jakých chyb se vybraná média 

dopouští nejvíce? a Jakou formou vybraná média symboliku nejčastěji zneužívají? 

Z výzkumu vyplývá, že se jednalo nejčastěji o porušení §2 písm. h) bodu 1 zákona o ochraně 

olympijských symbolik a zneužití výrazů "olympijský" a "olympiáda" ve spojení 

s komerčním účelem. Nejčastější formou porušení bylo propojení inzerce nepartnerů 

                                                           
157 DIAS, Petr. rozhovor se zástupcem šéfredaktora Deníku Sport, Praha, 11. 7. 2019 (celé znění rozhovoru 

viz. Příloha 27) 
158 KODĚRA Petr, Rozhovor se zástupcem ředitele redakcí pro sport a digitální aktivity Deníku, v Praze 11. 

7. 2019 (celé znění rozhovoru viz. Příloha 28) 
159 DENEMARK, Martin. Rozhovor s vedoucím redakcí Hospodářských novin. Praha. 19. 7. 2019 (celé 

znění rozhovoru viz. Příloha 29) 
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s redakčním olympijským obsahem.  

Druhým nejčastějším prohřeškem bylo porušení §2 písm. g) bodu 1 zákona o ochraně 

olympijských symbolik, tedy nesprávné užití olympijského emblému k ZOH 2018. Třetí 

nejčastější provinění bylo opět o porušení §2 písm. h) bodu 1 zákona o ochraně olympijských 

symbolik a zneužití výrazů "olympijský" a "olympiáda" ve spojení s komerčním účelem, 

v konkrétní formě se však jednalo o propojení názvu média s názvem akce, a to jak v případě 

záhlaví či speciální rubriky, tak ve vlastní inzerci.  

 

Graf (vlastní zpracování): Četnosti jednotlivých prohřešků. 

 

Stanovená hypotéza, že nejčastěji se chybuje ve zneužití symbolu olympijských 

kruhů, tak tedy nebyla potvrzena. Nesprávné užití olympijských kruhů bylo až čtvrtým 

nejčastějším proviněním. Druhá stanovená hypotéza byla, že chybovat budou častěji deníky 

oproti médiím s nižší periodicitou média. Tato hypotéza byla potvrzena a ukázalo se, že čím 

více mediálních výstupů k olympijským hrám vyjde, tím větší je šance na chybné použití.  

Nabízela by se ještě druhá hypotéza, a to že sportovní média, která jsou v užší komunikaci 

s ČOV, budou chybovat méně, jelikož budou o ochraně olympijských symbolik více 
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informována a s problematikou se setkávají častěji než ostatní média. To se však 

neprokázalo. Naopak Deník Sport, sportovní deník, a Pražský deník se sportovní rubrikou, 

chyboval mnohem častěji než ostatní nesportovní média.  

I přesto, že cílem práce nebylo zjistit, které médium chybuje nejvíce, respektive která 

provinění jsou závažnější než druhá, lze vypozorovat u některých médií větší poměr chyb 

k počtu výstupů. Lze si v tomto ohledu všimnout, že větší tendence chybovat je u časopisu 

Chvilka pro tebe, u kterého z 10 mediálních výstupů došlo u 4 z nich ke špatnému použití 

symbolů. Míra provinění je tak u něj 40 %. Na druhém místě by se v tomto ohledu umístil 

časopis Instinkt, který vydal v průběhu sledovaného období 19 mediálních výstupů a u 4 

z nich došlo k nesprávnému užití symbolů. Zhruba na stejno jsou v tomto případě sportovně 

zaměřená média Deník Sport a Pražský deník, u nichž je míra provinění kolem 16-18 %. 

Nejlépe v tomto ohledu vychází Časopis Katka, který se v 5 vydaných mediálních obsazích 

nedopustilo žádného porušení.  

 

Tabulka (vlastní zpracování): Poměr chyb k počtu mediálních výstupů a procento provinění. 

 

Z cílů práce a stanovení výzkumných otázek je však zřejmé, že nelze říci, jaké 

médium se dopustilo většího provinění než druhé médium, či zda je například zneužití 

emblému závažnější než propojení redakčního obsahu s inzercí nepartnera apod. Vzhledem 

k výběru zkoumaného vzorku médií je také zřejmé, že tyto výsledky se nedají vztáhnout na 

všechna média, a proto tyto závěry nebudou reprezentativní pro základní vzorek všech médií 

v České republice. 

Praktická část diplomové práce se snažila také zjistit přístup jednotlivých redakcí 

vybraných médií a Českého olympijského výboru k dané problematice.  Hlavní výzkumnou 

otázkou této části práce bylo, Jakým způsobem média pracují v redakci s olympijskou 

symbolikou? Došlo ke zjištění, že velký vliv na informovanost média má to, zda se jedná o 

médium, které je akreditováno na olympijské hry. Média, která jsou v užší komunikaci 

Počet mediálních výstupů Počet provinění Procento provinění

Deník Sport 629 111 17,65%

Pražský deník 165 27 16,36%

Hospodářské noviny 69 5 7,25%

Instinkt 19 4 21,05%

Chvilka pro tebe 10 4 40,00%

Katka 5 0 0,00%
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s ČOV, mají širší povědomí o dané problematice a při své práci se tak symbolikou zabývají. 

Zásadním zjištěním bylo, že Deník Sport a Pražský deník s ČOV předem dané formáty ve 

větší či menší míře konzultují. Také u těchto médií došlo k tomu, že je ČOV na některé 

špatné použití upozornil. Důležitým zjištěním je také fakt, že dosud ČOV komunikoval 

s médii převážně po redaktorské úrovni a poté přes marketingové oddělení. K žádnému 

z médií se nedostal mezinárodní Media Guide, Pražský deník a Deník Sport však byli 

upozorněni marketingovým oddělením, že existuje dokument Metodika užívání 

olympijských symbolik. Hospodářské noviny s dokumenty nepracovaly.  

Jakým způsobem dochází v redakci k práci s olympijskou symbolikou je 

zaznamenáno v následující tabulce.  

 

 Jednou ze stanovených hypotéz bylo, že zodpovědnost za dodržení zákona o 

ochraně olympijských symbolik se v redakcích stará zejména šéfredaktor. Tato hypotéza 

se nepotvrdila ani u jednoho ze sledovaných médií. U Deník Sport a Hospodářských novin 

došlo k názorové shodě v tom, že za obsah v médiích odpovídá vydavatel. Obě média uvádí, 

že šéfredaktor odpovědný není a obě média přikládají určitou váhu odpovědnosti i 

inzertnímu oddělení. Pražský deník neuvedl, že by vnímal odpovědnost vydavatele. 

Deník Sport Pražský deník Hospodářské noviny
Povědomí o ochraně olympijské symboliky Má dostatečné Má dostatečné Má, ale omezené

Komunikace s ČOV
Speciální domluva o 

použití symbolů; proces 

schvalování náhledů

Speciální spolupráce 

na Olympijských 

festivalech; zakázáno 

určité použití předem

Dohoda o použití žádná; 

komunikace pouze na úrovni 

redaktorů

Komunikace s ČOV - upozornění na 

případnou chybu
Ano, proběhlo Ano, proběhlo Ne, neproběhlo

Odpovědnost médií
Vydavatel, kontroluje 

zástupce šéfredaktora i 

inzertní oddělení

Redakce a inzertní 

oddělení; kontroluje 

vedoucí vydání; za 

inzerci odpovídá klient

Vydavatel, v omezené míře 

inzertní oddělení; ne však 

šéfredaktor či redakce

Reakce na prohřešky v médiích

Chyb se prý nedopustili. 

Poté uznávají pouze 

případ záměrného 

propojení 3 inzerentů

Chyb se prý 

nedopustili. Poté 

uznává jednu chybnou 

inzerci.

Chyb se prý nedopustili v 

žádném z případů

Pohled média na ochranu olympijských 

symbolik

Zákon respektují, pravidla 

jsou však přísná. Přístup 

olympijského hnutí je prý 

dlouhodobě neudržitelný.

Zákon respektují, 

pravidla jsou však 

přísná.

Zákon nemají problém 

dodržet, ale zákon vnímají 

negativně, stejně tak přístup 

celého olympijského hnutí.

Návrh řešení z pohledu média

Najít vzájemnou symbiózu 

mezi médiem a ČOV. ČOV 

by se mělo zaměřit jen na 

dílčí oblast.

Přístup ze strany ČOV 

by neměnili.

Osvětu by uvítali. Problém by 

však měli, pokud by 

dosavadní přístup ze strany 

ČOV zpřísnil.
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Odpovědnost přisuzuje inzertnímu oddělení a redakci, ve větší míře vedoucímu vydání. 

Zároveň uvedl, že si myslí, že za vydanou inzerci odpovídá především klient. 

Druhou výzkumnou otázkou bylo, proč se dané médium dopustilo porušení zákona 

o ochraně olympijských symbolik. Z daných zjištění vyplynulo, že u Deníku sport šlo 

v některých případech o domluvené použití symboliky s ČOV. Nejednalo se však úplně o 

všechna porušení, která analýza odhalila. U ostatních případů Deník Sport přiznal, že šlo o 

lidskou chybu, kde došlo k přehlédnutí špatné inzerce komerčních subjektů. Vlastní inzerci 

za chybu nepovažují. U speciálního magazínu uznává, že šlo o nevědomost. Deník Sport se 

totiž domníval, že Český hokejový svaz, který otiskl nesprávnou inzerci, je subjekt patřící 

pod ČOV. U Pražského deníku se také objevil lidský faktor na straně inzertního oddělení či 

u vedoucího vydání, které pustilo inzerci, kterou by nemělo. V jednom případě šlo o časové 

hledisko, kdy vypadl plánovaný redakční obsah a nahradil se inzertním.  Vlastní inzerci 

taktéž za chybu nepovažují. Hospodářské noviny nepřipouští vůbec, že by se jednalo o 

chybu. Hypotéza, že pravidla a zákon bude připadat zástupcům médií příliš přísná, se 

potvrdila. Všechna tři média se shodla, že zákon nemají problém respektovat, ale že pravidla 

jim přijdou přísná a zbytečně svazující.  

 Kromě odpovědí na výzkumné otázky vzešlo z diplomové práce i několik dalších 

zjištění. Zásadní je, že dokument vysvětlující podrobněji zákon o ochraně olympijských 

symbolik se liší v mezinárodní verzi od MOV a v české verzi od ČOV, a to především v bodu 

umístění inzerce k olympijskému obsahu. Zároveň však komunikační oddělení ČOV plánuje 

pro příští olympijské hry vytvořit kromě Metodiky užití olympijských symbolik, která je 

určena především pro komerční subjekty, také speciální dokument jen pro média právě po 

vzoru mezinárodního Media Guidu. 

Došlo také ke zjištění, že ČOV edukuje především akreditovaná média, 

neakreditovaná tak nemusí mít o pravidlech žádné povědomí. Vypozorováno také bylo, že 

směrem k médiím převládají na ČOV zájmy ochránit olympijskou symboliku a zároveň 

docílit toho, aby média o olympijských hrách informovala. V tomto ohledu dochází 

v některých případech k rozporu, což pak v důsledku znamená, že u některých pravidel není 

ČOV směrem k médiím až tak přísný. Jak zmínili všichni zástupci ČOV, v průběhu 

olympiády se zaměřují především na velké komerční subjekty. 

Média poměrně často chybovala v užití emblému. Důvodem může být i fakt, že 
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součástí metodiky není žádný logo manuál, pouze ukázka jednotlivého loga. Metodika ani 

Media Guide nehovoří k tomu, jak by se emblém měl používat. Webové stránky Českého 

olympijského výboru odkazují na logo manuál pouze k logu ČOV a Českého olympijského 

týmu, nikoliv pro emblém, maskota či piktogramy.  

