
 
 
 
 
 
 
 

I. Pověření k činnosti, předmět činnosti 

OLYMP CENTRUM SPORTU MINISTERSTVA VNITRA (dále jen „OLYMP CS 
MV“) bylo ke své činnosti pověřeno zřizovací listinou, schválenou ministrem vnitra, 
vydanou pod č. j.: MV-61877-6/TS-2008, účinnou od 1. ledna 2009. 

V rámci úkolů svěřených do působnosti ministerstva vnitra OLYMP CS MV: 

− plní úkoly, které přísluší zřizovateli – ministerstvu vnitra, a to ze zákona 
č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a z Usnesení 
vlády č. 167/2011 ze dne 9. března o Koncepci státní podpory sportu v České 
republice, 

− zabezpečuje jako jedno ze tří resortních sportovních center (Armádní sportovní 
centrum, Vysokoškolské sportovní centrum, Resortní sportovní centrum MV) 
přípravu sportovní reprezentace České republiky, včetně juniorské kategorie, 
a přípravu sportovních talentů, kterým vytváří komplexní podmínky pro účinný 
tréninkový proces ve vybraných sportovních odvětvích, včetně zdravotnického 
zabezpečení, 

− podílí se na zpracování návrhů legislativních norem související s předmětem 
činnosti. 

V rámci vnitřní správy ministerstva vnitra OLYMP CS MV: 

− vytváří podmínky pro sportovní a tělovýchovnou přípravu zaměstnanců resortu, 
příslušníků Policie ČR a příslušníků HZS (§ 4, odst. 1 zákona č. 115/2001 Sb., 
o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, § 77 odst. 11 písm. d) zákona 
č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 
a ustanovení § 224 odst. 1 písm. c) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce), 

− zajišťuje výběr sportovní reprezentace resortu a její vycestování na mezinárodní 
sportovní soutěže (MS, ME) vyhlašované světovou nebo evropskou policejní 
sportovní asociací, 

− koordinuje a metodicky usměrňuje činnosti v oblasti sportu v resortu ministerstva 
vnitra, spolupracuje s dalšími útvary ministerstva vnitra a Policie ČR při zajišťování 
celostátních policejních mistrovství. 

II. Zabezpečení provozní a ekonomické  

OLYMP CS MV hospodaří se svěřenými finančními prostředky státního 
rozpočtu – kapitolou 314 Ministerstva vnitra a kapitolou 333 Ministerstva školství 
mládeže a tělovýchovy. 

Finanční prostředky kapitoly 314 MV jsou určeny na provoz a údržbu objektů, 
zařízení a majetku svěřených do správy Centra sportu k zajištění jeho vnitřního 
chodu. 



 Finanční prostředky kapitoly 333 MŠMT jsou účelově vázány na přípravu státní 
sportovní reprezentace a jsou čerpány na zajištění chodu resortního sportovního 
centra, zejména nákup zboží a služeb nutných pro tréninkovou přípravu sportovců 
a nákladů spojených s účastí v soutěžích a ve státní reprezentaci. 

OLYMP CS MV zajišťuje provoz a údržbu sportovních zařízení, účelových 
zdravotnických a ubytovacích zařízení, svěřených zřizovatelem do jeho správy, 
včetně realizace investic, a s tím související administrativu.  

OLYMP CS MV spravuje: 

− sportovní areál Stromovka v Praze 7,  

− areál s plochodrážním stadionem v Praze 6 na Markétě,  

− střelnice Plzeň – Lobzy,  

− objekt střelnice Brno – Soběšice,  

− biatlonový areál Břízky v Jablonci nad Nisou,  

− objekt cyklistického zázemí Průběžná v Hradci Králové. 

III. Kontakty 

Název: 
OLYMP CENTRUM SPORTU MINISTERSTVA VNITRA 
IČ: 75151898 
 
Ředitel: 
JUDr. Bc. Michal Volf 
 
Sídlo: 
Za Císařským mlýnem 1063/5 
170 06 Praha 7 
tel.: 974 836 201 
 
Bankovní spojení: 
Česká národní banka, Praha 1 
č. účtu: 906881/0710 
 
Kontakt pro podání ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů: 
Za Císařským mlýnem 1063/5 
170 06 Praha 7 
tel.: +420 974 836 201 
e-mail: olymp@mvcr.cz 
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