Úvodní slovo
Rozvojový olympijský program ČOV (ROP) představuje komplexní systém finanční
podpory dlouhodobé sportovní přípravy v olympijském cyklu 2013 – 2016. Finanční
prostředky z tohoto programu jsou účelově určeny na specifiku olympijské
přípravy a doplňují systém financování sportu ze strany státu a dalších subjektů, který je
hlavním zdrojem financování dlouhodobé sportovní přípravy reprezentantů. Vedle
prostředků poskytovaných v rámci tohoto programu ČOV pokrývá i řadu dalších oblastí,
především komplexní zajištění účastí na olympijských soutěžích (OH, ZOH, EH, EYOF,
YOG).
ROP popisuje kritéria pro stanovení výše finančních příspěvků olympijským
sportovním svazům, uvádí zásady využití finančních prostředků pro přípravu sportovců
na OH a zahrnuje i prováděcí pokyny pro nezbytnou administrativu od přidělení
finančních prostředků, podávání žádostí na projekty podpory sportovně talentované
mládeže apod., až k jejich realizaci, uzavření a vyúčtování.
Skládá se z části tzv. základních finančních prostředků přidělovaných podle
schválených zásad, z účelových projektů olympijské přípravy, zahrnuje také nefinanční
podporu v oblasti vědeckého a medicínského servisu i post-kariérních programů a
v neposlední řadě podporu talentované mládeže.
Na rozdíl od předchozích let umožňuje ROP jednotlivým sportovním svazům větší
volnost a variabilitu při využívání přidělených finančních prostředků, podmínkou je však
využití této podpory pro specifika olympijské přípravy.
Olympijský cyklus 2013 - 2016 se týká přípravy a účasti na Hrách XXXI. olympiády
v Rio de Janeiro 2016 (OH), tréninkového procesu závěrečného období přípravy a účasti
na XXII. zimních olympijských hrách v Soči 2014 (ZOH), účasti na Evropských hrách
v Baku 2015 (EH) a výhledově i prvních dvou let příprav na XXIII. zimní olympijské hry
v Pchjongčchang 2018. V oblasti přípravy olympijské mládeže se v tomto olympijském
cyklu jedná o zimní olympijský festival evropské mládeže (EYOWF) 2013 – Brašov,
olympijský festival evropské mládeže (EYOF) 2013 – Utrecht, zimní EYOWF 2015 –
Vorarlberg-Liechtenstein, EYOF 2015 – Tbilisi a dále letní olympijské hry mládeže (YOG)
2014 – Nanjing a zimní YOG 2016 – Lillehammer.
ROP je programem zcela transparentním a vyváženým, jenž obsahuje základní
podporu sportovním svazům olympijských sportů na všech úrovních výkonnosti. Jeho
základem jsou však motivační prvky postihující především aktuální úspěšnost
jednotlivých sportů. Oslovuje tím všech 38 českých olympijských sportovních svazů. Je
programem přísně účelovým a jako celek postihuje zvláštnosti a specifika olympijské
přípravy. Spravedlivě, byť diferencovaně umožňuje všem sportům prostřednictvím svých
částí zvyšovat sportovní výkonnost směrem ke kvalifikacím a účasti na OH.
Český olympijský výbor je přesvědčen, že Rozvojový olympijský program bude
maximálně využit k dosažení hlavního společného cíle - splnění kvalifikačních a
nominačních kritérií pro zařazení českých sportovců do olympijského týmu a k úspěšné
reprezentaci ČR na XXII. zimních olympijských hrách v Soči 2014 a na Hrách XXXI.
olympiády v Rio de Janeiro 2016.
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1. Hlavní principy a zásady přidělování finančních prostředků a prováděcí
pokyny k jejich využití pro podporu olympijské přípravy sportovců na ZOH Soči
2014 a OH Rio de Janeiro 2016
1.1. Principy Rozvojového olympijského programu ČOV (ROP)
Český olympijský výbor (ČOV) v rámci své působnosti bude v olympijském cyklu
2013 – 2016, z vlastních finančních zdrojů (marketinkové činnosti), dotací od státu a
příspěvků MOV a EOV přispívat sportovním svazům na přípravu sportovců na olympijské
hry. Základním cílem ROP je podpora úspěšné reprezentace českého sportu na
OH/ZOH. V tomto smyslu má ROP ve čtyřletém cyklu přispět k zformování týmu
kandidátů olympijské nominace, sportovců a členů doprovodu (realizačních týmů) –
CZECH TEAM, který bude propagovat ČOV, olympismus a Českou republiku
prostřednictvím sportu.
Pro podporu olympijské sportovní přípravy vypracoval ČOV kritéria stanovení výše
finančních příspěvků a způsob jejich využití. Kritéria, zásady a prováděcí pokyny jsou
vtěleny do “Rozvojového olympijského programu na období 2013 - 2016“, který má
účelový charakter a jako celek postihuje především zvláštnosti a specifika olympijské
přípravy, což vychází ze základního poslání ČOV. Je čtyřletý a koresponduje
s olympijským cyklem letních her.
Rozvojový olympijský program je realizován ve spolupráci s Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT) a je charakterizován principy deklarujícími jeho
vyváženost; podporuje všechny olympijské sporty, které se nacházejí v různých
výkonnostních úrovních. Diferencovaně umožňuje olympijským sportům prostřednictvím
svých částí a různých projektů zvyšovat sportovní výkonnost; úspěšným udržet se ve
světové špičce, méně úspěšným se postupně navrátit zpět do tzv. zóny sportovní
úspěšnosti. ROP je charakterizován:


