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• Podepsána smlouva s Fortunou na odvody  

za 3Q 2014.  

• Odvody 3. kvartál  2014 nejvyšší. Přes 100 milionů. 

• Peníze svazům co nejrychleji – začátek listopadu. 

 

• Všichni hlavní hráči se zavázali k odvodům. 

• Maxi Tip, poslední společnost – neuzavřená smlouva.  

 

Loterijní odvody 



Loterijní odvody 

 

 

Svazům již vyplaceno 173 milionů. 



Více peněz pro svazy 

• Ve spolupráci s MŠMT jsme navýšili podporu 

sportovním svazům v programu ROP v projektu 

„sportovně technický servis a materiál“. Každý 

ze zainteresovaných sportovních svazů obdržel 

v minulých dnech informační dopis.  

 

• Při nejasnostech kontaktujte sportovní úsek. 

Jan Stluka: stluka@olympic.cz, 602 209 670. 



ROP: Účtujte včas 

 

 

Prosím účtujte všechny projekty  

ROP v řádném termínu. 



Zákon o podpoře sportu 

• Jednání MŠMT s experty za Český olympijský výbor 

pro jednotlivé oblasti zákona. 

 

• Připomínky sportovního prostředí jsme předali MŠMT 

 

• Do vlády do konce roku. 



 

 

• Sportovní svazy řídící jednotlivé sporty se mohou 

začlenit do oficiální struktury českého sportu a 

Českého olympijského výboru tím, že je ČOV: 

 

1. Uzná za výlučné představitele daného sportu. 

2. Přijme za člena Českého olympijského výboru. 

 

Návod na www.olympic.cz/clenstvi 

 

Uznávání a schvalování svazů jako členů ČOV 

http://www.olympic.cz/clenstvi




 

 

• Zimní evropský olympijský festival mládeže  

• 25.–30. ledna 2015  

 

• Sportovní svazy: biatlon, krasobruslení, lední hokej, lyžování (alpské 

disciplíny, běžecké disciplíny, sever. kombinace, skok na lyžích, 

snowboard)   

 

• Byla spuštěna stránka na které budou k dispozici všechny potřebné 

dokumenty. Přihlašovací údaje obdržíte e-mailem. 

 

EYOWF 2015 



EYOWF 2015 

 

 

Seminář pro svazy 

  

30. října 2014 od 14:00 hodin  

(hotel Courtyard by Marriott Prague Flora) 



  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
• Zasedá přípravný štáb. 

• První EH se budou konat v Baku 12.–28. června 2015.  

• Předpokládá se účast více než 6 000 sportovců.  

• Soutěžit se bude o 239 sad medailí.  

• Olympijské sporty (většina) +  i pět neolympijských. Kvalifikace 11 sportů do 

Ria 2016. 

• Česká výprava cca 200 osob (130 sportovců). 

• Byly schváleny zásady nominace – předáno svazům. 

• Byla spuštěna stránka na které budou k dispozici všechny potřebné 

dokumenty. Přihlašovací údaje obdržíte e-mailem. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Baku 2015  



Baku 2015 

 

 

Seminář pro sportovní svazy  

17. 12. 2014 



• Do víceboje se zapojilo již tisíc škol ve všech regionech 

• Zapojena řada olympioniků a dalších špičkových sportovců 

 

• Zdroj statistických dat 

• Sportovní analýza a vysvědčení 

• Odměny pro školy 
 

• Příležitost pro svazy 

 

www.ceskosportuje.cz 

 

 

 

Olympijský víceboj 



Aktivity ČOV 

• Do víceboje se zapojilo již tisíc škol ve všech regionech 

• Zapojena řada olympioniků a dalších špičkových sportovců 

 

• Zdroj statistických dat 

• Sportovní analýza a vysvědčení 

• Odměny pro školy 
 

• Příležitost pro svazy 

 

www.ceskosportuje.cz 

 

 

 





 

Pondělí 10. 11. ve 14:00 hodin v CPM 

 

• Pracovní skupina EU A SPORT při ČOV 

• Dotace pro sport z EU 

• Zástupce ČOV v EOC EU Office v Bruselu 

• Hosté: Roman Kumpošt, Petr Spilka, Jana Janotová 

 

• Pozvánku obdržíte e-mailem. Potvrzení účasti: 

jabornicka@olympic.cz 

 

Seminář pro svazy na téma EU a sport 

mailto:jabornicka@Olympic.cz


 

12. 11. 2014 pro sportovce zařazené do programu 

 

• ČOV s podporou MOV spouští program dvojí kariéry. 

• Komplexní podpora vrcholových sportovců i po ukončení 

aktivní kariéry, kdy se musí vypořádat s dalším osobnostním 

rozvojem. 

• Od nového roku servis pro reprezentanty,  

olympijské i neolympijské sporty. 

 

• www.olympic.cz/dualcareer  

Workshop Dvojí kariéra 

http://www.olympic.cz/dualcareer


 

Listopad 2014 

 

• Jak efektivně komunikovat v tištěných médiích. 

• Ve spolupráci s mediální skupinou Mafra. 

• Určeno pro kolegy, kteří mají na starosti komunikaci ve 

svazech. 

• Konkrétní výstupy, přednášejí zkušení novináři 

 

 

Seminář pro svazy Sport a tištěná média 



 

Děkuji za pozornost 

 
www.olympic.cz 

 