7. Závěr 

Tato diplomová práce splnila předem stanovené cíle a poskytla odborný vhled do 

problematiky ochrany olympijských symbolik. Ukázala, jakým způsobem se dotýká zákon 

o ochraně olympijských symbolik a další pravidla médií a poukázala na to, jak je složité 

problematiku ochrany olympijských symbolik vztáhnout na média. Kromě zákona existuje 

totiž několik dalších dokumentů, která pravidla vysvětlují podrobně do velkých detailů a při 

novinářské práci mnohdy není možné se ve všech pravidlech orientovat. Pravidla se navíc 

mění pro každé olympijské hry. Média, která mají ze své podstaty především o olympijských 

hrách informovat, tak musí o pravidlech vědět, informovat v rámci své struktury interně 

jednotlivá oddělení či pracovníky a dané prohřešky v průběhu kontrolovat. Dle tiskového 

zákona odpovídá za vydávaný obsah vydavatel. Aby však k porušování zákona o ochraně 

olympijských symbolik nedocházelo, musí médium interně zavést systém, jakým způsobem 

bude ochrana olympijských symbolik zajištěna. Média v tomto ohledu nemají jednotný 

názor a každé médium přistupuje k této problematice individuálně.  

Tato práce slouží mimo jiné i jako komplexní přehled pravidel, která se zaměřují na 

ochranu olympijských symbolik, a vyzdvihuje především body, která jsou přínosná pro práci 

médií. Variant možných porušení je u médií obrovské množství a s nástupem sociálních sítí 

jich přibývá. Snahou této diplomové práce bylo přehledně ukázat, jak provinění mohou 

vypadat, co je považováno za porušení a co není. Práce také ukázala, jakým způsobem vůbec 

k ochraně olympijských symbolik přistupuje Český olympijský výbor, který je pověřen ze 

zákona olympijská symbolika chránit. Důležitou součástí práce jsou přílohy, ve kterých je 

názorně ukázáno, čeho se média v průběhu Olympijských her v Pchjongčchangu 2018 

dopustila, co lze považovat za porušení a jaké užití symbolů je správné. 

U vybraných médií se prokázalo, že nejčastěji se chybuje při spojení inzerce 

neolympijských komerčních subjektů s redakčním obsahem týkajícího se olympijských her. 

Důvodem je, že na straně médií není dostatečná informovanost, někdy převáží obchodní 



 

 

76 

 

zájmy média u prodeje inzerce, v některých případech jde o lidský faktor, jelikož se často 

chyby na straně médií přehlédly. Na druhou stranu je zřejmé, že některá média i přesto, že o 

zákoně o ochraně olympijských symbolik vědí, si pravidla uzpůsobují dle svého. Hrana, kdy 

k porušení dochází a kdy ne, je velmi nejednoznačná. Média tak zkouší, kam až se dá dostat 

a teprve zpětně se hodnotí, jestli vůbec došlo k zákonnému porušení a o jak velkou chybu se 

jedná. Pokud se totiž nějaké porušení stane, a to se týká především tištěných médií, na která 

byla tato práce zaměřena, problém se řeší až zpětně, kdy už se chyba nedá napravit.  

Práce odhalila určité chyby i na straně ČOV, který by mohl média v této oblasti více 

edukovat. Také se ukázalo, že česká pravidla jsou oproti těm zahraničním mnohem 

striktnější. Mezinárodní olympijský výbor, potažmo Český olympijský výbor, zachází 

mnohdy v restrikcích až velmi daleko a zaměřuje se na velké detaily. Přitom při případných 

sporech se zaměřuje na velká provinění, a to především u komerčních subjektů a na média 

se v této oblasti nebere takový zřetel. Projevuje se zde také střet zájmů ze strany 

olympijského hnutí. Jedním je důsledná kontrola pravidel a ochrana duševního vlastnictví, 

na druhé straně ale zájem o to, aby média o olympiádě informovala. Domnívám se, že je 

třeba zohlednit oba dva zájmy a najít střední cestu toho, aby byly zachovány zájmy médií a 

zároveň se respektoval zákon. V tomto ohledu by mělo více spolupracovat marketingové a 

komunikační oddělení a s médii komunikovat za ČOV společně.  

Diplomová práce se zaměřovala ve své praktické části na tištěná média. Prostor pro 

další zkoumání je však u on-line médií a také u sociálních sítí, kde dochází k častějším 

prohřeškům. Potřeba je však brát ohled na to, že v on-line prostředí se dají chyby často velmi 

rychle napravit (odstranění příspěvků, změna zobrazování reklam apod.), proto by bylo 

poměrně složité vysledovat jednotlivá provinění před jejich nápravou. Výzkum, který byl 

proveden v rámci této diplomové práce, by mohl být aplikován na jiný výběr vzorku médií 

a mohlo by tak dojít k dalším novým zjištěním. Výzkum by se dal také aplikovat na jiné 

minulé olympijské hry než Pchjongčchang 2018. Zajímavé by poté bylo srovnání s výsledky 

této diplomové práce, mohlo by se vypozorovat, zda se nyní médiím daří chybovat méně či 

zda porušují ochranu symbolik více. Z hlediska ochrany olympijské symboliky by se dalo 

zaměřit na jiné než mediální oblasti. Akademické práce se dosud zabývaly ochranou 

olympijských symbolik čistě z právního hlediska, tato diplomová práce se zaměřila na 

mediální oblast a prostor je tak na marketingové pojetí. Zajímavým poznatkem by mohlo 

být například to, jaké je povědomí o olympijských symbolikách v reklamních agenturách, 
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které inzerci připravují, či v kreativních agenturách, které připravují kampaně pro komerční 

subjekty. 

Jak již bylo naznačeno v teoretické části a vyplývá to i z rozhovorů se zástupci ČOV, 

směrem k Olympijským hrám v Tokiu 2020 dojde k rozvolnění pravidel. Prvním náznakem 

je změna pravidla 40 a jejího prováděcího ustanovení 3. Sportovci budou moci při příští 

olympiádě děkovat svým nepartnerským sponzorům a sponzoři budou moci naopak 

poblahopřát k úspěchu sportovcům, které po celý rok podporují. Pravidla už zřejmě nebudou 

ani omezovat daná slova. Předpoklad je, že po vzoru Australského olympijského výboru 

přistoupí k uvolnění pravidel i Český olympijský výbor. Právník ČOV Jan Exner naznačil, 

že by se mohlo jednat o zkrácení chráněného období a také by se mohla uvolnit pravidla pro 

užívání olympijských symbolik na sociálních sítích. Tato práce by měla posloužit také 

Českému olympijskému výboru jako podklad pro edukaci směrem k médiím pro příští LOH 

v Tokiu. Už bude však na ČOV, zda změní přístup k médiím, zda se vytvoří speciální českou 

verze podkladů pro média či zda se budou edukovat i jiná média než ta akreditovaná na OH.  
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Summary 

This diploma thesis fulfills predetermined goals and provides expert insight on the 

issue of protecting Olympic symbols. This thesis shows how the law on the protection of 

Olympic symbols and other media rules affects the media in their work, and points out the 

complexity of the issue of protection of Olympic symbols. In addition to the law, there are 

several other documents that explain the rules in great detail, and often it is not possible for 

media to orientate in all the rules. Moreover, these rules change for each Olympic Games. 

The media, which are by their nature primarily to inform about the Olympic Games, must 

knows the rules, inform within its structure internally individual departments or workers, 

and check for violations.  

This thesis also serves as a comprehensive overview of the rules that focus on the 

protection of the Olympic symbols and highlights in particular the points that are related to 

the work of the media. An important part of the work is the annexes, which illustrate what 

the media committed during the Olympic Games in Pyeongchang 2018, what can be 

considered as a law violation, and what use of symbols are correct. Selected media have 

proven that the most common mistake is in linking non-Olympic commercial advertisement 

with editorial content related to the Olympic Games. The reason is that there is not enough 

information and awareness on the media side about the protection of Olympic symbols. 

Sometimes the commercial interests of the media are outweighed. In some cases it is a human 

factor, as media errors have often been overlooked by someone. On the other hand, it is clear 

that some media, despite knowing the law, adapt the rules on their own. The edge where the 

violation occurs and when does not is very ambiguous. The media try to find out how far 

they can go, because the decisions on possible violations come afterward. If any violation 

happens, especially to the print media on which this work was focused, the problem is solved 

retroactively, when the error can no longer be corrected. 

The diploma thesis also reveals some errors on the side of the Czech Olympic 

Committee, which could educate the media in depth in this area. It also turns out that Czech 

rules are much stricter than foreign rules. The International Olympic Committee, or the 

Czech Olympic Committee, often goes very far in restrictions and focuses on great details.  
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36. Obsah olympijského hokeje ve spojení s inzercí společnosti Fortuna, sázkové kanceláře (vydání 16. 2. 2018) 

37. Obsah olympijského hokeje ve spojení s inzercí společnosti Author, výrobce cyklistického vybavení (vydání 16. 

2. 2018) 

38. Obsah olympijského sjezdového lyžování ve spojení s inzercí společnosti Kia, automobilky (vydání 16. 2. 2018) 

39. Obsah olympijského rychlobruslení ve spojení s inzercí společnosti BRP, výrobce čtyřkolek (vydání 16. 2. 2018) 

40. Obsah olympijského rychlobruslení ve spojení s inzercí společnosti Dentacol, lékařského přípravku (vydání 16. 

2. 2018) 

41. Obsah olympijského rychlobruslení a snowboardingu ve spojení s inzercí společnosti Varta vyrábějící baterie 

(vydání 17. 2. 2018) 

42. Obsah olympijského rychlobruslení ve spojení s inzercí společnosti Thermal sens, výrobce kosmetických 

přípravků (vydání 17. 2. 2018) 

43. Obsah olympijského rychlobruslení ve spojení s inzercí společnosti Alpa, výrobce masážních a kosmetických 

přípravků (vydání 17. 2. 2018) 

44. Obsah olympijského snowboardingu ve spojení s inzercí společnosti Varta vyrábějící baterie (vydání 18. 2. 2018) 

45. Obsah olympijského snowboardingu ve spojení s inzercí společnosti Author, výrobce cyklistického vybavení 

(vydání 18. 2. 2018) 

46. Obsah olympijského hokeje ve spojení s inzercí Enzycol, výrobce kloubní výživy (vydání 18. 2. 2018) 

47. Obsah olympijského biatlonu ve spojení s inzercí společnosti Cannaderm, výrobce dermatologických přípravků 

(vydání 18. 2. 2018) 

48. Obsah olympijského klasického lyžování ve spojení s inzercí společnosti BRP, výrobce čtyřkolek (vydání 18. 2. 

2018) 

49. Obsah olympijského rychlobruslení ve spojení s inzercí společnosti Alpa, výrobce masážních a kosmetických 

přípravků (vydání 19. 2. 2018) 

50. Obsah olympijského snowboardingu a alpského lyžování ve spojení s inzercí společnosti Fortuna, sázkové 

kanceláře (vydání 19. 2. 2018) 

51. Obsah olympijského snowboardingu ve spojení s inzercí společnosti Thermal sens, výrobce kosmetických 

přípravků (vydání 19. 2. 2018) 

52. Obsah olympijského hokeje ve spojení s inzercí společnosti Seat, automobilky (vydání 19. 2. 2018) 

53. Obsah olympijského biatlonu ve spojení s inzercí společnosti Audi, automobilky (vydání 20. 2. 2018) 

54. Obsah olympijského snowboardingu ve spojení s inzercí společnosti Author, výrobce cyklistického vybavení 

(vydání 20. 2. 2018) 

55. Obsah olympijského snowboardingu ve spojení s inzercí společnosti Okay, prodejce elektroniky (vydání 21. 2. 

2018) 

56. Obsah olympijského biatlonu ve spojení s inzercí společnosti BRP, výrobce čtyřkolek (vydání 21. 2. 2018) 

57. Obsah olympijského rychlobruslení ve spojení s inzercí společnosti Thermal sens, výrobce kosmetických 

přípravků (vydání 21. 2. 2018) 

