Rada města Brna
Z8/39. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 21.6.2022

19. Návrh na odstoupení z kandidatury statutárního města Brna z
uspořádání Evropského olympijského festivalu mládeže 2025 Brno
Anotace
Materiál řeší odstoupení města Brna od kandidatury na uspořádání EYOF 2025 - Evropského
olympijského festivalu mládeže, který je prioritním projektem Evropského olympijského výboru pro
sportovní mládež celé Evropy. Kandidatura je ve fázi posledního kandidátského dokumentu, jehož
součástí a zároveň podmínkou je určení výše vládní garance. Dle informace v současné situaci není
možné vládní garanci v rozsahu cca 200 mil. Kč na uspořádání Evropského olympijského festivalu
mládeže 2025 přislíbit, proto město Brno odstupuje od kandidatury na uspořádání EYOF.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Brna
1. schvaluje

odstoupení od kandidatury statutárního města Brna na uspořádání Evropského
olympijského festivalu mládeže 2025 Brno.

2. pověřuje

primátorku města Brna k písemnému oznámení odstoupení od kandidatury
statutárního města Brna na uspořádání Evropského olympijského festivalu mládeže
2025 Brno předsedovi Českého olympijského výboru.

Stanoviska
Rada města Brna materiál projednala na své schůzi č. R8/223 konané dne 8. 6. 2022 a doporučila
Zastupitelstvu města Brna ke schválení.
Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel
Elektronicky podepsáno

Mgr. Petr Božek
vedoucí odboru - Odbor sportu
13.6.2022 v 14:19
Garance správnosti, zákonnosti materiálu
Spolupodepisovatel
Elektronicky podepsáno

