
	

	

MANUÁL PRO ČESKÝ OLYMPIJSKÝ VÝBOR (ČOV), 
ČESKOU UNII SPORTU (ČUS) A SPORTOVNÍ SVAZY A 
ASOCIACE 
 
 
Vážení sportovní přátelé! 
 
 
- Dne 14. dubna 2016 nejvyšší ústavní činitelé České republiky (prezident, 

předsedové obou komor Parlamentu ČR, předseda vlády ČR, ministr 
zahraničních věcí ČR a ministr obrany ČR) podpořili oficializaci 
adekvátních cizojazyčných podob jednoslovného pojmenování naší země 
(Czechia, Tschechien, Tchéquie, Chequia, Čekija atd.). 
 

- Následně 2. května 2016 přijala česká vláda usnesení, na jehož základě 
Ministerstvo zahraničních věcí ČR požádalo OSN o zanesení oficiálních 
překladů jména Česko v nejdůležitějších mezinárodních jazycích do dvou 
databází oficiálních jmen států OSN – UNTERM a UNGEGN. 
 

- Dne 5. července 2016 byly tyto ekvivalenty, včetně nejdůležitějšího 
z nich – anglického Czechia – zaneseny do seznamu UNGEGN a 29. 
srpna 2016 bylo totéž učiněno i v seznamech UNTERM. Czechia je proto 
nyní stejně oficiální jako (the) Czech Republic.  
 

- Na základě těchto skutečností podepsalo v první polovině roku 2016 
Ministerstvo zahraničních věcí ČR (zastoupené ministrem 
Lubomírem Zaorálkem) memoranda s Českým olympijským výborem 
(ČOV, zastoupeným jeho předsedou Miroslavem Kejvalem) a 
Fotbalovou asociací České republiky (FAČR, zastoupenou jejím 
předsedou Miroslavem Peltou), v nichž se představitelé českého sportu 
zavazují, že jejich svazy budou všude, kde to je  možně a vhodné, 
propagovat jednoslovný oficiální název státu Česko/Czechia atd. Tento  
krátký (zeměpisný) název je zcela běžný i u jiných států (viz např. France, 
Germany, Spain, Italy, Hungary, Poland, Austria, Slovakia, Estonia, 
Latvia, Lithuania atd.). 
 

- Je to i zcela v souladu se skutečností, že od samého počátku bylo 
nejvyššími ústavními činiteli a vládou zdůrazňováno, že ideální 
platformou pro širokou propagaci jména Czechia je právě sportovní 
reprezentace naší země. 

 
 



	

	

- S platností od 1. LEDNA 2017 MŠMT proto vyzývá představitele 
Českého olympijského výboru (ČOV), České unii sportu (ČUS), Českého 
paralympijského výboru, České obce sokolské, Orla, Sdružení 
sportovních svazů České republiky a představitele všech sportovních 
svazů, především Fotbalové asociace České republiky (FAČR), Českého 
svazu ledního hokeje (ČSLH), Českého tenisového svazu (ČTS), Českého 
atletického svazu (ČAS), Svazu lyžařů České republiky, Českého 
biatlonového svazu, Českého svazu plaveckých sportů, Českého svazu 
cyklistiky, Českého veslařského svazu, Českého svazu kanoistů, České 
basketbalové federace (ČBF), Českého volejbalového svazu (ČVS), 
Českého svazu házené (ČSH), České florbalové unie (ČFbU), České 
baseballové asociace, České softballové asociace,  Českého svazu 
pozemního hokeje, Asociace českého snowboardingu, České asociace 
stolního tenisu, Českého badmintonového svazu, České boxerské 
asociace, Českého svazu juda, Svazu zápasu České republiky, Českého 
svazu rychlobruslení, Českého svazu moderního pětiboje, Českého svazu 
gymnastických sportů, Českého svazu moderní gymnastiky, Českého 
krasobruslařského svazu, Českého šermířského svazu, Českého 
střeleckého svazu, České jezdecké federace, Šachového svazu České 
republiky, Českého svazu curlingu, Českého svazu tělesně postižených 
sportovců, Autoklubu České republiky, Českomoravské asociace 
motocyklového sportu, Dostihového spolku a dalších sportovních a 
motoristických svazů a asociací, aby: 
 
ve svých oficiálních dokumentech, výsledkových listinách i na                     
sportovní výstroji, oblečení a dresech používali oficiální jednoslovný 
název země ČESKO/CZECHIA atd. A aby v tomto směru patřičně a 
včas informovali i své mezinárodní sportovní federace (MOV, 
FIFA/UEFA, FIBA, FIVB, ITV, IHF atd.) a zajistili i u nich co 
nejrychlejší užívání jednoslovného názvu ČESKO/CZECHIA 
atd. 

 
- V tomto smyslu se rovněž s platností od 1. ledna 2017 aktualizuje 

směrnice o dotačních pravidlech MŠMT, kde je nyní stanoveno: 
 
„Svaz jako příjemce dotace je zodpovědný za oficiální označení státní 
příslušnosti účastníků reprezentačních soutěží na dresech a výstroji. 
Pro toto označení lze použít název státu, státní znak nebo státní 
vlajku. Oficiální krátký název zní: Česko, v anglickém jazyce 
Czechia.“  
(viz úprava dokumentu Zásady Programu I... č.j. MSMT-27423/2014, 
str. 1, článek II, paragraf 1). 


