
 

Zprávy z ČOV 
 

Porada sekretářů ČUS 

Strahov, 13. 3. 2015 

 

 



Aktivity ČOV 

 VV 11. 3. 2015 

• V souladu s usnesením výkonného výboru poskytne ČOV část peněz z 

loterijních odvodů jednotlivým krajům  

• Tzv. loterijní odvody – průběžná jednání s hejtmany o podpoře sportu a 

zdravého životního stylu  

 

 Rozpočet 2015  

• Součástí vyrovnaného hospodaření jsou i příjmy z loterijních odvodů na 

podporu sportu v odhadované výši 400 milionů korun 

• Rozpočet bude předložen Plénu ČOV ke schválení 



Aktivity ČOV 

 Valné shromáždění EOV 

• Nejvyšší představitele sportovní světové diplomacie v ČR v listopadu 2015 

• Na konci března návštěva zástupců EOV v Praze  

 

 Olympiáda dětí a mládeže  

• V červnu proběhnou Hry VII. letní ODM v Plzeňském kraji – 18 sportovních 

odvětví, 4 soutěžní dny, očekávaná účast téměř 3 tisíc sportovců a trenérů 

školních výprav ze všech krajů ČR  

• Spuštěn nový web, jeho součástí je i jednotný akreditační a informační 

systém 

• Web: www.olympic.cz/odm  

 

Více informací z VV najdete na webu ČOV 

 

http://www.olympic.cz/odm
http://www.olympic.cz/clanek/1720--zasedal-vykonny-vybor-cov


Aktivity ČOV 

 Seminář o digitálních platformách ČOV pro svazy a sportovní 

subjekty (12. 3. 2015)  

Rekapitulace k Centrální Matrice Sportu (CMS):  

• MŠMT začne od roku 2016 používat pro hlášení členské základny a žádostí 

o dotace nový systém CMS. Výrazné zjednodušení a automatizace systému 

žádosti a administrace dotací. 

• Svazy/ subjekty nahlásí/importují do systému svou členskou základnu s 

označením aktivních sportovců 

• Svazy/subjekty bez vlastního evidenčního systému mohou CMS použít pro 

vlastní nástroj evidence členů 

• Svazy se mohou zapojit do zkušebního provozu CMS. Piště na 

helpCMS@olympic.cz 

 

 

mailto:helpCMS@olympic.cz


Aktivity ČOV – Sportovní úsek  
 EH Baku (12. – 28. 6. 2015)   

• Brand – veškerá grafika vychází ze stromu níže 

• Estimated team size (odhad velikosti výpravy)  – minimálně by mělo 

reprezentovat zhruba 120 sportovců, tj. výprava cca 200 členů včetně 

doprovodů 

• 12. 3. odeslání kompletních dat z tzv. longlistu na OV Baku 2015   

 

 

 



Akreditace 



KVALITA FOTOGRAFIÍ 

TAKTO ANO: 

Fotografie pasová, velikost 100 – 400 kB, rozměr 640x800 

bodů, poměr stran šířka x výška 4:5 (0,8), formát JPG  

TAKTO NE:    



NOC Open day (9. - 13. 2. 2015)  

 

 



NOC Open day 



NOC Open day 



NOC Open day 



Aktivity ČOV - KVV  
 EH Baku – 100 dní do začátku (4. 3. 2015)  

• Široká medializace i přes obecný „nezájem“ o téma premiérových EH  

• Informace napříč médii a sociálními sítěmi ve spolupráci se sportovci  

• Vysílat bude přenosy a záznamy také Česká televize a Český rozhlas 

 

 Sazka Olympijský víceboj – Kampaň s Českou asociací stolního tenisu 

• Soutěž o pingpongové stoly a show s návštěvou olympioniků a špičkových 

stolních tenistů končí dnes v noci, vítězové budou oznámeni začátkem 

příštího týdne  

• Úspěch - soutěžilo přes 200 škol!  

• Více na www.vsichnizastul.cz  

• Jsme otevřeni zapojení dalších svazů, neváhejte se na obracet s nápady 

na ceskosportuje@olympic.cz  

 

 

http://www.vsichnizastul.cz/
mailto:ceskosportuje@olympic.cz


 

SPORT V OKOLÍ 

 

PŘÍLEŽITOST PRO KLUBY A SVAZY DOSTAT 

SE PŘÍMO K DĚTEM A ROZŠÍŘIT ZÁKLADNU 

SVÉHO SPORTU 
 

PROTO POTŘEBUJEME 

VAŠI POMOC 



 Sazka Olympijský víceboj – Sport v okolí 

 

• Databáze ideálně všech sportovních klubů a organizací na 

www.sportvokoli.cz, která bude prostřednictvím sportovních vysvědčení 

propojena přímo s žáky základních škol. 

• Každé dítě dostane na sportovním vysvědčení kód, díky kterému na 

webu zjistí kontakty na kluby ve svém okolí. 

• ČOV zajistí zápis klubů, pokud svaz dodá tabulku s přehledem klubů ze 

své databáze. Tabulka ve formátu .xls či .csv by měla obsahovat název 

klubu, kontaktní osobu, telefon, adresu, email a případně web, nejlépe 

v tomto pořadí. Informace zasílejte na sportoviste@olympic.cz. 

• Kluby se na www.sportvokoli.cz mohou registrovat přímo již nyní. 

http://www.sportvokoli.cz
mailto:XXXXX@olympic.cz
http://www.sportvokoli.cz




 

Děkuji za pozornost 

 
www.olympic.cz 

 


