
 

Zprávy z ČOV 
 

Porada sekretářů ČUS 

Strahov, 20. 12. 2013 

 



Aktivity ČOV  

 

- VH ČKSOI dne 28. 11. od 16h v aule Tyršova domu, 

Sokol 

- Volba 14 zástupců do Pléna ČOV dle Stanov ČOV a 

Statutu ČKSOI 

- Tato složka bude na svém jarním zasedání řešit 

pravidla pro přijímání nových členů do ČOV, která 

budou předložena na dubnovém Plénu ČOV dne    

24. 4. 2014 ke schválení 

 



Aktivity ČOV  

- Probíhájí jednání s nově vznikající koalicí politických 

stran o pozici sportu v nové vládě 

- Spolupráce na přípravě návrhu vládního prohlášení 

- Sport a zdravý životní styl, oblast sportu mládeže 

- vytvoření nového zákona o podpoře sportu 

- podpora tvorby rozšířených školních vzdělávacích programů a 

výrazné zkvalitnění výuky v oblasti tělesné výchovy 

a pohybového rozvoje žáků 

- podpora a vznik stabilních pracovních míst pro trenéry a 

sportovní instruktory mládeže. V systému jich dnes chybí přes 20 

tisíc 

- vytvoření vzdělávacích a rekvalifikačních kurzů pro trenéry a 

sportovní instruktory dětí a mládeže. 

 



Aktivity ČOV  

- Oblast vrcholového sportu 

- projekt „druhé kariéry“, který umožní sportovcům hladký přechod 

do běžného života po skončení sportovní kariéry 

- vypracování programu sociálního zabezpečení bývalých 

úspěšných sportovců, a to nejenom olympioniků a 

paralympioniků 

- stanovení jasných obecných pravidel pro veřejnou podporu 

organizování mezinárodních sportovních soutěží a mistrovství 

v ČR 

- přidělení grantů sportovním fakultám a katedrám, které povede k 

poskytování relevantního a aktualizovaného servisu a teoreticko-

metodického zázemí sportovnímu prostředí 

- financování rozvoje národních olympijských center jako klíčový 

prvek podpory 

 

 



Aktivity ČOV  

- Financování sportu 

- Navýšení v čerpání z fondu prevence zdravotních pojišťoven na 

boj s obezitou mládeže 

- Zvýšení prostředků od komerčních subjektů formou zvýšení 

povědomí o společenské odpovědnosti po vzoru většiny států 

EU, včetně jejich legislativního zajištění 

- Seminář na téma „Společenská odpovědnost firem“ 20. 3. 2014 

- Zdanění některých společensky škodlivých služeb a produktů ve 

prospěch sportu mládeže. 

 

- Návrh rozpočtu postoupil ve vládě do druhého čtení. MŠMT nepodalo 

návrh na změnu investičních a neinvestičních prostředku, nadále jde 

do třetího čtení stav jako v roce 2013. 



Sportovní úsek 

 

- ZOH Soči 2014 

- 5.12. v 9:00 seminář k organizačnímu zajištění ZOH 

se svazy, aula ČUS, Strahov  

- 17. - 18. - 19. 12. dvoustranná jednání se svazy o 

účasti na ZOH. V tuto chvíli 84 kvót sportovců 

 

- SET (Sportovní Expertní Tým) – jednání na ČOV 14. 1. 

2014 v 10:00h 

- ODM 2014 – Kraj Vysočina 19. – 24.1. ve městech 

Jihlava, H. Brod, Velké Meziříčí, Žďár n.S., NMNM 

  



Olympijský park Soči - Letná 

 

www.olympic.cz/olympijskypark 

 

- Nabíráme dobrovolníky – dobrovolnici@olympic.cz 

- Jednotlivé sporty pro širokou veřejnost (biatlon, běžecké 

lyžování, hokej, curling, bruslení, freestyle) 

- Koncentrace zejména na mládež, autobusy z regionů 

- Příležitost pro svazy k prezentaci svých sportovních 

disciplín a k náboru nových členů  
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Nominační Plénum ČOV 

- Rudolfova galerie Pražského hradu - 16. 1. 2014 
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PF 2014 
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Děkuji za pozornost 
 