Úzkou spoluprací se sportovními svazy, sportovci a členy doprovodu při
přípravě na OH;



účelovostí přidělovaných finančních prostředků na specifika olympijské
přípravy
všechny finanční příspěvky mají účelový charakter a musí být využity ke krytí
nákladů spojených se sportovní přípravou na OH a přípravou talentované
mládeže;



výraznou podporou sportů, které se výsledkově prosadily na předchozích
OH, ZOH;



principem sportovní úspěšnosti a solidarity
sportovní úspěšnost nejvíce ovlivňuje výši finančních příspěvků; v programu je ale
uplatněn i princip základní podpory pro sporty dlouhodobě i aktuálně méně
úspěšné;



specifickou podporou pro týmové sportovní hry s možností čerpání finančních
prostředků na kvalifikační turnaje a na přípravné kempy spojené s účastí v
kvalifikacích na OH/ZOH, při maximálním využití prostředků Olympijské solidarity
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(OS) Mezinárodního olympijského výboru (MOV) a projektů sdružení Evropských
olympijských výborů (EOV) pro podporu týmových sportů;


podporou finální přípravy na ZOH v Soči 2014 a OH v Rio de Janeiro 2016
pro kvalifikované sporty/sportovce;



nadstandardní smluvní adresnou podporou pro špičkové reprezentanty pro
ZOH v Soči 2014 a OH v Rio de Janeiro 2016 v podobě stipendií OS MOV a
národních olympijských stipendií, eventuálně podporou medailistů
z OH/ZOH/MS/YOG prostřednictvím marketingových projektů ČOV/ČO, a. s.;



cílenou podporou trenérů mládeže olympijských talentů ve spojitosti
s účastí na soutěžích olympijských nadějí, EYOF a YOG;

Rozvojový olympijský program určený na podporu sportovní olympijské přípravy
představuje transparentní systém toku diferencovaných finančních prostředků pro
všechny olympijské svazy. ROP s ohledem na tuto základní filozofii podpory zahrnuje
čtyři základní oblasti, viz tabulka níže.
Základní finanční
příspěvky

Účelové projekty
olympijské přípravy

Podpora účasti na
EH a olympijských
soutěžích mládeže

Nefinanční
podpora

paušální příspěvek
(příspěvek MŠMT na
olympijskou přípravu)

finální podpora
kvalifikovaným sportům

Evropské hry

vědecko-metodický
servis

soutěže EYOF*

medicínský
servis

příspěvek podle
sportovních výsledků
(příspěvek MŠMT na
olympijskou přípravu)

