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Program:

• Informace z jednání VV ČUS konaného 

dne 14.02.2017

• Další informace ze sportovního prostředí

• Informace z ČOV (Informace sdělí zástupce ČOV)

• Různé
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Informace z jednání VV ČUS konaného dne 14. 02. 2017

• Aktuální informace předsedy 
• Příprava 34. valné hromady ČUS
• Osnova Zprávy o činnosti VV ČUS od 33. valné 

hromady ČUS 
• Zpráva o hospodaření ČUS k 31. 12. 2016 
• Rozpočet ČUS pro rok 2017 – 2. verze
• Návrh na přijetí nového svazu za člena ČUS

Porada sekretářů členských národních sportovních svazů ČUS 16.02. 2017



• Pověření zástupce ČUS k výkonu akcionářských práv 
na VH společností Ski Pec, a.s. a SKIAREÁL Špindlerův 
Mlýn, a.s.

• Valná hromada společnosti VOŠ ČUS, s.r.o.
• Závěrečná zpráva o realizaci projektu ČUS - Sportuj s 

námi v roce 2016
• Žádosti o poskytnutí záštity ČUS 
• Žádost svazů o půjčky z Rezervního fondu sportovních 

svazů ČUS

Informace z jednání VV ČUS konaného dne 14. 02. 2017
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Různé

Porada sekretářů členských národních sportovních svazů ČUS 16.02. 2017

Změny v provozu mzdové účtárny od 20.2.2017 

- dopolední hodiny od 8.30 do 11.30 budou vyhrazeny pro odevzdávání podkladů 

ke zpracování mezd, zodpovídání dotazů, vydávání potvrzení (např. banka-úvěr, 

potvrzení druhého z manželů,…..)

- odpolední hodiny od 12.30 do 16.00 budou vyhrazeny ke zpracování personální 

a mzdové agendy (dotazy mohou být zasílány v odpoledních hodinách 

elektronicky)

- pro řádné zpracování mezd je třeba dodat podklady k poslednímu dni v měsíci 

nejpozději však k druhému dni následujícího měsíce (pokud má svaz podklady 

dříve zpracované nebo se jedná o opakující se podklady, může je svaz předat do 

mzdové účtárny již v druhé polovině měsíce)



Děkujeme za pozornost !



Zprávy z ČOV
Porada sekretářů ČUS

Strahov, 16. 2. 2017

1. Tisková konference – rok do ZOH 2018, motiv ČOT

2. Pojištění 

3. Agenda Komise zahraničních vztahů ČOV

4. ALL-IMP

5. Plán akcí ČOV



Rok do ZOH 2018
Tisková konference

• 9. 2. 2017 (Obecní dům)

• Motiv Českého olympijského týmu pro ZOH 2018



Pojištění

• úrazové pojištění

• pojištění obecné odpovědnosti za újmu

způsobenou činností trenéra či cvičitele

• smlouvy, formuláře:

• http://www.olympic.cz/text/178--cov-dokumenty

• příprava nového webového rozhraní

• příprava informačního letáku

http://www.olympic.cz/text/178--cov-dokumenty


KOMISE ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ



• Association of National Olympic Committees / Asociace národních

olympijských výborů

• 206 národních olympijských výborů uznaných MOV

• 8 národních olympijských výborů uznaných kontinentálními asociacemi

• vznik 1979

• cíl: koordinovat aktivity jednotlivých olympijských výborů, podporovat je

a přispívat k rozvoji NOC

XXII. Valné shromáždění 

Asociace národních olympijských výborů
30. října – 4. listopadu 2017 

Praha



Valné shromáždění 
Asociace národních olympijských výborů 

• každoročně na jiném kontinentu

• největší mezinárodní setkání sportovních diplomatů

• účastníci: 

 předseda Mezinárodního olympijského výboru

 předseda Asociace národních olympijských výborů 

 předseda Evropských olympijských výborů

 vedení 206 národních olympijských výborů 

 zástupci sportovních federací a svazů

 nejlepší světoví sportovci 

 zástupci médií z celého světa

• velký význam pro českou sportovní diplomacii, 

propagaci českého sportu a České republiky ve světě

• Počet účastníků: odhad cca 1500 osob 



Nejvýznamnější osobnosti 

Zástupci olympijské diplomacie

• Thomas Bach  - předseda Mezinárodního olympijského výboru (MOV) 