58. Obsah olympijského hokeje ve spojení s inzercí společnosti Seat, automobilky (vydání 21. 2. 2018) 

59. Obsah olympijského hokeje ve spojení s inzercí společnosti Casio, výrobce automobilky (vydání 22. 2. 2018) 

60. Obsah olympijského snowboardingu ve spojení s inzercí společnosti Varta vyrábějící baterie (vydání 23. 2. 2018) 
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61. Obsah olympijského hokeje ve spojení s inzercí společnosti Okay, prodejce elektroniky (vydání 23. 2. 2018) 

62. Obsah olympijského biatlonu ve spojení s inzercí Enzycol, výrobce kloubní výživy (vydání 23. 2. 2018) 

63. Obsah olympijského hokeje ve spojení s inzercí společnosti Varta vyrábějící baterie (vydání 24. 2. 2018) 

64. Obsah olympijského hokeje ve spojení s inzercí společnosti Casio, výrobce automobilky (vydání 24. 2. 2018) 

65. Obsah olympijského hokeje ve spojení s inzercí společnosti Thermal sens, výrobce kosmetických přípravků 

(vydání 24. 2. 2018) 

66. Obsah olympijského hokeje ve spojení s inzercí společnosti Volkswagen, automobilky (vydání 24. 2. 2018) 

67. Obsah olympijského hokeje ve spojení s inzercí společnosti Dr. Weiss, výrobce masážních přípravků (vydání 24. 

2. 2018) 

68. Obsah olympijského hokeje ve spojení s inzercí společnosti Seat, automobilky (vydání 25. 2. 2018) 

69. Obsah olympijského hokeje ve spojení s inzercí společnosti Cannaderm, výrobce dermatologických přípravků 

(vydání 25. 2. 2018) 

70. Obsah olympijského snowboardingu ve spojení s inzercí společnosti BRP, výrobce čtyřkolek (vydání 25. 2. 

2018) 

71. Obsah olympijského snowboardingu ve spojení s inzercí společnosti Author, výrobce cyklistického vybavení 

(vydání 25. 2. 2018) 

72. Obsah olympijského hokeje ve spojení s inzercí společnosti Casio, výrobce automobilky (vydání 25. 2. 2018) 

73. Obsah olympijského hokeje ve spojení s inzercí společnosti Stavona, výrobce oken a dveří (vydání 24. 2. 2018) 

74. Obsah olympijského snowboardingu ve spojení s inzercí společnosti Audi, automobilky (vydání 26. 2. 2018) 

75. Obsah olympijského snowboardingu ve spojení s inzercí společnosti Varta vyrábějící baterie (vydání 26. 2. 2018) 

76. Obsah olympijského hokeje ve spojení s inzercí společnosti Dubai.cz, cestovní kanceláře (vydání 26. 2. 2018) 

Příloha č. 10: Pražský deník a inzerce k prodeji předplatného (obrázek) 

 

Příloha č. 11: Pražský deník a nesprávné použití emblému při odpočtu do OH / správně 

použitý emblém na titulní straně 6. 2. 2018 / ukázka správného použití dle Media Guidu 
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Příloha č. 12: Pražský deník a uveřejněná 

inzerce speciálního vydání magazínu TV 

Star k OH – rubrika Česko – vydání 2. 2. 

2018  

Příloha č. 13: Pražský deník a uveřejněná 

inzerce speciální přílohy k Olympijským 

festivalům včetně vstupenky zdarma 4. 

2. 2018 

        

Příloha č. 14: Pražský deník a zneužití loga olympijských her v názvu rubriky 

k olympijskému obsahu a ukázka správného použití emblému 8. 2. 2018 
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Příloha č. 15: Pražský deník a použití čtyř olympijských symbolů v kresbě u článku ze dne 

10. 2. 2018  

 

Příloha č. 16: Pražský deník a přehled všech zneužití olympijské symboliky ve spojení 

redakčního obsahu s inzercí nepartnerů na jedné straně 

1. Obsah ohledně zákulisí z příprav olympijských her ve spojení s inzercí společnosti Lidl, potravinového řetězce – 

rubrika Svět (vydání 18. 1. 2018) 

2. Obsah olympijského rychlobruslení ve spojení s inzercí Deníku o prodeji předplatného dárku v podobě sady hnojiv, 

potravinového řetězce (vydání 20. 1. 2018) 

3. Obsah olympijského hokeje ve spojení s inzercí společnosti Media Servis nabízející volná pracovní místa (vydání 30. 

1. 2018) 

4. Obsah olympijského hokeje ve spojení se soutěží o zájezd na hory (vydání 30.1. 2018) 

5. Obsah alpského lyžování ve spojení s inzercí společnosti Lidl, potravinového řetězce – rubrika Zajímavosti (vydání 

1. 2. 2018) 

6. Obsah alpského lyžování ve spojení s inzercí společnosti Lidl, potravinového řetězce (vydání 1. 2. 2018) 

7. Obsah ohledně účasti prezidenta na OH ve spojení s inzercí televizní stanice TV Prima – rubrika Česko (vydání 3. 2. 

2018) 

8. Obsah olympijských příběhů ve spojení s inzercí společnosti Buchara, prodejce perských koberců (vydání 10. 2. 2018) 

9. Obsah olympijského hokeje ve spojení s inzercí basketbalového turnaje s logem společností Tipsport(vydání 12. 2. 



 

 

101 

 

2018) 

10. Obsah alpského rychlobruslení ve spojení s inzercí společnosti Lidl, potravinového řetězce (vydání 14. 2. 2018) 

11. Obsah olympijského hokeje ve spojení s inzercí společnosti Lidl, potravinového řetězce (vydání 15. 2. 2018) 

12. Obsah olympijského hokeje ve spojení se soutěží Deníku o pivní degustaci (vydání 16. 2. 2018) 

13. Obsah olympijského hokeje ve spojení s inzercí týdeníku Květy (vydání 19. 2. 2018) 

14. Obsah o výpravě z KLDR ve spojení s inzercí společnosti České dráhy – rubrika Svět (vydání 22. 2. 2018) 

15. Obsah olympijského alpského lyžování ve spojení s inzercí společnosti Dr. Max provozující síť lékáren (vydání 23. 

2. 2018) 

16. Obsah olympijských příběhů ve spojení s inzercí společnosti Hafez, prodejce perských koberců (vydání 23. 2. 2018) 

17. Obsah olympijského hokeje ve spojení s inzercí hokejového týmu Sparty s logy partnerů Billa, Tipsport či O2 (vydání 

26. 2. 2018) 

18. Obsah o zhodnocení olympiády ve spojení s inzercí hokejového týmu Sparty s logy partnerů Billa, Tipsport či O2 

(vydání 27. 2. 2018) 

 

Příloha č. 17: Hospodářské noviny a ikona speciální rubriky k OH / ukázka správného a 

špatného použití dle Media Guidu 

                                                 

Příloha č. 18: Hospodářské noviny a přehled všech porušení ve spojení redakčního obsahu 

s inzercí na jedné tištěné straně  

1. Článek „Soud v Lausanne očistil ruské sportovce“ o dopingu a jejich účasti na OH ve spojení s inzercí 

společnosti Pražská plynárenská, dodavatelem plynu – vydání 2. 2. 2018 – rubrika Události 
2. Článek „CAS zrušil Rusům doživotní trest za doping“ o dopingu sportovců a jejich účasti na OH ve spojení s 

inzercí Central Group, developerem – vydání 2. 2. 2018 rubrika Události 
3. Článek o japonských protestech proti korejské válce ve spojení s inzercí společnosti Gefco, logistické 

společnosti – vydání 6. 2. 2018 – rubrika Události  
4. Článek o olympijském snowboardingu ve spojení s inzercí společnosti Central Group, developerem – vydání 9. 

2. 2018  
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Příloha č. 19: Hospodářské noviny a 

inzerce na vlastní speciální vydání – 9. 2. 

2018 

Příloha č. 20: Hospodářské noviny a 

karikatura s olympijskými kruhy – vydání 

12. 2. 2018

             

 

Příloha č. 21: Instinkt a použití barev olympijských kruhů v titulku 1. 2. 2018 
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Příloha č. 22: Instinkt a spojení olympijských kruhů s inzercí nepartnerů 1. 2. 2018  

 

  



 

 

104 

 

Příloha č. 23: Chvilka pro tebe a spotřebitelská soutěž ve spojení s olympijskými hrami 

vydání 4/2018 a vydání 8/2018 – zneužití názvu akce, slova „olympijský“, chráněného 

sportovce, olympijských kruhů, emblému a pochodně ve spojení s komerčními účely 
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Příloha 24: Rozhovor s ředitelem komunikace ČOV, Tiborem Alföldim, v Praze 8. 7. 2019 

Jakým způsobem informujete média o tom, že existují pokyny k užívání olympijské symboliky. 

Posíláte jim dokumenty Metodika užívání olympijské symboliky či Media Guide vytvořený 

MOV popřípadě děláte nějaká setkání? 

Před olympiádou se vždy s médii potkáme, většinou jednou až dvakrát. Cílem setkání s médii je, aby 

věděla, co můžou a nemůžou. Nejdůležitější sdělení je, že média mohou použít kruhy, logo a 

pochodeň pouze zpravodajsky a nesmí dojít ke spojení s komerčním partnerem. Ty dokumenty jsou 

poměrně rozsáhlé, proto děláme pro média jen výčet toho nejdůležitějšího. Na našich stránkách pak 

máme dokumenty vyvěšené, takže média je tam mohou najít aktuální, pokud se jedná o mezinárodní 

dokumenty, jsou i přeložené do češtiny. Každopádně zahraniční Media Guide, ten tam vyvěšený 

nemáme, posíláme ho médiím jen na vyžádání. Co v poslední době řešíme intenzivněji, je pravidlo 

40 Olympijské charty. Existuje ochranné období, kdy máme právo na sportovce pouze my a naši 

partneři. Sportovci nemohou komunikovat své partnery, a proto ani sportovec s nimi nemůže být v 

médiích spojován. Abychom média nezatěžovali zbytečnostmi a detaily, říkáme jim jen to zásadní. 

Ukazujete jim třeba nějaké správné a špatné použití tak, jak je to znázorněno v Media Guidu? 

Příklady ukazujeme. Například nesmí dojít k tomu, že u fotografií nebo textu se objeví nápis „Toto 

vám přináší Komerční banka“. Také jim říkáme, že ve chvíli, kdy u obsahu zveřejní inzerci, musí 

být viditelně označena jako komerční sdělení. 

V Metodice, kterou vydal ČOV, je uvedeno, že na jedné tištěné straně nesmí být vůbec žádná 

inzerce nepartnera. To ale například mezinárodní Media Guide povoluje. Jak to tedy je? 

Abych pravdu řekl, ani nevím, že máme rozdíl v české metodice a mezinárodním Media Guidu. Z 

mého pohledu, pokud médium inzerci viditelně označí a je zřejmé, že se o inzerci jedná, na jedné 

straně být může. Zaměřovali jsme se v monitoringu na obrovská komerční zneužití, kde šlo o 

záměrné přiživování se na olympijských hrách. Minimálně tedy během Pchjongčchangu se 

umístěním inzerce na jednu stranu k olympijskému obsahu nikdo ve větší míře nezabýval. Za mě 

osobně je toto pravidlo až zbytečně moc striktní. Každopádně je pravděpodobné, že ta česká pravidla 

budeme před OH v Tokiu aktualizovat.  

Z analýzy vybraných médií je zřejmé, že zrovna Deník Sport se z hlediska umístění inzerce na 

jednu stranu k olympijskému obsahu dopustil více než 70 porušení. Kdyby se měl řídit tímto 

pravidlem stanoveným v Metodice užívání olympijských symbolik, nemohl by v průběhu 

olympiády otisknout téměř žádnou inzerci. Úplně jinak jsou na tom Hospodářské noviny, které 

pokrývají olympiádu jen částečně a úplně jinak je na tom Chvilka pro tebe, která se 

olympiádou skoro vůbec nezabývá. Jaké je z pohledu ČOV řešení podobné situace? 