projekty Olympijské
solidarity MOV

příspěvek na tréninkové
kempy před OH

soutěže YOG**

specifický příspěvek
pro týmové sporty

olympijská a národní
stipendia

soutěže olympijských
nadějí

příspěvek na sportovně
technický servis a materiál

fond aktuálních potřeb

trenéři mládeže

podpora v oblasti
doplňků stravy
NUTREND

vzdělávací a
post-kariérní
programy

*) EYOF – European Youth Olympic Festival (Olympijský festival evropské mládeže)
**) YOG – Youth Olympic Games (Olympijské hry mládeže)
Poznámka: Dotace poskytovaná prostřednictvím MŠMT je přímou podporou přípravy reprezentantů na
ZOH, OH. Z toho paušální příspěvek stanovuje ČOV ve vazbě na počet olympijských disciplín. Příspěvek
podle sportovních výsledků stanovuje MŠMT, dle metodiky sportovní reprezentace a „Klíče“ - zásad
programu sportovní reprezentace.
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1.2. Zásady využití finančních prostředků
Finanční prostředky se poskytují diferencovaně výhradně olympijským sportovním
svazům na olympijskou přípravu ve sportovních disciplínách zařazených do oficiálního
programu ZOH a OH. Všechny finanční příspěvky mají účelový charakter a musí být využity
ke krytí nákladů spojených s účastí na předolympijských, kvalifikačních, testovacích a
přípravných soutěžích, tréninkových kempech a k financování schválených projektů. ČOV
má právo ověřovat účelné využití finančních příspěvků.
V souladu s principy ROP bude ČOV v tomto olympijském cyklu výrazněji podporovat
sporty, které prokázaly vysokou sportovní úroveň na nejbližších předchozích OH/ZOH. Tento
přístup je bonusem a motivací pro úspěšné sporty na OH/ZOH.
Výše finanční podpory u většiny příspěvků a projektů je vázána na výkonnost ve
sportovních disciplinách ve shodných podmínkách olympijských soutěží za poslední dva
roky:
v roce 2013 zimní sporty*
letní sporty