• Šejk Ahmad Al-Fahad Al-Sabah - předseda Asociace národních olympijských výborů (ANOC)

Prezidenti kontinentálních asociací národních olympijských výborů:

ANOCA  - Lassana Palenfo

PASO - Julio Cesar Maglione

OCA – Šejk Ahmad Al-Fahad Al-Sabah

EOC - Janez Kocijancic (výkonný prezident)

ONOC - Robin Mitchell

Významní členové Mezinárodního olympijského výboru

Předsedové mezinárodních sportovních federací



Program  

Program:

31. 10. Příjezd delegátu a členů komisí, zasedání komisí

1. 11. Příjezd delegátu a členů komisí, zasedání komisí

Welcome reception

2. 11. XXII. ANOC General Assembly

The ANOC Awards 2017

3. 11. XXII. ANOC General Assembly

Hosté budou ubytováni v hotelu Hilton a hotelu Four Seasons.

The ANOC Awards 2017 proběhne v komplexu Forum Karlín.

Valné shromáždění a zasedání komisí a proběhne v hotelu Hilton.



Sport Parks Inspired by the Olympics

Cíle projektu

• vytvořit obecný manuál organizace sportovních parků v průběhu

Olympijských her

• propagovat koncepci Olympijských parků, dále ji rozvinout a vyměnit si

zkušenosti a know-how

• v (blízké) budoucnosti rozšířit olympijské (sportovní) parky po Evropě

• posílit spolupráci se spoluorganizátory (místní samosprávou)



Sport Parks Inspired by the Olympics

Partnerské organizace

• Olympijské výbory z AT, BE, HR, FI, FR, IT, NL a Jihočeský kraj (+ spolupráce 

s městy a kraji v partnerských zemích)

Termín

• Leden 2017 - prosinec 2018

31.1. – 2.2.  Kick-off meeting v Praze za účasti zástupců IOC

Rozpočet 

• celkový rozpočet 434 464 EUR

• EU grant 347 571 EUR (80%)



Sport Parks Inspired by the Olympics

Hlavní aktivity

• studijní cesty k partnerům

• tvorba interaktivního manuálu a webových stránek pro organizátory parků 

• vypracování případových studií

• testování doporučení a pokynů v rámci ZOH 2018 atd.

• propagace výstupů projektu 



Systém ALL-IMP
All important you need



• projekt Lékařské komise ČOV

• systém ALL-IMP využívá sdílení zdravotních informací pacientů mezi 

pacienty a lékaři

• systém obsahuje anamnézy, diagnózy, výsledky ambulantních a 

laboratorních vyšetření, napojení na systém evidence ADV – ADAMS

• mobilní aplikace, webové rozhraní

• další benefit, výhoda pro sportovce

• ČOV zařídí prezentaci projektu sportovcům (např. při soustředění, atp.) 

a pomůže při registraci, zapojení

• kontakt ČOV: Zbyněk Kužel, kuzel@olympic.cz

• www.all-imp.cz

http://www.all-imp.cz/


Akce ČOV

• EYOF 2017 (Turecko)

• Výkonný výbor ČOV, 28. 2. 2017 (ČNB)

• Plénum ČOV, 24. 4. 2017 (ČNB)

• T-Mobile Olympijský běh, 21. 6. 2017

• Olympiáda dětí a mládeže, 24. – 29. 6. 2017 

(Brno)



www.olympic.cz