Je to poměrně složité nastavit pravidla tak, aby se jimi média řídila všechna stejně. Každé médium 

je specifické a těžko bude Deník Sport, jehož obsah je z 90 % jen olympiáda, umisťovat inzerci 

jinam, když nemá prostor. Hospodářské noviny jsou na tom třeba úplně jinak. Ta věnují olympiádě 

jednu stránku a asi mohou inzerci umístit do kterékoliv jiné rubriky. My chceme, aby olympiáda byla 

vidět a nebudeme média svazovat natolik, aby si pak řekla, že o olympiádě psát nebudou vůbec. 

Logicky, olympijské symboly musíme chránit, ale nechceme být úplně striktní a musíme najít váhu, 

která bude přijatelná pro obě strany. Samozřejmě, že nedbalost zákona neomlouvá, ale myslím si, že 

v tomto ohledu bychom měli být lidští. Věříme, že pokud dojde k nějakému porušení, je to drtivou 

většinou z nevědomosti. 

Jakým způsobem se díváte na případ, kdy médium poutá v inzerci na svůj obsah. Uvedu 

příklad. Deník Sport použil inzerci, kde říká, že v pátek vyjde speciální vydání a rozhovor s 

Evou Samkovou a u toho je i informace, jak si vydání koupit. Kde je ta hranice mezi tím, kdy 
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se jedná o zpravodajství a kdy už je médium v pozici komerčního subjektu, který prodává svůj 

produkt – tedy noviny – a tím vydělává? 

V tomto případě jde o úhel pohledu. Podle mě se jedná o zpravodajské využití akce. Přeci nemůžeme 

dělat, že olympiáda neexistuje. Cílem je, aby v průběhu olympiády o ní média psala. A je 

pochopitelné, že médium vydělává z toho, že prodává zpravodajství. Na druhou stranu tento příklad 

už je dost za hranou. Pokud médium jen informuje o tom, že mu vychází speciální vydání, je to v 

pořádku. Pokud ale vyloženě tlačí čtenáře k prodeji a je v inzerci patrná „call to action“ (pozn. 

rozkazovací způsob – kup si, objednej si, čti), to už by se stávat nemělo. 

Kde je ale tedy ta hrana? Podle čeho posuzujete, kdy se jedná o porušení symboliky a kdy ne. 

Berete v potaz mezinárodní nebo česká pravidla? 

My jsme nikdy nestanovili žádnou hranu, z které by bylo patrné, že zrovna toto je v pořádku a zrovna 

toto už v pořádku není. Vždy jsme posuzovali případ od případu a dopředu jsme nikdy neměli 

stanoveno, co lze a co nelze. Vycházíme z platného zákona a námi vydané metodiky. Ale i když 

pravidla nastavíte, objeví se příklad, který je půl na půl a stejně ho budete muset řešit jako 

nejednoznačnou situaci. Myslím si, že to ani nelze stanovit přesně, navíc vždy někdo přijde na to, 

jak pravidla obejít. Spíš si myslím, že by se případy měly řešit individuálně a s přihlédnutím k 

četnosti zneužívání symboliky od daného subjektu. 

Podle Aleny Kindové, která je pověřena dohledem nad ochranou olympijské symboliky, se v 

průběhu ZOH 2018 řešil směrem k médiím pouze jeden výraznější případ, a to Deník Sport a 

vytištění plakátu s Ester Ledeckou a jeho následná distribuce na jejím přivítání na 

Staroměstském náměstí, což organizovala její zastupující agentura Sport Invest. Jak se na 

tento případ díváte vy z pohledu ředitele komunikace a vztahu s médii? 

Obecně, pokud se nezvedla cena vydání kvůli tomuto plakátu, je to tak v pořádku a plakát vyjít v 

médiu může. V momentě, kdy si ale na plakát otiskne Deník Sport svoje logo, tak se jedná o typické 

porušení. Navíc se to stalo v ochranném období, kdy je teoreticky mohla žalovat i Ester Ledecká za 

zneužití její podobizny. Dle pravidla 40 je to totiž sportovec, který nesmí dopustit, aby byl zneužitý 

pro komerční účely. Deník Sport navíc ještě podpořil v ochranném období akci komerčního subjektu, 

se kterou neměl Český olympijský výbor nic společného. Porušení se tak stalo na obou stranách, jak 

na straně média, tak na straně zastupující agentury Sport Invest. 

Objevil se také případ, kdy Deník poutal na Olympijské festivaly a ve svém vydání nabízel 

vstupenky zdarma na tuto akci. Jednalo se o nějakou oficiální spolupráci? 

Ano, s Deníkem jsme spolupracovali a toto médium dostalo povolení k užívání olympijské 

symboliky pouze ve spojení s Olympijskými festivaly, což je akce, kterou pořádáme v České 

republice pro české fanoušky. Nejednalo se o oficiálního partnera, ale domluvili jsme dílčí spolupráci 

na regionální úrovni a u specifických titulů – například magazín TV Star. Vydávala se i speciální 

příloha Festivalový deník. 

Když se vrátím zpátky. Těch porušení dle Metodiky – a teď ponechme stranou, že se v 

některých ohledech mezinárodní a česká pravidla rozchází – bylo poměrně dost. Nemyslíte si, 

že by bylo lepší zavést nějaká opatření předem, aby těchto porušení ubývalo a v ideálním 

případě, aby se vůbec žádná porušení neobjevovala.  

Myslím si, že asi stojí za zvážení, zda bychom neměli udělat meeting s médii a možná i zastupujícími 

agenturami sportovců pouze na téma olympijské symboliky. Před olympiádou je totiž setkání 

zaměřené obecně na olympijské hry. Náš sportovní ředitel Martin Doktor médiím ukazuje, jak 

vypadá olympijská vesnice, kde bude Český dům. Říkáme, že opět organizujeme olympijské 

festivaly nebo kdy budeme představovat oficiální kolekci. Dále informujeme o akreditacích a o tom, 
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že jsme pro média jako tiskové oddělení ČOV k dispozici. A mimo jiné tedy připomínáme, že existuje 

symbolika a pravidlo 40 a říkáme, kdo jsou naši partneři a kdo partneři MOV. 

Týká se toto setkání jen těch největších médií? Kdo konkrétně je na setkání přítomen? 

Toto setkání se dosud týkalo pouze akreditovaných médií na OH, a to těch novinářů, kteří na 

olympiádu jedou. Kdo ví, jak to pak funguje v interní komunikaci média. Novinář nemá povinnost 

tyto informace šířit v médiu dál a informovat například inzertní oddělení. Otázkou tedy je, zda 

bychom neměli udělat speciální sezení s šéfredaktory médií, kde bychom ukázali konkrétní případy 

a více média poučili. Může se ale stát, že média to úplně nevezmou, obzvlášť, pokud se nám rozchází 

mezinárodní a česká pravidla, což by se mohlo ve finále otočit proti nám. Aktuální metodika je 

obecná, marketingově zaměřená a je platná až do konce roku 2020. Tam toho tedy moc nezměníme. 

Ale mohli bychom vytvořit speciální pokyny pro média přesně po vzoru mezinárodního a tyto 

podklady rozeslat do všech médií, a to nejen těch akreditovaných. 

Jakým trendem si myslíte, že se budou ubírat nastavená pravidla. Bude se spíše zpřísňovat 

nebo bude olympijské hnutí benevolentnější? 

Trend je a směřujeme k tomu, že pravidla se budou spíše uvolňovat než zpřísňovat. Vnímám také 

tendenci zaměřovat se více na on-line média a sociální sítě. Tam si myslím, že bychom měli být 

důslednější. Třeba nedávno jsem řešil případ, že na Mall.TV běží pořad Road to Tokio s Adamem 

Ondrou. Tam je třeba použití názvu pořadu v pořádku, ale problém je, že jim u toho vždy vyskočí 

nějaká reklama. Takové případy by se stávat neměly. 

Mohou podobnou výhodu získat například akreditovaná média na olympiádu? Má 

akreditované médium nějaké privilegium v používání symboliky? 

Na olympijskou symboliku akreditace vliv nemá, ale má jiné výhody. Akreditovaná média mají 

přístup do Českého domu, na sportoviště, do tiskového centra či do mix zóny ke sportovcům. A tím 

se tak dostávají k exkluzivním informacím a obsahu. Pokud na olympiádu přijede neakreditované 

médium, nedostane se nikam, maximálně do Českého domu, pokud ho tam vůbec pustíme. Tato 

média pak prosí nás, tiskové oddělení, abychom mu nějakým způsobem vyšli vstříc. Týká se to 

například Televize Nova nebo i našeho video týmu ČOV, držitele akreditace typu „non-rights 

holding radio/television organisations“. Sice mají akreditaci na pohyb po sportovištích, ale nejsou 

držiteli práv, takže z těchto prostor nemohou vysílat. Já jako press atašé pak musím vzít sportovce a 

po tom všem ho ještě odvést mimo oficiální sportoviště, jak my říkáme „z bubliny za plot“, a to je 

samozřejmě problém z hlediska času i vytíženosti sportovců. Po tom, co odpoví sportovec na dotazy 

v mix zóně nebo na tiskové konferenci, musí jít odpovídat ještě novinářům mimo tento humbuk. My 

to řešili tak, že štáb ČOV a Televize Nova jsme postavili mezi Athletes Launch a autobusovou 

zastávku, takže po odchodu ze sportoviště směrem zpět do olympijské vesnice si sportovce takto 

odchytili. Časově je to klidně i 2-3 hodiny po sportovním výkonu. A například video reportér z 

idnes.cz TV měl akreditaci jen do Českého domu a rozhovory dělal pouze odsud. 

Co média, která píší nebo tvoří z České republiky? Co se stane, když novinář využije nějaké 

informace a tváří se, že na olympijských hrách byl? Nedochází v tomto ohledu ke zneužití 

olympijské symboliky – respektive obecně olympiády – z pohledu samotného novináře? 

U novinářů, kteří pokrývají olympijské dění a nemají akreditaci, musí být zřejmé, že svoji práci dělají 

mimo oficiální dění. Pokud použijí hlas sportovce, jeho slova nebo obrazový materiál, musí být 

zřejmé, kde novinář informaci vzal. Například „řekl ČTK, řekl pro idnes.cz“ apod. Pokud by novinář 

informaci vzal a bylo zřejmé, že obsah ukradl, může tento případ řešit Klub sportovních novinářů 

jako porušení novinářské etiky, respektive autorského práva, nikoliv dle ochrany olympijské 

symboliky. ČOV ani nepřísluší tato provinění řešit, protože se většinou týkají konkrétních médií, z 

kterých je informace zneužita. Pokud někdo využije informaci z webu idnes.cz, měl by to řešit 
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primárně idnes.cz, ne ČOV. 

Může novinář, který není akreditován, třeba na dálku zavolat sportovci a udělat s ním obsah i 

přesto, že není v místě dění? 

Ano, to je úplně v pořádku. Pokud má novinář se sportovcem dobrý vztah, má na něj kontakt, píšou 

si nebo volají si, není problém se domluvit a udělat rozhovor. Samozřejmě se musí jednat o médium, 

nikoliv o placenou spolupráci nebo blog nějakého komerčního partnera. Novinář ve své podstatě 

může zavolat i mně, s prosbou o rozhovor s daným sportovcem. Já pak zkoordinuju program 

sportovce a je možné takto interview domluvit. Poslední slovo má samozřejmě daný sportovec, toto 

není jeho povinnost a může říci ne. 

Jakým způsobem vůbec funguje udělování akreditací? 

Český olympijský výbor ve spolupráci s Klubem sportovních novinářů udělá poptávku mezi médii, 

kdo by měl o akreditaci zájem. Od MOV dostaneme kvótu, která se pohybuje zhruba kolem 20 

píšících + 10 fotografických novinářů. To napasujeme dohromady k poptávce a vznikne seznam 

potvrzených akreditovaných novinářů, většinou pár médií skončí pod čarou. V případě 

Pchjongčchangu jsem žádal MOV o navýšení o 4 akreditace a tiskové oddělení mi vyhovělo, takže 

jsem nakonec pokryl kompletní poptávku. Samozřejmě se objevují případy tzv. holubí letky nebo 

přijde požadavek o novinářskou akreditaci o někoho, kdo není novinář. Tak takové tam samozřejmě 

nepustím. 