ZOH 2010, MS, ME 2011 a 2012
OH 2012, MS, ME 2011 a 2012

v roce 2014 zimní sporty*
letní sporty

ZOH 2010, MS, ME 2012, 2013
OH 2012, MS, ME 2012 a 2013

v roce 2015 zimní sporty
letní sporty

ZOH 2014, MS, ME 2013 a 2014
OH 2012, MS, ME 2013 a 2014

v roce 2016 zimní sporty
letní sporty

ZOH 2014, MS, ME 2014 a 2015
OH 2012, EH 2015, MS, ME 2014 a 2015

* pro výpočet příspěvku v roce 2013 a 2014 budou pro lyžování využity celkové výsledky ve
světovém poháru (SP) v sezóně 2011/2012.
Pro výpočet musí být zahrnuty minimálně dvě soutěže.
Každý jednotlivec, dvojice, posádka, štafeta a družstvo mohou být za dvouleté období
hodnoceni pouze za jedno nejúspěšnější umístění, a to bez ohledu, zda výsledku dosáhli ve
více soutěžích nebo disciplínách. Podmínkou pro zařazení do bodového ohodnocení je
umístění v první polovině startovního pole; výjimku tvoří umístění na OH/ZOH.
Základní příspěvek není vázán na aktuální sportovní výkonnost. Je přidělován všem
sportovním olympijským svazům diferencovaně podle rozsahu sportovních disciplín
v programu OH/ZOH. Dlouhodobě méně úspěšné sportovní svazy, které se z výkonnostních
důvodů nezúčastnily posledních OH/ZOH nebo na OH/ZOH či MS, ME a ve SP nezískaly
body za umístění, které by je opravňovaly obdržet finanční příspěvek dle sportovních
výsledků, budou diferencovaně zohledněny v projektu „Trenéři mládeže“.
Příjemcem finančních příspěvků ze všech projektů ROP je sportovní svaz, který také
zodpovídá za jejich řádné využití a vyúčtování.
Pro body 2.1., 2.2.1 a 2.2.3. platí zásady určené MŠMT ČR.
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2. Základní finanční příspěvky
Celkovou sumu základního finančního příspěvku pro svaz tvoří součet paušálního
příspěvku (2.1) a příspěvku na základě sportovní výslednosti (2.2.), příspěvku na
tréninkové kempy (2.3) či příspěvku pro týmové sporty (2.4) a příspěvku na sportovně
technický servis (2.5).
2.1. Paušální příspěvek pro olympijské sportovní svazy pro období 2013 – 2016
– přímá podpora poskytovaná prostřednictvím MŠMT
Paušální příspěvek je poskytován diferencovaně všem olympijským sportům
s přihlédnutím k rozsahu disciplín zařazených do programu OH/ZOH.
První část tvoří roční jednotný příspěvek pro individuální sporty v částce 50 tis. Kč,
pro sportovní týmové hry 100 tis. Kč.
Druhá část vychází z počtu soutěžních disciplín příštích OH/ZOH, resp. z počtu
hráčů na soupisce podle reglementu OH/ZOH; pro každou soutěžní disciplínu
individuálního sportu představuje příspěvek ve výši 5 tis. Kč; u týmových sportovních her
činí příspěvek 5 tis. Kč na jednoho hráče. Příspěvek získají pouze sporty, které se
zúčastnily alespoň jedněch z předchozích dvou OH/ZOH; výpočet bude proveden dle
níže uvedené tabulky.
Paušální příspěvek pro olympijské sportovní svazy pro období 2013 – 2016 – přímá
podpora poskytovaná prostřednictvím MŠMT (v tis. Kč)
XXII. zimní olympijské hry v Soči 2014
sport
disc./hráč
1.část
2.část
Biatlon
11
50
55
Boby a skeleton
5
50
25
Curling*
10
100
Krasobruslení
5
50
25
Lední hokej*
44
100
220
Lyžování
49
50
245
Rychlobruslení
20
50
100
Saně
4
50
20
celkem ZOH

celk.
105
75
100
75
320
295
150
70
1 190

Poznámka: *Počet disciplín (hráčů týmových sportovních her – označeno hvězdičkou) na programu
OH/ZOH v jednotlivých sportech je uveden k 26. 10. 2012.
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Hry XXXI. olympiády v Rio de Janeiro 2016
sport
disc./hráč základ za discipl. celkem
Atletika
47
50
235
285
Badminton
5
50
25
75
Basketbal*
24
100
120
220
Box
13
50
65
115
Cyklistika
18
50
90
140
Fotbal*
36
50
50
Golf
2
50
50
Gymnastika
16
50
80
130
Házená*
30
100
100
Jachting
10
50
50
100
Jezdectví
6
50
30
80
Judo
14
50
70
120
Kanoistika
16
50
80
130
Lukostřelba
4
50
20
70
Moderní gymnastika
2
50
50
Moderní pětiboj
2
50
10
60
Plavání
42
50
210
260
Pozemní hokej*
32
100
100
Rugby*
24
100
100
Stolní tenis
4
50
20
70
Střelectví
17
50
85
135
Šerm
10
50
50
Taekwondo - WTF
8
50
50
Tenis
5
50
25
75
Triatlon
2
50
10
60
Veslování
14
50
70
120
Vodní polo*
26
100
100
Volejbal*
24
100
100
Beach volejbal
2
10
10
Vzpírání
15
50
75
125
Zápas
18
50
90
140
Celkem OH
3 270
Celkem
vše v tis. Kč.
Poznámka:

4 460

* Počet disciplín (hráčů týmových sportovních her – označeno hvězdičkou) na programu
OH/ZOH v jednotlivých sportech je uveden k 26. 10. 2012.
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2.2. Příspěvek pro olympijské sportovní svazy na základě sportovních výsledků
– přímá podpora poskytovaná prostřednictvím MŠMT (metodika výpočtu
zpracována odborem sportu MŠMT)
Rozdělení státních finančních prostředků:
Podpora poskytována z Programu I – „Sportovní reprezentace ČR“ z toho:


paušální příspěvek (2.1.)

- dle doloženého podkladu ……………. 25 %



úspěšnost (2.2.1.)

- dle výpočtu úspěšnosti OH disciplín… 30 %



olympijský příspěvek (2.2.2.)

- výpočet dle pravidel ČOV…………….. 30 %



podpora 2 letého cyklu (2.2.3.)

