
 

 

 

 

Tisková zpráva        V Praze, 7. června 2016  

 
Český olympijský výbor udělil cenu za přínos českému sportu „Czech Team - Gold 
Club“ Karlu Komárkovi 
 

Výkonný výbor Českého olympijského výboru (ČOV) poprvé udělil vyznamenání 

„Czech Team – Gold Club“. Jeho smyslem je oceňovat osobnosti veřejného života, 

které dlouhodobě a systematicky podporují sport a zdravý životní styl. Prvním 

nositelem ocenění je Karel Komárek. 

Smyslem nového vyznamenání „Czech Team – Gold Club“ je vyzdvihnout výjimečně aktivní 

přístup a osobní nasazení v oblasti podpory sportu. Toto vyznamenání se členové 

Výkonného výboru, orgánu řídícího činnost ČOV, rozhodli udílet lidem, kteří se dlouhodobě 

věnují podpoře českého sportu. ČOV zároveň navazuje na tradici z dob svého vzniku, kdy 

byla řada významných osobností tehdejšího veřejného života včetně české šlechty 

označována jako „Zlatá ořízka“ s cílem dodávat sportu patřičný respekt a společenskou 

prestiž.      

Podle předsedy ČOV Jiřího Kejvala logicky padla první volba na podnikatele Karla Komárka 

především proto, že již téměř dvě desetiletí velkoryse a systematicky podporuje širokou 

škálu sportovních událostí i klubů. V posledních třech letech aktivně vstoupil také do podpory 

sportu mládeže. „Karel Komárek je člověkem, bez něhož bychom nemohli spustit hned 

několik dlouhodobých projektů určených výhradně dětem. Musíme zastavit pokles sportující 

mládeže, což se nám především díky Sazka Olympijskému víceboji, České olympijské 

nadaci a také díky finančním prostředkům z loterijních odvodů postupně daří,“ řekl právě ke 

Komárkově podpoře sportu předseda ČOV Jiří Kejval a dodal: „Karel Komárek sport nejen 

podporuje v roli mecenáše, ale sám jde příkladem a aktivně se sportu věnuje. Proto velmi 

dobře ví a vnímá, jak podstatnou roli sport v životě i celé společnosti hraje.“   

Karel Komárek se věnuje především cyklistice, běhání, tenisu a lyžování. „Věřím v komplexní 

rozvoj osobnosti každého člověka a k tomu kromě práce patří samozřejmě i kultura a sport,“ 

říká Karel Komárek. Jako zastánce vícezdrojového financování českého sportu připomíná, 

že ve sportu, stejně jako v podnikání, je nutné vytvořit stabilní a předvídatelné finanční 

prostředí. To proto, aby bylo možné systematicky připravovat jak vrcholové sportovce, tak 

investovat do masového sportu, jehož důležitost v současné době roste. „Chci inspirovat děti 

a jejich rodiče ke zdravému životnímu stylu a motivovat je k osobnímu a fyzickému rozvoji. 

Důležitá je odvaha a chuť sportovat i odhodlání se zlepšovat,“ říká Karel Komárek.  

Od roku 2012, kdy skupina KKCG převzala největší domácí loterijní společnost SAZKA, se 

její majitel Karel Komárek zasloužil o to, že Sazka je oficiálním partnerem Českého 

olympijského týmu, přispívá do České olympijské nadace na pomoc dětem, jimž ve 

sportování brání nedostatek financí, a spolu s ČOV iniciovala vznik projektu Sazka  



 

 

 

 

olympijský víceboj, do něhož se přihlásilo přes 1600 základních škol z celé republiky.  

Společnosti, které Karel Komárek vlastní, podpořily mnohé významné sportovní 

aktivity:  

Více než patnáct let například akciová společnost Moravské naftové doly (MND) a v poslední 

době i společnost Sazka sponzorují seriál turnajů ITF Future Tournaments pro talentované 

tenisty. Skupina MND je sponzorem, který vůbec nejdéle podporuje Český tenisový svaz 

(ČTS) a jeho zaměření na mládež. Právě za dlouhodobou podporu ČTS získal v minulosti 

Karel Komárek nejvyšší české tenisové vyznamenání medaili Karla Koželuha. 

 V letech 1999-2004 MND také podpořilo návrat prvoligového hokeje do Prostějova. Nešlo 

zde pouze o finanční podporu klubu, ale o podporu celkového rozvoje ledního hokeje. Byly 

obnoveny hokejové sportovní třídy na základní škole a i díky tomu zlepšení výkonnosti 

juniorů. 

MND je zároveň dlouholetým sponzorem regionálních sportovních klubů v hodonínském 

okrese, kde společnost sídlí. Již deset let pomáhá mladým sportovcům prosadit se v atletice 

jak v České republice, tak i v mezinárodním měřítku. Vedle atletiky stojí MND za podporou 

SCM Hodonín.  Od roku 2012 MND podporuje zhruba 550 mladých atletů a fotbalistů v 15 

mládežnických týmech FK Hodonín.  Z dalších aktivit MND jmenujme například sponzoring 

mistra ČR v basketbalu klubu ČEZ Basketball Nymburk. 

Akciová společnost SAZKA je nad rámec již uvedených aktivit také sponzorem hokejového 

klubu Rytíři Kladno. 

Karel Komárek je zakladatelem a majitelem mezinárodní investiční skupiny KKCG s aktivy 

téměř 1,6 mld. eur. Zaměstnává víc než 2 500 lidí. Jako strategický investor se dlouhodobě 

zaměřuje na oblasti těžby ropy a zemního plynu, na loterijní průmysl, cestovní ruch a na 

investice do nových technologií. Skupina KKCG drží podíly ve více než 25 českých a 

zahraničních společnostech, mezi které patří např. skupina MND, SAZKA, OPAP, 

VÍTKOVICE, cestovní skupina FISCHER, Informační linky 1188 a další. KKCG působí v 10 

zemích světa.  

Český olympijský výbor byl založen 18. května 1899. Dle Olympijské charty má rozvíjet a šířit olympijské ideály a zastupovat a 

zabezpečovat účast České republiky na olympijských hrách. Zodpovědností a rolí Českého olympijského výboru je zastupovat 

zájmy českého sportu jako celku vůči státu. ČOV má za cíl zlepšení postavení sportu ve společnosti a jeho zpřístupnění nejširší 

veřejnosti. Usiluje o zlepšení financování sportu, a to zejména v oblasti mládeže. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Více informací:  

Tiskové oddělení Českého olympijského výboru, press@olympic.cz  

Web: www.olympic.cz  

FB: www.facebook.com/olympijskytym  

FB: www.facebook.com/sportujeme  

YT: www.youtube.com/czecholympic  

Twitter: @olympijskytym 
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