Česká televize a Český rozhlas Radiožurnál jsou oficiální mediální partneři. Mají v něčem 

výhodu oproti jiným médiím v použití olympijské symboliky? 

Ano, tím že se stanou našimi partnery, mohou se prezentovat jako mediální partner a používat logo 

a další olympijské symboly například v inzerci nebo ve sponzorských aktivitách. 

 

Příloha 25: Rozhovor s tajemnicí ČOV, Alenou Kindovou, v Praze 11. 7. 2019 

Proč si olympijské hnutí vůbec symboly tak hlídá? 

Olympijské symboly k olympijskému hnutí patří už historicky a jedná se o to nejcennější, čím 

disponuje. Zároveň si je pak hlídá i kvůli marketingovému využití. MOV potažmo ČOV může na 

základě propůjčení předání symbolů marketingovým partnerům získat finanční prostředky pro 

olympijské hnutí, díky kterým se rozvíjí sport u nás, a to jak u mládeže, tak pak reprezentantů, kteří 

mají šanci na olympiádě uspět. 

Inspirujete se v přístupu k ochraně olympijských symbolů v jiných zemích? 

V první řadě se přebírá princip ochrany symboliky tak, jak ho nastaví MOV. Když vznikl český 

olympijský marketing, což bylo po revoluci někdy kolem roku 1992, tak hlavní inspirací byla 

především koncepce z MOV. Až následně jsme se dívali na ostatní národní výbory, například jak to 

funguje v okolních zemích.  

Říkala jste, že olympijský marketing vznikl v Česku v roce 1992. Už tehdy jste sledovali, jakým 

způsobem se s olympijskými symboly nakládá a hlídali jste si, kdo a jak je smí používat? 

Samozřejmě, že už tehdy jsme se snažili olympijské symboly chránit. Ale bylo to složité, protože do 

té doby se Český olympijský výbor mohl opírat pouze o zákony vytvořené MOV. Řekla bych, že po 



 

 

109 

 

vzniku olympijského marketingu byl v souvislosti s ochranou olympijské symboliky dalším 

významným milníkem ustanovení zákona. Od roku 2000 máme vlastní zákon, který olympijskou 

symboliku chrání a je to pro nás tak snazší.  

Jakým způsobem se pravidla od tohoto roku vyvíjela až do dnešní podoby? 

Podmínky se začaly měnit především s rozvojem technologií a sociálních sítí. Dochází k tomu, že 

první pravidla, která se stanoví, jsou mnohem přísnější. S další olympiádou se vždy trošku zmírní.  

Trend k tomu rozvolňování směřuje.  

Typickým příkladem ambush marketingu v českém prostředí, a často zmiňovaným v různých 

knihách a odborných článcích, je ZOH 2002 v Salt Lake City, kdy si musel Aleš Valenta, 

akrobatický lyžař, při své finálové jízdě zalepit izolepou svoji helmu Red Bull, jelikož se jednalo 

o neoficiálního partnera.  

To je teď zpětně už docela úsměvné. Samozřejmě od přelepení helmy už jsme se dostali hodně 

daleko. Tehdy se řešila především vizibilita log v médiích a v televizi. V současné době se 

olympijské hnutí zaměřuje především na sociální sítě. Také se řeší především pravidlo 40, které 

nedovoluje sportovcům v době chráněného období dělat reklamu pro neolympijské partnery, tedy 

pro firmy, které nemají smlouvu s MOV nebo ČOV. Toto pravidla se částečně uvolnilo v Riu 2016, 

kde se nastavila pravidla, že pokud jsou sportovci viditelní v nějaké dlouhodobé kampani, která nemá 

nic společného se sportem a olympijským hnutím, tato reklama byla povolena. Na druhou stranu, 

loni přibyla do pravidla 40 zase chráněná slova jako nadšení, zima, stříbro, a to už mi přišlo zas dost 

přísné. Pravidlo 40 se neustále upřesňuje a před olympskými hrami v Tokiu to bude jedno z hlavních 

témat jednání marketingu MOV. 

Každý partner, který je partner ČOV, může symboliku využívat stejně? Nebo jsou mezi nimi 

nějaké rozdíly? 

Partneři, ať už jsou oficiální nebo generální, mají práva používat symboliku stejné. Rozdíl je pouze 

v částkách, které olympijskému hnutí poskytují. Generální partneři mají pak větší servis a větší 

vizibilitu. Máme také kategorii dodavatelé a ti používat olympijskou symboliku ve formě log 

nemohou.  

Je rozdíl v tom, jestli se jedná o komerčního nebo mediálního partnera?  

ČOV poskytuje mediálním partnerům – nyní ČT a ČRo práva stejná. Pokud se ale mediální partner 

stane vlastníkem vysílací práv, v ten moment má další smlouvu, ať už s MOV nebo s firmou, která 

je pověřena držením práv a která je oprávněna jim je dál prodávat. Ta pak specifikuje další možnosti 

a pravidla užití olympijských symbolů. 

Jaké nejvýznamnější případy jste v souvislosti s ochranou olympijských symbolik řešili? 

Ta největší kauza se týká pivovaru Budvar, a to se musíme vrátit zpět až do roku 2006 k Olympiádě 

v Turíně. Věděli jsme, že Budvar je partner hokejové reprezentace, a i dopředu jsme se je snažili 

upozornit, že nemohou používat symbolika ani jakékoliv jiné připodobnění k olympiádě. Navíc jsme 

měli vlastního olympijského partnera Pilsner Urquell. Přesto natočili reklamní spoty, kde používali 

výraz hokejiáda, zapalovali hokejky jako olympijské pochodně a z celé reklamy vyplývalo, že 

Budvar jede do Itálie na olympiádu. Nakonec jsme skončili u soudu, prokázalo se, že se jedná o 

porušení, a vyhráli jsme 2,5 milionu korun. Za celou dobu se jednalo o největší kauzu, u žádných 

budoucích případů jsme se až do v soudním sporu nedostali. S Turínem je spojen i případ, kdy jsme 

dostali oficiální dopis od MOV, že někde v Beskydech je na billboardu alpský lyžař Ondřej Bank ve 

spojení s nějakým místním pivovarem a jak si to vůbec představujeme. To bylo nepříjemné nejen pro 

nás, ale především i pro Ondru Banka. Pokud firmy použijí v době olympiády sportovce, tak si vůbec 
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neuvědomují, že tím ohrožují i samotného sportovce. Mezinárodní olympijský výbor má právo ho i 

z her vyloučit a takové případy se i v minulosti staly.  

Řešili jste nějakou větší kauzu i při posledních Olympijských hrách v Pchjongčchangu? 

Nejvýraznější případ bylo asi porušení ze strany e-shopu Rohlík.cz, který se spojil s olympijskými 

hrami tak, že za každou medaili nabízel svým zákazníkům dopravu zdarma. Ale vysvětlili jsme si to 

a firma to pochopila. Obecně řešíme všechny případy nejdříve mírnou cestou, protože ve většině 

případů se jedná o nevědomost. Pokud se jedná o větší porušení, předáváme to právní kanceláři. Pak 

se většinou domluvíme na nějakém odškodnění a peníze pak posíláme České olympijské nadaci na 

podporu sportování dětí. Není to tak, že by Český olympijský výbor chtěl vydělávat na pokutách. 

Byly mezi loňskými prohřešky i některé mediální případy? 

Těch mediálních věcí je minimum. V době olympiády se soustředíme spíše na ty větší marketingové 

prohřešky. Každopádně ve větší komunikaci jsme byli s Deníkem Sport. Jedná se o největší sportovní 

médium a zkouší, kam až se může zajít. Největší problém byl samozřejmě ohledně jejich speciálního 

magazínu, poté toho plakátu a největším porušením to, že se domluvili s agenturou Sport Invest na 

přivítání Ester Ledecké na Staroměstském náměstí v době chráněného období. Pak byly menší 

případy, jako například magazín Forbes měl na sociálních sítích sponzorovaný příspěvek k prodeji 

předplatného a jako obrázek měl titulní stranu s Ester Ledeckou.  

Na případné chyby upozorňujete vy sama? 

Záleží případ od případu. U médií je většinou upozorní komunikační oddělení, jelikož jsou s nimi 

v užším kontaktu. Na veškeré kauzy, které řešíme právní cestou, využíváme služeb právní kanceláře 

KŠD Legal.   

Jakým způsobem probíhá kontrolní mechanismus? 

V období olympiády na to máme speciální tým. Sledujeme to jak já s naším právníkem, tak také 

marketingové oddělení, již zmíněná právní kancelář KŠD Legal a také komunikační oddělení hlídá 

sociální sítě. Pokud se nějaké provinění prokáže, řešíme to nejdříve upozorněním na chybu, poté již 

důraznějším dopisem a tam to většinou skončí. Na sociálních sítích daný obsah většinou smaže sám 

správce stránky, nebo ho nahlásíme přímo Facebooku nebo jiné sociální síti. U médií je problém, že 

tam se o chybách dozvídáme, až když to média otisknou. Můžeme udělat nějaké školení dopředu, ale 

bohužel daný obsah nelze stáhnout. Pokud se mi v monitoringu objeví nějaký případ, kdy si 

restaurace dá olympijské kruhy na tabuli a poutá na hokejový zápas v televizi, tak tam třeba zavolám 

a upozorním je, že takto to nejde. 

Média často dělají to, že ve svém obsahu využívají vlastní inzerce, kdy upozorní na speciální 

vydání, prodej předplatného nebo nabízí exkluzivní obsah. Jedná se o porušení olympijské 

symboliky nebo jen dělají svoji práci a upozorňují na svůj redakční obsah? 

Jejich úloha je zpravodajsky pokrýt olympiádu, ale neměli by už speciálně upozorňovat a tlačit na 

prodej daných vydání nebo příloh a magazínů. Pokud jen upozorní, je to zpravodajství, a to je 

v pořádku. Pokud média připravují nějaké speciální vydání nebo exkluzivní magazín, už se jedná o 

jiný formát než běžné zpravodajství a v tom ohledu si myslím, že není problém se na nás obrátit, a 

můžeme spolu zkonzultovat, jaké formy by přicházely v úvahu.  

Je nějaký rozdíl mezi tím, když médium uveřejní inzerci firmy, která je vyloženě v kolizi 

s vaším partnerem, a nějakým jiným? Když uvedu příklad, je horší, když médium zveřejní 

Inzerci Fortuny, která je konkurencí pro Sazku, než když zveřejní nějakého výrobce 

pneumatik? 
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Vyloženě z našeho pohledu se jedná o stejné provinění. Jediný rozdíl je v tom, že ten náš partner více 

tlačí razantněji na řešení jednotlivého porušení. 

Pokud se Fortuna dopustí takové inzerce, kde je vyloženě záměrně udělaná tak, aby se spojila 

s inzercí, jedná se o porušení z vašeho pohledu na straně Fortuny nebo na straně média, které 

ji uveřejní? Má vůbec médium být v té pozici, že musí sledovat i obsah dané inzerce? 

Hlavním viníkem je samozřejmě Fortuna, ale médium by se mělo dívat, co zveřejňuje a jestli 

nezveřejňuje obsah, který porušuje zákon. Snažíme se ta hlavní informovat, že takto by to nemělo 

vypadat. Nejhorší je, a bohužel se nám to v minulosti stávalo, že k chybám docházelo u našeho 

mediálního partnera. V minulosti jsme totiž měli mediálního partnera MF Dnes, v současnosti tištěné 

médium mezi mediální partnery už nemáme. Tam jsme zasahovali velmi rychle. Ale často nedochází 

v médiu k propojení sportovní redakce a inzertního oddělení, a tak neví, co kontrolovat. Jejich základ 

je prodat, ale měli by vědět co a komu. 

V některých případech inzeroval Český paralympijský výbor v médiích a prezentoval tam 

partnery, které nejsou partnery Českého olympijského výboru. V tomto ohledu se na tento 

případ díváte jak? 