Ing. Aleš Doležel
vedoucí úseku - Úsek 1. náměstka primátorky
13.6.2022 v 14:15

Sestava vytvořena 14.6.2022 v 07:00
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Důvodová zpráva
EUROPEAN YOUTH OLYMPIC FESTIVAL – Evropský olympijský festival mládeže (dále jen
„EYOF“) je prioritním projektem Evropského olympijského výboru pro sportovní mládež celé
Evropy do 18 let. Letní a Zimní evropský olympijský festival mládeže představuje vrcholnou
událost mladých sportovců ve věku 14 až 18 let. Tyto akce se konají ve dvouletých cyklech a
vždy v lichých letech z iniciativy Asociace evropských olympijských výborů (EOV).
Iniciátorem a zakladatelem tzv. malých olympijských her dorostenců „starého kontinentu“ se
stal na počátku 90. let minulého století současný prezident Mezinárodního olympijského
výboru Jacques Rogge. Letní sporty měly soutěžní premiéru v roce 1991 v Bruselu, zimní o
dva roky později v Aostě – v obou případech ještě pod starým názvem EYOD (European Youth
Olympic Days). Založením významné sportovní akce pro mládež Evropa navázala na tradici
jiných kontinentů – například na Asijské nebo Panamerické hry. O vysoké prestiži letních i
zimních festivalů svědčí také to, že jejich součástí jsou slavnostní zahajovací a závěrečné
ceremoniály, po dobu jejich trvání hoří olympijský oheň, nechybějí sliby sportovců a
rozhodčích, při vyhlašování nejlepších závodníků zní na počest vítězů státní hymna a na
stožáry stoupají vlajky všech medailistů. K pravidelným hostům těchto soutěží a současně k
velkým fanouškům patří i významní státníci a politici.
Všechny kroky spojené s výběrem pořádajícího města jsou obdobné, jako při výběru měst
kandidujících na uspořádání OH – podpora národního olympijského výboru, podpora
statutárních orgánů měst, regionu, prohlídka kvality sportovišť a zázemí pro sportovce,
hlasování všech členských zemí apod. Pořádající město a region se stávají po dobu pěti let
místy, které na sebe soustřeďují zájem Evropského olympijského výboru, jednotlivých
národních olympijských výborů a sportovních svazů celé Evropy. Je to pět let intenzivních
kontaktů s představiteli evropského, sportovního, společenského i politického života.
Město Brno již kandidovalo na uspořádání EYOF (2013) a (2015). Při volbě pořadatelského
města na uspořádání EYOF 2013 na Valném shromáždění Evropských olympijských výborů
město Brno prohrálo s nizozemským Utrechtem v poměru 22:23. Pořadatelství EYOF 2015
získalo Tbilisi (Gruzie). Město Brno se o kandidaturu uchází tedy již potřetí a zatím úspěšně
prochází schvalovacím procesem.
Záměr uspořádání letního Evropského olympijského festivalu mládeže (EYOF) 2025 byl
projednaný v Zastupitelstvu města Brna a Zastupitelstvo města Brna č. Z7/38 konané dne
10. 4. 2018 záměr uspořádání letního Evropského olympijského festivalu mládeže 2025
schválilo.
Na EYOF, jako největší evropskou multi-sportovní akcí, která se koná pod záštitou
Mezinárodního olympijského výboru (MOV) a která hostí přibližně 4000 sportovců
a funkcionářů, získalo Brno dne 15. 11. 2019 oficiální statut kandidáta EOV na uspořádání
„Evropského olympijského festivalu mládeže 2025 Brno“.
Uspořádání akce podporuje i Český olympijský výbor, se kterým se již průběžně spolupracuje
na přípravě kandidatury města Brna jako pořadatele této významné sportovní akce.
Poslední kandidatura města Brna započala v průběhu roku 2019. V srpnu 2020 město Brno
hostilo návštěvu sportovního ředitele Evropského olympijského výboru
kdy mu byla představena sportoviště, zázemí a celková obslužnost festivalu. Po této návštěvě
dostalo město Brno kladné stanovisko ke konání EYOF 2025.
Aktuálně je kandidatura ve fázi posledního kandidátského dokumentu, jehož součástí
a zároveň podmínkou, je určení výše vládní garance. Z tohoto důvodu dne 22. prosince 2021
adresovala primátorka statutárního města Brna předsedovi vlády přípis s žádostí o vládní
garanci Evropského festivalu mládeže 2025.
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Dne 20. 4. 2022 se na Magistrátu města Brna uskutečnila osobní schůzka mezi panem
adním pro školství a sport, a
jako poradcem předsedy vlády, na které bylo ústně deklarováno, že v současné situaci není
možné vládní garanci v rozsahu cca 200 mil. Kč na uspořádání Evropského olympijského
festivalu mládeže 2025 přislíbit.
Dne 2. 6. 2022 byl prostřednictvím datové schránky doručen oficiální dopis předsedy vlády
České republiky pod. č.j. MMB/0311254/2022. V tomto dopisu je mimo jiné konstatováno, že:
„Vláda se nyní nachází ve velmi složité situaci, kdy na jedné straně musí odpovědně
hospodařit s veřejnými prostředky a neprohlubovat státní dluh, a na druhé musí přijímat
opatření, která sníží negativní dopady války, vysokých cen energií a inflace na naše občany
i firmy. Jsem si vědom významnosti Evropského olympijského festivalu mládeže 2025, avšak
za současných okolností vláda nemůže garanci v požadovaném rozsahu téměř 200 miliónů
korun přislíbit.“
S ohledem na výše uvedené je předkládán orgánům města tento materiál, který řeší
odstoupení města Brna od kandidatury EYOF 2025.

Stanoviska dotčených orgánů:

omluv

Mgr. Bc. Marek
Viskot

pro

omluv

pan
Karel Cholek

pro

Pan David
Lenger

pro

pan
Richard Foltýn

JUDr. Michal
Chládek, MBA

pro

omluv

Ing. Marek Fišer

pan
Jakub Koudelka

Mgr. Pavel
Sázavský, MBA

omluv

Mgr. René
Novotný

pro

Mgr. Luděk
Kocman

Ing. Antonín
Crha

Komise Rady města Brna pro tělovýchovu a sport materiál projednala dne 7. 6. 2022.
Hlasování: 6 pro - 0 proti - 1 se zdržel/z 11 členů. KTVS doporučila.

zdržel
se

pro

Rada města Brna materiál projednala na své schůzi č. R8/223 konané dne 8. 6. 2022
a doporučila ZMB ke schválení.

---

---

Suchý

pro

Mgr.

