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Aktivity ČOV  

 

 Historický úspěch: OSN uznala nezávislost sportu a olympijského 

hnutí 

 MOV = vůdčí instituce sportovního světa 

 sport = prostředek k rozvoji vzdělání, zdraví a míru 

 

 Konference KZV „EU a sport“  

• Sport má v rámci EU vlastní kompetence 

• Prioritní oblasti = integrace, hospodářský a společenský rozměr 

• Vlastní operační programy (rozpočet 266 milionů euro v kapitole 

sport Erasmus+ do roku 2020)  

Dokumenty na: http://www.olympic.cz/clanek/1629--prioritou-evropskeho-

sportu-je-integrita-meni-se-i-jeho-financovani  
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Aktivity ČOV  

 

 Loterijní odvody na podporu neprofesionálního sportu mládeže  

•  III. splátka 2014 rozdělena (téměř 115 milionů Kč)  

•  Podepsáni již všichni provozovatelé loterií a kurzových sázek  

•  Probíhají jednání o výplatě IV. Splátky  

 

Informace a dělení prostředků na: http://www.olympic.cz/text/108--

odvody-z-loterii-do-sportu  
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Sportovní úsek – Olympijské hry Rio de Janeiro 2016 

  

 informační meeting pro NOCs v dějišti her 

• Intenzivní příprava sportovišť, olympijské vesnice  

• Logistika dopravy  

• Materiály a nabídky pro tréninkové kempy před LOH  

 S dotazy se obracejte na Martina Doktora: doktor@olympic.cz  

 

 

 Stipendia pro nadějné reprezentanty před LOH   

• v programu 14 sportovců  

• podpora možná až do srpna 2016, podmínkou je úspěšná kvalifikace  

mailto:doktor@olympic.cz


Sportovní úsek – Evropské hry, EYOF 2015 

 
 EH 2015:  

• Současný stav – potvrzeno 62 míst  

• Odhad cca 150 sportovců  

 

 Zimní EYOF 2015:  

• do18.12. uzávěrka pro vyplnění KOMPLETNÍCH akreditačních údajů long listů   

 
  

 

  

 

  



Aktivity ČOV – KVV  

 Duální kariéra  

• Představeno veřejnosti 12. 11. 2014, první pracovní skupina o 15 sportovcích. Od 

roku 2015 aktivní účast olympijských i neolympijských sportovních svazů.  

• Pilíře programu = vzdělávání, poradenství a přímé umisťování na trhu práce  

 

Bližší informace a kontakty:  

http://www.olympic.cz/dualnikariera  

 

 Projekt Česko sportuje – Sazka Olympijský víceboj 

• Od 10. listopadu 2014 podzimní fáze Olympijských hlídek pro 29 nejaktivnějších z 

více než tisícovky registrovaných škol z celé ČR. Nejvíce škol se přihlásilo ve 

Středočeském kraji, mezi nejaktivnější patří také Jihomoravský a Moravskoslezský 

kraj. Nejméně škol se zapojilo v kraji Karlovarském.   

 

Bližní informace: http://www.ceskosportuje.cz/sazkaolympijskyviceboj/  
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Různé: 

 

 Příští jednání VV ČOV dne 26. 11. 2014 

 

 Seminář KVV pro sportovní svazy „Psaná média a sport“ 

3. prosince 2014 



 

Děkuji za pozornost 

 
www.olympic.cz 

 