Ve své podstatě by se jednalo o porušení, kdyby neexistovala dohoda mezi námi a Českým 

paralympijským výborem. I oni se snaží, aby měli v době olympiády pozornost, protože často se na 

paralympiádu zapomíná. Spolupráce mezi námi je velmi úzká, takže podobné případy tolerujeme. 

Pokud médium využije logo špatně, tedy nějak ho upraví nebo ho třeba vloží na nesprávné 

pozadí, považujete toto také za porušení zákona o ochraně olympijských symbolik? 

Není to vyloženě porušení. Pod ochranou olympijské symboliky si představuju všechny ty jednotlivé 

body v zákoně. To, jak použít logo samozřejmě v zákone není, ale je potřeba na to upozornit. Jedná 

se o chybu použití loga. Tak jako si nikdo nedovolí manipulovat logem Coca-coly, tak by si neměl 

nikdo dovolit manipulovat s olympijskými kruhy, i když se to bohužel často stává a hodně to k tomu 

svádí. 

Zákon o ochraně olympijské symboliky je platný celoročně i mimo období olympiády. Co 

kdyby v tuto chvíli někdo napsal článek týkající se olympijských her a použil u toho olympijské 

symboly nějakým nevhodným způsobem. Budete to řešit i nyní? 

Podle mě je to úplně stejný případ jako v době konání olympiády. Pokud dnes někdo vydá zprávu, 

jak se připravují sportoviště v Tokiu a použije symboly jinak než ve zpravodajství, není rozdíl v tom, 

jestli se chyby dopustil v době olympiády nebo mimo ni.  

 

Příloha 26: Rozhovor s právníkem ČOV, Janem Exnerem, v Praze 23. 7. 2019 

Jak postupujete v případě, že zjistíte, že u některého subjektu došlo k porušení pravidel na 

ochranu olympijských symbolik? 

Český olympijský výbor má standardizovaný postup, který se drobně liší v závislosti na okolnostech 

každého jednotlivého případu. Pokud se jedná o banalitu, ke které ve většině případů došlo omylem, 

stačí jen telefonát nebo e-mail, kde vysvětlíme, čeho se dopustili. Ve většině případů to sami 

dobrovolně stáhnou. Pokud ne nebo pokud se nějakým způsobem snaží s námi hádat, přistupujeme 

k formálnější variantě. Máme dva typy dopisů, říkáme jim „hodný“ a „zlý“. Ten “hodný” jim 

formálně zprostředkuje to, co bylo řečeno telefonátem, k čemuž přidáme prosbu o stažení či nápravu 
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bez zbytečného odkladu. Pokud nezareagují nebo odmítají naše argumenty, posíláme “zlý” dopis, 

kde je řečeno, že je opakovaně vyzýváme. Zároveň se již jedná o formu předžalobní výzvy. Pokud 

ani na toto nezareagují, můžeme subjekt zažalovat a chtít náhradu škody. To se děje, ale jen v 

zásadních případech – většinou u velkých porušení nebo u velkých kampaní. 

 Jak se vyčísluje škoda? 

Jedná se o kvalifikovaný odhad. Vycházíme z případů z minulosti, které jsme ukončili dohodou o 

narovnání. Snažíme se vždy s tím daným člověkem domluvit formou: jsme ochotní to netlačit k 

soudu, pokud zaplatíte danou kompenzaci. Veškeré finance poté dáváme České olympijské nadaci. 

Jak přistupujete k například školním olympiádám. Tam také řešíte porušení ochrany 

olympijských symbolik? 

Máme uzavřené memorandum s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, které říká, že u 

těchto malých školních olympiád budeme užití olympijských symbolik tolerovat. Jedná se o 

nekomerční a vzdělávací užití. 

Byly kromě známého případu Budějovického Budvaru ještě nějaké jiné větší spory? 

Ostatní případy jsou už menší a určitě ne v takovém rozsahu, jako byl spor s Budějovickým 

Budvarem. Některé ani nebyly veřejně známé a některé stále probíhají.  

Z hlediska tiskového zákona není vydavatel odpovědný za obsah inzerce. Má odpovědnost za 

to, že vydá inzerát společnosti, která porušuje ochranu olympijských symbolik? 

Nejsem odborník na tiskový zákon, ale myslím si, že v těchto případech nesou odpovědnost oba – 

médium i ta společnost, která se dopustila porušení. V případě nějakého sporu by se pak zjišťovalo, 

do jaké míry je odpovědná ta či ta strana. Základní povinností je neporušovat zákon a předcházet 

vzniku újmy. V těchto daných případech ho primárně porušuje ten, kdo inzerci zadává a vytváří. Ale 

zároveň ho porušuje i médium. Bylo by krátkozraké si myslet, že médium se zbaví veškeré 

odpovědnosti tím, že si řekne: pouze přebírám obsah. Médium má míru odpovědnosti a musí si 

zkontrolovat inzerát, který zveřejnuje, aby neporušoval zákon. Uměl bych si představit, že jako 

médium bych si i smluvně ošetřil s inzerentem, že on odpovídá za případné porušení právních 

předpisů inzercí, za které by médium mohlo být postihováno. Záleželo by pak, jakým způsobem se 

by se o odpovědnost podělily. Důležité by bylo i to, jestli médium udělalo všechny potřebné kroky 

k tomu, aby se to nestalo a zda naplnili prevenční povinnost dle občanského zákoníku. 

Bude se upravovat pravidlo 40 pro příští olympiádu? 

Mezinárodní olympijský výbor změnil pravidlo 40, prováděcí ustanovení 3 Olympijské charty, o 

kterém se vždy v kontextu pravidla 40 hovoří, na zasedání 26. 6. 2019. Jádro změny spočívá v 

rozšíření marketingových příležitostí pro sportovce a jejich partnery. . Ke změně pravidel došlo 

především v reakci na případ v Německu, kde tamní antimonopolní úřad dospěl k závěru, že 

olympijské hnutí zneužívá své dominantní postavení na trhu s organizací a marketingovým využitím 

olympijských her. Německý úřad dospěl k závěru, olympijské hnutí sleduje legitimní cíl, ale že zásah 

do práv sportovců je nepřiměřeně přísný. Dnes se k uvolnění pravidel přidala i Austrálie a nás to 

čeká také. 

V čem se německá úprava liší od té české? 

Německá právní úprava přistupuje k ochraně olympijských symbolik jinak než my. Daleko 

důležitější je pro ně účel a smysl reklam, které hypoteticky porušují ochranu olympijských symbolik. 

Došlo například k situaci, kdy fitness centrum použilo v reklamě slovní spojení: „Přijďte si k nám 
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zacvičit, abyste byli fit stejně jako sportovci na olympiádě“. U nás by byla tato reklama 

pravděpodobně brána jako porušení jen proto, že se tam vyskytuje slovo olympiáda. V Německu se 

soudy postavily k případu tak, že zjišťovaly, jaký je skutečný účel a smysl dané reklamy. A 

výsledkem bylo, že účelem a smyslem nebylo spojit se s olympijským hnutím. Tím pádem podle 

německých soudů k porušení nedošlo. 

Opřel se někdy v českém prostředí někdo negativně do ČOV ohledně ochrany olympijské 

symboliky? 

Loni se do nás trochu opřel na Facebooku Vagus, což je společnost a firma alpského lyžaře Ondřeje 

Banka. Během ZOH 2018 u nich došlo k porušení, upozornili jsme je, aby příspěvek smazali. Místo 

toho zveřejnili negativně laděný příspěvek, ve kterém psali, že ČOV je upozornil na porušení 

pravidel a tak nadále musí psát jen o „těch nejmenovaných závodech v Koreji, kde budou členové 

našeho týmu bojovat o cenné kovy“. Snažili se záměrně vyhnout chráněným slovům. Problém je 

však v tom, že chráněné je i implicitní spojení s olympijskými hrami, nikoliv pouze explicitní užití 

olympijských symbolik.  

 

Příloha 27: Rozhovor se zástupcem šéfredaktora Deníku Sport, Petrem Diasem, v Praze, 11. 

7. 2019 

Setkáváte se při své práci s olympijskou symbolikou? 

Při mé práci se mě olympijská symbolika dotýká před každými olympijskými hrami. S Českým 

olympijským výborem ji řešíme už od olympiády v Sydney, kdy se ochrana olympijských symbolik 

uzákonila. Před každou olympiádou absolvuji několik schůzek na toto téma, takže z pohledu 

interních struktur jsem asi ten nejpovolanější.  

Jakým způsobem vás ČOV informuje o daných pravidlech? 

S Českým olympijským výborem jsme v kontaktu pravidelně. A řešíme konkrétní dané případy, jak 

před olympiádou, tak po olympiádě.  

Přijde vám, že pravidla jsou přísná? 

Pravidla z pohledu zpravodajského mi přijdou, že jsou v pořádku, a si myslím, že se nám daří si to 

hlídat. Umístění olympijských kruhů, znaků, názvu akce, piktogramů, s tím si člověk poradí. Problém 

však máme z pohledu propagace a reklamy, a to s chráněnými slovy, které se týkají pravidla 40. Mám 

na mysli slovo olympijský, které existovalo ještě před tím, než Mezinárodní olympijský výbor vůbec 

vznikl. Mít pod značkou i slova jako zima, bronz, oheň, to mi přijde už dost přehnané. Chápu, že ve 

světě marketingu, kdy Olympijské hry generují obrovské peníze, je tlak si značku chránit. Z pohledu 

sportovního deníku je naprosto nemyslitelné to nějak opsat. 

U médií je specifické, že jeho výdělečná činnost je založena na prodeji zpravodajství. V určitém 

pohledu se tak na médium dá dívat jako na komerční subjekt, který si díky olympiádě zvyšuje 

zisky. Co si o tomto úhlu pohledu myslíte? 

Chápu, že na olympiádě vyděláváme. Ale kdyby se o olympiádě nepsalo, sponzoři nebudou 

Mezinárodnímu výboru platit peníze, protože nebudou vidět, a o olympiádu nebude mít nikdo zájem. 

Vše je propojené. Chápu, že je třeba stanovit pravidla a respektuju to, ale nesmí to přesáhnout selský 

rozum. Když to srovnám s jinými akcemi, které mají také v jednu chvíli obrovskou pozornost světa, 

například World Cup – Mistrovství světa ve fotbale, tam nám nikdo nám neříká, co nesmíme nebo 

musíme. Nefunguje to ani ve fotbale, ani v hokeji, ani v rugby ani nikde jinde. Olympiáda je holt 
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akce, u které narážíme na velké byrokratické překážky.  

Kde konkrétně narážíte z pohledu olympijské symboliky na největší problém? 

Je to především v on-linu. Na našich webových stránkách chtějí inzerenti médií být přesně v prostoru, 

kde se o olympiádě píše. Olympijský výbor to zakazuje, protože má vlastní sponzory a che 

prezentovat je. Když se chce zviditelnit jiná firma, chápu, že to olympijskému výboru vadí. Problém 

je ten, že nemůžeme našim inzerentům říct, v době olympiády u nás být nemůžete. Jsme sportovní 

deník a sportovní médium. Je nemyslitelné, abychom v průběhu olympiády neměli žádné inzerenty. 

Na rozdíl od jiných médií, my nemůžeme inzerci přemístit jinam, když jsou v průběhu olympiády 

skoro celé noviny jen olympiáda. Buď se domluvíme, že o olympijských hrách budeme vydávat jen 

dvě stránky, nebo budeme olympiádě dávat větší prostor, ale musí dojít k nějaké domluvě a 

kompromisu. 

Existuje tedy s olympijským výborem nějaká speciální domluva, jak řešíte umístění inzerce u 

vás? 

Ano, dohodu s Českým olympijským výborem máme a uzavřeli jsme ji po složitých jednáních už 

před nějakými 5 nebo 6 olympiádami. Třeba v on-linu je založena speciální záložka věnovaná 

olympijským hrám, a ta je čistá úplně bez inzerce nebo maximálně s partnerem Českého 

olympijského výboru. Ale jestli se nejčtenější článek propíše na hlavní stránku už neovlivníme a tam 

se reklama objevit může. V tištěném vydání jsme se domluvili, že inzerce jiných partnerů než 

olympijských být může, ale musí být striktně oddělena a nesmí u ní dojít k žádnému použití symbolů. 