Ing.
Kratochvíl

pro

RNDr.
Chvátal

pro

Ing. Grund

pro

Ing. Fišer

Oliva

nepřítomen

Róbert
Čuma

nepřítomen

JUDr.

Koláčný

Bc.

Hladík
pro

JUDr.
Kerndl

nepřítomna

Mgr.

JUDr.
Vaňková

Schváleno jednomyslně 6 členy.

pro
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Statutární m~sto Brno
primátorka

Brno 22. prosince 2021

~. J.: MMB/0670682/2021

PO~ET P~ÍLOH: 3

Vážený pane p~edsedo,
dovoluji si Vás oslovit s žádostí o vládní garanci Evropského olympijského festivalu mládeže 2025
(EYOF 2025). EYOF je nejv~tší evropskou multi-sportovní akcí zam~~enou na mladé sportovce ve v~ku
od 14 do 18 let, která se koná pod záštitou Mezinárodního olympijského výboru (MOV) a která hostí p~ibližn~~
4000 sportovc~~a funkcioná~~~— více v p~iloženém dokumentu (1). M~sto Brno se o kandidaturu uchází již
pot~etí a tentokrát prozatím úsp~šn~~prochází jejím procesem.
Tato kandidatura zapo~ala na podzim roku 2019. V srpnu 2020 m~sto Brno hostilo návšt~vu sportovního
~editele Evropského olympijského výboru
kdy mu byla p~edstavena sportovišt~, zázemí
a celková obslužnost festivalu. Po této návšt~v~~dostalo m~sto Brno kladné stanovisko ke konání EYOF 2025
(v p~íloze 2).
Momentáln~~je kandidatura ve fázi odevzdání posledního kandidátského dokumentu, jehož sou~ástí a zárove~~
podmínkou, je ur~ení výše vládní garance. Ráda bych Vás tímto zdvo~ile požádala o projednání ud~lení vládní
garance na tuto akci. Následkem epidemiologické situace jsou kroky nutné pro úsp~šnou kandidaturu
zpožd~né. M~sto Brno požádalo EOV v zá~í 2021 prost~ednictvím ~eského olympijského výboru (~OV)
o odklad odevzdání posledního kandidátského dokumentu z d~vodu projednání vládní garance do konce roku
2021, což EOV schválil (v p~íloze 3). Nyní ale nastává doba, kdy je nutné o ní intenzivn~~jednat.
Žádám Vás tímto zdvo~ile o osobní jednání ve v~ci ud~lení vládní garance.
P~edem Vám d~kuji za spolupráci.
S pozdravem

Vážený pan
p~edseda vlády
Ú~ad vlády ~R
náb~eží Edvarda Beneše 4
118 01 PRAHA

Statutární m~sto Brno
Dominikánské nám~stí 196/1 I 601 67 Brno I ID datové schránky: a7kbrrn I tel.: 542 172 200 I e-mail: primatorka@brno.cz
www.brno.cz
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Čj. 17191/2022-UVCR

Vážená paní primátorko,
reaguji na Vaše dopisy, v nichž žádáte vládu o poskytnutí vládní garance v souvislosti
s pořádáním Evropského olympijského festivalu mládeže 2025 městem Brnem.
Naše vláda převzala zemi po té předchozí ve špatném stavu, s nezdravě narůstajícím
deficitem státního rozpočtu, nastupující energetickou krizí a rostoucí inflací. Vše navíc
v době, kdy se Česká republika stále potýkala s epidemií covid-19. Válka na Ukrajině
následně zasadila celé Evropě další ránu.
Vláda se nyní nachází ve velmi složité situaci, kdy na jedné straně musí odpovědně
hospodařit s veřejnými prostředky a neprohlubovat státní dluh, a na druhé musí přijímat
opatření, která sníží negativní dopady války, vysokých cen energií a inflace na naše
občany i firmy. Jsem si vědom významnosti Evropského olympijského festivalu mládeže
2025, avšak za současných okolností vláda nemůže garanci v požadovaném rozsahu
téměř 200 miliónů korun přislíbit.
Děkuji Vám za pochopení.
Se srdečným pozdravem

Vážená paní
primátorka
Statutární město Brno
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