Zároveň na straně, kde se objeví klient, který není olympijský partner, se nesmí objevit žádný 

piktogram nebo logo olympijských her. Všechny náhledy toho, jak bude stránka vypadat, Českému 

olympijskému výboru posíláme předem. Loni jsme třeba jen řešili, že linka s označením inzerce je 

moc tenká, a tak jsme ji museli udělat silnější.  

Umístění inzerce nepartnera k olympijskému obsahu v tištěných médiích je tedy ze strany 

Českého olympijského výboru schválena za podmínky, že bude silnější čarou oddělena od 

ostatního obsahu? 

Ano, to je jedna věc. A za druhé, máme domluvenou hierarchii oslovování partnerů přes naše inzertní 

oddělení. Nejprve prostor nabídneme partnerům MOV a ČOV a pokud inzerci nevyužijí, dále ji 

nabízíme ostatním subjektům. Postupujeme takto i u hokeje, fotbalu a jiných sportovních akcí, vždy 

oslovujeme nejdříve jejich partnery. Ale v únoru, kdy začíná fotbalová Fortuna Liga, třeba 

nemůžeme do novin Fortunu jakožto hlavního partnera české fotbalové ligy vůbec nedat. Pokud ale 

vidíme, že v inzerci dochází k porušení symboliky, inzerci klientovi vrátíme k přepracování. To je 

třeba u prodejců nějaké elektroniky – televize, počítačů, notebooků. Když vidíme, že inzerce je 

postavena na tom, aby si lidé koupili televizi v době olympiády a na obrazovce se odehrává hokej, 

tak víme, že to není v pořádku. Nebo prodejci pneumatik si dají do inzerátu pneumatiky, které jsou 

poskládané tak, že tvoří olympijské kruhy. Takové případy řešíme a nepouštíme je. Každá strana 

samozřejmě zkouší, kam až může dojít.  

Nemyslíte si, že za takové zpracování inzerce by měl být zodpovědný klient? 

To si nemyslím. Mediální dům by měl dbát na to, aby zveřejňoval inzerci, která neporušuje zákon. 

Chápu, že je to někdy složité a v tomto ohledu jsou za tím velké peníze. Za vydaný tištěný obsah 

v médiu je ale odpovědný vždycky vydavatel. A my bychom rozhodně neměli otisknout obsah, kde 

dochází k porušení zákona. Řešili jsme to i z pohledu našich právníků a pokud zjistíme, že se 

porušuje zákon, musíme učinit kroky, aby k tomu nedocházelo. Schovávat se za to, že mediální dům 

neodpovídá za zveřejněný inzerát, to je alibismus. Nemůžeme si říct, my jsme prodali obsah a dál 

nás to nezajímá. 
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Kdo si myslíte, že by z pohledu média měl být odpovědný za to, že se ochrana olympijských 

symbolik bude dodržována? 

Zásadní je, že za obsah, který v médiu vychází, odpovídá vydavatelství. Pokud je soudní jednání, na 

straně média je vždy vydavatelství. Následně existují vnitřní předpisy, kdy pak řešíme vnitřní postih 

ve vztahu vydavatel – zaměstnanec. Samozřejmě máme šéfredaktora, který ale nemůže sledovat 

všechno. Částečně je tedy jeho kompetence rozložena na jeho zástupce, v tomto případě i mě, a ten 

funguje jako supervisor vydání. Supervisoři mají možnost a pravomoc zastavit špatný nebo 

protizákonný text. I jednotliví vedoucí oddělení vědí, že když se řeší olympiáda, existují pravidla a 

musí se dodržovat. A vědí, že tuto informaci musí dostat na editory a další podřízené. Pokud to editor 

přehlédne, stále tu máme supervisora i šéfredaktora. Kontrolních mechanismů máme v redakci více. 

Dostali jste v minulosti nějaké upozornění od Českého olympijského výboru na nesprávné 

použití? 

Ano pár jich bylo, a to především u zveřejnění inzercí, kde právě docházelo k záměrnému propojení 

s olympiádou. Dostali jsme upozornění, že takto tedy ne. Pak jsme byli loni hodně v kontaktu 

ohledně speciálního volně prodejného magazínu k Naganu. V tomto případě šlo o spolupráci 

s hokejovým svazem. Pokud se domluvíme na partnerství s někým, kdo zaštiťuje sportovní prostředí 

– v tomto případě konkrétní sport – hokej, předpokládáme, že on je autorita a o symbolice ví a měl 

by ji sám dodržovat. V tomto magazínu se objevila inzerce partnerů hokejového svazu. Z našeho 

pohledu ale nedošlo k žádnému porušení, protože garantem byl někdo, kdo je součástí olympijského 

hnutí. Hokejový svaz chtěl u příležitosti výročí Nagana udělat něco speciálního, památku. Oni si 

svým způsobem objednali na klíč magazín, kde chtějí prezentovat svoje sponzory. Jen pro představu, 

hodnota takového magazínu je kolem půl milionu, což je velká částka. Oni ho tak hradí a nám jde 

zisk pouze z prodeje. Marketingově ale předpokládáme, že nemůže nastat žádný problém.  

Informoval vás Český olympijský výbor proaktivně před olympiádou v Pchjongčchangu na 

aktuální pravidla? 

Ano, v kontaktu jsme neustále. Absolvovali jsme, myslím, před touto poslední olympiádou dokonce 

čtyři schůzky i na úrovni našich právníků. Všechny náhledy Český olympijský výbor obdržel a dost 

dlouho dopředu jsme posílali vše s ukázkou, jak to bude vypadat. Jestli tedy k nějakým porušením 

došlo a Českému olympijskému výboru se něco nelíbí, bylo spousta času řešit to předem a říci, co 

bychom měli předělat. 

Myslíte si, že by se pravidla měla pro příští uvolnit? 

Myslím si, že to, jakým způsobem si Mezinárodní olympijský výbor symboliku chrání, je 

dlouhodobě neudržitelné. V globálním světě, kde se vše propojuje a otevírá, není možné jít touto 

cestou. Takový styl by fungoval možná v 70. letech, kdy ještě nebyl internet. Kdyby měli monopol 

a neexistovaly zde další velké sportovní subjekty, tak chápu, že to by možná ještě udržet šlo. Ale 

existují tu obrovské subjekty jako NHL, FIFA, UEFA, MLS, NBA, kteří nejdou cestou restrikcí nebo 

omezování a zákonů. Mají body, přes které nejede vlak, ale zbytek je volný. I přesto, že nejste 

partnerem FIFA, máte možnost využít nějaký základní balíček, sestřihy nebo fotky zdarma. A pokud 

chcete lepší službu a být více vidět, tak si holt zaplatíte. Tito velcí hráči nabídnou každému vždy 

alespoň nějaké minimum, zatímco olympiáda nenabízí vůbec nic. Pokud zde na trhu existuje více 

hráčů a o inzerenty se musí bojovat, nemůže se olympijské hnutí se chovat úplně jinak než ostatní. 

Pak tu budou desítky nebo stovky kontrolorů, a to se udržet dle mého názoru nedá. Když olympiáda 

uzavře všechno a nenabídne nic, samozřejmě, že budou tací, kteří se budou snažit něco ukrást, nějaké 

pravidlo obejít a zkrátka najít si nějakou kličku. Ta větší média ještě možná na jsou na očích, ale co 

pak nějaké menší regionální časopisy. Zkrátka není možné uhlídat vše.  

V průběhu olympiády řešil Český olympijský výbor s vámi jednu záležitost, a to, když jste 
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podpořili akci agentury Sport Invest a přivítání olympijské vítězky Ester Ledecké, s čímž 

neměl Český olympijský výbor nic společného. Jak se na tento případ díváte? 

Ano, to jsme řešili hodně. Nicméně, z našeho pohledu šlo jen o imagovou záležitost. My jako Deník 

Sport jsme z toho jako neměli žádný zisk, a naopak nás celá akce ještě peníze stála. 

Příloha 28: Rozhovor se zástupcem ředitele redakcí pro sport a digitální aktivity Deníku, Petrem 

Koděrou, v Praze 11. 7. 2019 

Setkal jste se při své práci s olympijskou symbolikou? 

Ze své pozice řeším v průběhu olympiádu použití symboliky ve zpravodajství. Vím, že je to 

komplikovaná záležitost a setkal jsem se i s případy, kdy jsme udělali chybu a kdy jsme byli 

upozorněni Českým olympijským výborem, že jsme se dopustili špatného použití. Nicméně, to už je 

docela dávno.  

Dostala se k vám informace směrem od Českého olympijského výboru i předem, na co si dát 

pozor? 

Tím, že spolupracujeme s Českým olympijským výborem na mnoha projektech, například na 

Olympijském víceboji nebo loni jsme řešili i spolupráci na Olympijském festivalu, byl jsem 

z několika stran upozorněn, že symbolika je věc, na kterou bychom si měli dát pozor. V debatách 

jsme na to narazili především při přípravách různých speciálních vydání a víme, že ta pravidla jsou 

dohledatelná na stránkách olympijského výboru. Takže v případě, že nevíme, vím, kam se podívat. 

Například u speciálu TV Star jsme spolupracovali s oddělením marketingu ČOV. Marketing ČOV 

nás také upozornil, že u příležitosti Olympijských festivalů nemůžeme nazvat speciální přílohu 

Olympijský deník, proto jsme přešli k názvu Festivalový deník. 

Kdo si myslíte, že by u vás v médiu měl mít na starosti dodržování olympijské symboliky a kdo 

by měl být v případě nedodržení pravidel za to zodpovědný? 

Mělo by to podle mě jít po dvou liniích. Zejména by měl být zodpovědný vedoucí vydání sportu 

nebo obecně vedoucí vydání. Někdy může být téma olympiády i mimo sportovní rubriku. Ale, pokud 

například u výsledkového servisu přidáme olympijské kruhy, měl by to být vedoucí vydání, tedy 

hlavní editor, kdo stránku zkontroluje, než odejde do tisku. Pak je zde druhá rovina, a to ta inzertní. 

Ve chvíli, kdy je Deník partnerem čehokoliv, co se týká olympiády, je na inzertním oddělení, aby si 

zkontrolovalo podklady, které jsou do tisku. To jde zcela mimo redakci.  

Co se stane, když přijde inzerce ze strany komerčního subjektu, která porušuje olympijskou 

symboliku. Kdo podle vás nese odpovědnost za to, když se taková inzerce u vás objeví. 

Toť otázka. Za danou inzerci by měl být zodpovědný klient, tedy zadavatel té inzerce. Samozřejmě, 

že v ideálním světě by si měl náš obchodník, tedy ten, co domlouvá inzertní spolupráce, zahrát na 

editora a odhalit, pokud klient odevzdá podklad špatně. Ale nejsem si jist a těžko říct, kdo by měl 

v daném případě odpovědnost. Zda klient nebo my na straně média.  

Jakým způsobem se u vás rozhoduje, kam umístíte inzerci v daném vydání? Z hlediska 

pravidel je totiž zakázáno, aby se na jedné straně objevila inzerce komerčního subjektu, 

kterým není partner ČOV nebo MOV. U vás se některé takové případy objevily.  

Z olympiády máme stanoven předem daný rozsah, v případě tištěného vydání to bývá zpravidla jedna 

strana. Podobně to takto máme i s jinými soutěžemi, když je mistrovství světa v hokeji nebo 

například fotbalová liga. U olympiády dopředu víme, že tato strana nesmí být s inzercí a takto to 
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máme nastaveno s plánovači inzerce.  

Jakým způsobem v tomto ohledu spolupracujete s regiony? Tvoří si vlastní sportovní obsah 

nebo jim do toho z centrály mluvíte? Může se třeba tam stát, že inzerci dodatečně přidají? 

Tím, že jsme regionální médium, je pro nás důležité, abychom ctili tu regionalitu. Fungujeme tak, že 

my tady v Praze utvoříme danou stránku, kterou do regionů pošleme. A dále už je to na nich, zda 

daný obsah využijí v plné míře, zda využijí jen něco, nebo zda si celou stanu postaví sami. Ve 

Zlínském deníku bude čtenáře mnohem více zajímat výsledek zlínského fotbalu než to, jak dopadl 

třeba Schumacher ve Formuli 1. Olympiáda je ale v tomto ohledu specifická. U olympiády máme 

pevně stanoveno, že regiony berou stránku celou tak, jak ji připravíme my tady. 

V průběhu olympiády se u vás staly některé případy, kdy k porušení došlo. Někdy se inzerce 

na jedné straně přeci jen objevila. Mohl byste zkusit vysvětlit, z jakého důvodu k tomu došlo? 

Pokud se stalo, že se u nás nějaká inzerce objevila, bylo to zřejmě z toho důvodu, že na poslední 

chvíli nějaký článek vypadl, a proto tam plánovači umístili inzerci, aby zaplnili prostor.  

Víte, že třeba tento případ, kdy jste použili barvy kruhů v názvu rubriky a vůbec to, že jste 

nazvali rubriku Deník olympijských příběhů by se dalo považovat také za porušení ochrany 

olympijské symboliky? 

Chápu, že existují pravidla, ale v některých bodech mi přijde, že jsou přísná až zbytečně moc. To je 

zrovna případ názvu Deník olympijských příběhu. Můžeme se bavit o tom, jak moc jsme využili 

barvy kruhů, v tom byl samozřejmě určitý fór – pět barev, pět kruhů, pět písmen. Nicméně ze strany 

názvu rubriky, použití názvu média byl samozřejmě záměr. Používáme to takto v i v jiných sportech 

a využíváme té výhody slova „deník“ a slovního spojení ve sportem. Je pro nás skvělé, že z fotbalové 

ligy máme Fotbalový deník, z hokejové ligy máme Hokejový deník a vždy si do názvu 

zakomponujeme naše logo.  

 

Příloha 29: Rozhovor Martinem Denemarkem, vedoucím redakcí Hospodářských novin. 

Praha. 19. 7. 2019 

Setkal jste se vy sám někdy při své práci se zákonem o ochraně olympijské symboliky? 

O zákoně vím, jedná o docela krátký zákon. Každopádně já se s ním nikdy při práci nesetkal. 

Kolegové, kteří mají na starosti sport, ale určitě ano. Obzvlášť sportovní redakce aktualne.cz má s 

olympijskými symboly co dočinění, když o hrách píšou. Já funguji pro kolegy spíše jako poradní 

hlas při nějakých situacích. Myslím, že se u nás všeobecně ví o tom, že zákon existuje.  

Řešil jste v minulosti použití olympijských symbolů? Byl jste třeba v komunikaci s ČOV, ať už 

před olympiádou v rámci nějakého upozornění, že zákon existuje, případně při nějakém 

prohřešku? 

Mě osobně ČOV nikdy nekontaktoval ani se ke mně žádný oficiální dokument o tom, jak bychom 

měli symboly používat, nedostal. Vím, že když pošleme na olympiádu nějakého redaktora, tak ten 

informaci dostane. Kolegové, kteří o sportu píší, jsou na seznamu redaktorů, kterým chodí tiskové 

zprávy ze strany ČOV, takže ti mají určitě bližší vztah s tiskovým oddělením ČOV. Jinak si 

nevzpomínám, že bychom byli někdy v bližší komunikaci s ČOV a nedostali jsme ani žádné 

upozornění, že bychom dělali něco špatně. 
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Kdo si myslíte, že by z interní struktury vašeho média měl být odpovědný, pokud u vás v médiu 

k nějakému porušení zákona dojde? Měl by to být šéfredaktor, redaktor, inzertní oddělení 

nebo nějaká jiná pozice? 

Šéfredaktor určitě ne. Ten se ani nedozví, jaký inzerent kde je a ani není v jeho kontrolovat inzerci. 

Tu přijímá inzertní oddělení, které ji buď dostane už hotovou nebo inzerci i vytváří na klíč klientovi. 

Z hlediska našich struktur si myslím, že by případnou chybu mohlo odhalit inzertní oddělení. Pokud 

by přišel od klienta inzerát, který porušuje zákon o ochraně olympijské symboliky, tak by ho tam asi 

nepustilo. Na druhou stranu, ne vždy je možné vše ohlídat, pozornosti třeba něco uteče. Obecně ale 

za obsah odpovídá vydavatel jako právnická osoba. Kdyby byl nějaký spor, ani nelze zažalovat 

Hospodářské noviny, ale musela by jít stížnost přímo na Economii jako vydavatelství. Samozřejmě 

pak máme i nějaké interní mechanismy, jak porušení řešit. 

Co byste mi řekl k těmto případům, které by se daly považovat u vás v Hospodářských 

novinách za porušení z hlediska Media Guidu, který vydává MOV, či přímo dle zákona o 

ochraně olympijské symboliky? 

Podle mě k žádnému porušení nedošlo. A jestli si ČOV myslí, že děláme něco špatně a tlačilo by na 

nás a omezovalo určitým způsobem, tak můžeme klidně o olympiádě přestat psát. U nás je to jedna 

strana, takže není problém psát o něčem jiném. Ale myslím si, že v zájmu ČOV by mělo být, aby 

média o olympiádě psala. Jestli s něčím máme problémy, tak spíš na sociálních sítích z pohledu 

televizních práv. U sportovních soutěží často dojde k tomu, že převezmeme nějaký obsah, který není 

oficiální. Nebo i nějaký čtenář nám to tam vyvěsí a nám to uteče. U inzerce Central Group, tam je 

nemožné, abychom to nějak uhlídali. Klienti si u nás objednávají třeba fixně stranu 5 u pátečního 

vydání. A my ani dopředu netušíme, jakou informaci a jaký článek se tam objeví. Co se týká 

olympiády, tak my se rozhodneme třeba den předem, že nějaký článek o olympijských hrách vydáme. 

A máme zkrátka fixní prostor a stránku. Už teď máme třeba domluvenou inzerci na prosincové 

vydání a takový Mountfield si objednává inzerci na celý rok a teprve pak v průběhu roku řeší, jestli 

třeba v tom a tom vydání inzerci vynechá nebo ji změní atp.   

Co třeba případ názvu rubriky nebo tato inzerce, kde poutáte na speciální vydání k olympiádě? 

Abych pravdu řekl, tak tohle už mi přijde přehnané. Pojmenovali jsme rubriku stejně jako bychom 

to udělali třeba u Voleb 2018 nebo jiné významnější akce. Je to jen pojmenování a bližší specifikace 

obsahu, který čtenář čte. A toto je jen vlastní inzerce, to přece ani nejde považovat za nějaké porušení, 

když říkáme, že ve čtvrtek vyjde nějaký rozhovor nebo článek.  

Když byste zjistili, že nějaká inzerce porušuje olympijskou symboliku, jak byste postupovali? 

Tak pokud bychom to zvládli odhalit, tak bychom ji určitě nezveřejnili. Ale většinou těch sportovně 

zaměřených inzercí máme opravdu málo. Sem tam se ozve nějaký sponzor sportovní akce a zjišťuje, 

jestli budeme o ni budeme psát a že by si k článku chtěl přidat inzerci, aby byl více vidět. To je třeba 

případ inzerátu Skupiny ČEZ v průběhu olympiády. Přišla poptávka a my jí vyhověli.  

Myslíte si, že zákon je přísný směrem k médiím?  

Zákon není nějak komplikovaný, je to poměrně krátký zákon, takže není problém ho nějakým 

způsobem zohlednit a řídit se jím. Ale už samotná existence podobného zákona je nesmysl. Jak vůbec 

může organizace uzákonit takovým způsobem svoji značku. Vždyť tím získává neoprávněnou 

výhodu oproti jiným organizacím na trhu. Navíc směrem k médiím omezuje naše obchodní práva. 

Obecně jsem tím přístupem, kterým se Olympijské hry ubírají znechucen. Původní zájmy šly úplně 

stranou a jsou v tom už jen peníze. 

V zájmu MOV i ČOV je směrem k příštím olympijským hrám pravidla trochu uvolnit. Jakým 



 

 

119 

 

způsobem si myslíte, že by v tomto ohledu měl ČOV k médiím přistupovat? 

Určitě by nebylo na škodu, pokud by ČOV provedlo směrem k médiím určitou osvětu. Není problém 

do toho i Hospodářské noviny zapojit a případně využít naší inzerce. Pokud by podobný dokument, 

který MOV vytvořil pro editory, k nám do redakce přišel, není problém tuto informaci u nás dát vědět 

všem, kteří by s olympijskou symbolikou měli co dočinění. 

 

Příloha 30: MallTV a pořad Road to Tokio s Adamem Ondrou ve spojení s reklamou 

společnosti WhirlPool 
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Příloha č. 31: Zákon č. 60/2000: Zákon o ochraně olympijských symbolik.  

60 

ZÁKON 

ze dne 24. února 2000 

o ochraně olympijských symbolik 

 

V zájmu posílení myšlenky a ducha olympijského hnutí jako prostředku mírového dorozumění a spolupráce 

mezi národy, úlohy mezinárodních a národních olympijských výborů jakožto řídících orgánů tohoto hnutí a k 

zabezpečení závazků z toho vyplývajících usnesl se Parlament na tomto zákoně České republiky: 

§ 1 Předmět úpravy 

Tento zákon upravuje některá práva a povinnosti v souvislosti s užíváním olympijských symbolik a ochranou 

před jeho zneužitím; tím nejsou dotčena ustanovení jiných právních předpisů.1) 

§ 2 Olympijská symbolika 

(1) Olympijská symbolika jsou: 

 

a) olympijský symbol, 

 

b) olympijská vlajka, 

 

c) olympijské heslo, 

 

d) olympijský oheň, 

 

e) olympijská pochodeň, 

 

f) olympijská hymna, 

 

g) olympijské emblémy, 

 

h) výrazy "olympijský" a "olympiáda", (dále jen "olympijská symbolika"). 

 

(2) Olympijská symbolika jsou registrována podle platných právních předpisů a mezinárodních dohod na 

ochranu průmyslového a duševního vlastnictví, jimiž je Česká republika vázána.2) 

§ 3 Užívání olympijských symbolik 

(1) Jakékoliv užívání olympijských symbolik pro obchodní, reklamní nebo jiné obdobné účely je možné 

pouze na základě předchozího písemného zmocnění; tím nejsou dotčena ustanovení části třetí zákona č. 

137/1995 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů. Písemné zmocnění může udělit 

oprávněné osobě Český olympijský výbor. 

(2) Zákaz užívání podle předchozího odstavce se rovněž vztahuje na jakékoliv označení, které tvoří nebo 

obsahuje olympijská symbolika nebo jejich část. 

§ 4 Řešení sporů 

Spory týkající se práv a povinností upravených tímto zákonem rozhoduje příslušný soud.3) Český 

olympijský výbor nebo oprávněná osoba se může rovněž domáhat náhrady škody, která byla způsobena 

neoprávněným užitím olympijských symbolik. 
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§ 5 Český olympijský výbor 

(1) Český olympijský výbor řídí a organizuje olympijské hnutí v rámci České republiky. 

(2) Český olympijský výbor je sdružením podle zvláštních předpisů.4) 

§ 6 Symboly Českého olympijského výboru 

(1) Symboly Českého olympijského výboru jsou zejména emblém a vlajka Českého olympijského výboru. 

Český olympijský výbor může vytvářet i další odvozené olympijské symboly. 

(2) Symboly Českého olympijského výboru jsou zapsány jako ochranné známky do příslušného rejstříku 

podle zvláštního zákona.1) 

(3) Pro užívání a ochranu symbolů Českého olympijského výboru platí ustanovení § 3 a 4 tohoto zákona 

obdobně. 

§ 7 Účinnost 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. května 2000. 

 

Příloha č. 32. Příspěvek facebookové stránky Vagus, značky lyžaře Ondřeje Banka, proti 

přístupu ČOV k ochraně olympijské symboliky ................................................................ str. 

 