- před ZOH a následně před OH ……… 15%

2.2.1. Úspěšnost sportovního svazu
Bodové hodnoty pro výpočet části příspěvku na základě sportovních výsledků
budou zohledněním výsledků - umístění v olympijských disciplínách. Výpočty budou
vycházet z výsledků v celém olympijském cyklu.
Pro výpočet se berou v úvahu výsledky dosažené na OH, MS, ME, MSJ, MEJ. U
seniorů pouze nejnižší věková kategorie a u juniorů (MSJ a MEJ) pouze nejvyšší
juniorská kategorie.
Svazy mají zapracovány výsledky z oficiálních mistrovských soutěží (OH, MS, ME,
MSJ, MEJ - mužů či žen), které jsou uvedené v „Registru soutěží“ – disciplíny, které jsou
na programu OH/ZOH. Uvedené soutěže jsou směrodatné bez možnosti stanovení
náhradních soutěží, které nemají výše stanovený charakter.
Výsledky z mezinárodních soutěží jsou zapracovány do výpočtu na základě
projednání doložených akcí, viz přehledy výsledků za příslušný kalendářní rok.
Pro zařazení výsledku do ohodnocení úspěšnosti je nezbytnou podmínkou:
 umístění v první polovině účastníků startujících v dané disciplíně, nejhůře však do
16. místa,
 účast minimálně 9 zemí včetně ČR v hodnocené soutěži a nejméně 9 soupeřů
v disciplíně, u týmových sportů včetně kvalifikace. Výjimkou je účast v disciplíně na
OH, kde počet startujících je menší než 16 účastníků, a kdy je možné počítat i
kvalifikační – nominační kritéria. Ohodnocení je stanoveno maximálně do 16.
bodovaného umístění.
 u turnajových a úpolových sportů musí být dosaženo nejméně 1 vítězství.
Přímý příspěvek se stanovuje za předchozí výsledky na MS, SP a ME, vč.
aktuálního předcházejícího roku. Sportovní výsledky se vyjádří body, korunová hodnota
jednoho bodu je podílem celkové finanční sumy (určené pro příslušný rok za výsledky) a
součtu bodů dosažených všemi sportovními svazy.
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Základem pro výpočet bude databáze státní reprezentace MŠMT, do které svazy
průběžně oznamují dosažené sportovní výsledky. Při výpočtu výše příspěvku bude
uplatněn následující postup:



Zohlednění celého čtyřletého období olympijského cyklu. Po dvouletém období
bude přehodnoceno podle dosažených výsledků. Tím dojde k pravidelnému
aktuálnímu hodnocení sportů připravujících se na ZOH a OH.
Stanovení podpory minimálně na dvouleté období, čímž sportovní svazy získají
informaci o stabilním finančním objemu minimálně na dva roky.
Navýšení podpory pro přípravu reprezentantů (garantováno MŠMT) v dvouletém
cyklu, což je další podpora přípravy – dva roky před uskutečněním OH/ZOH.
V období 2013 a 2014 se bude jednat o podporu sportovní přípravy reprezentantů
na ZOH v Soči 2014. Následně se tato podpora pro období 2015 a 2016 uskuteční
pro podporu sportovní přípravy reprezentantů na OH v Rio de Janeiro 2016.
Výpočet bude vycházet z aktuálních výsledků při vyhodnocení dvouletého období
olympijského cyklu.



Ohodnocení sportovní úspěšnosti probíhá následujícím postupem:
a) základní body za umístění
SOUTĚŽ

UMÍSTĚNÍ
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9. - 16.

OH

40

32

28

24

20

16

12

8

4

MS

20

16

14

12

10

8

6

4

2

ME + MSJ

10

8

7

6

5

4

3

2

1

MEJ

7,5

6

5,3

4,5

3,8

3

2,3

1,5

0,8

b) ohodnocení konkurence v disciplíně
Podle počtu startujících v disciplíně se k základním bodům připočítávají,
eventuálně odpočítávají body za konkurenci.
počet startujících

body

194

a

více

3

193

-

129

2,5

128

-

97

2

96

-

65

1,5

64

-

49

1

48

-

33

0,5

32

-

17

0

16

-

9

- 0,5
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c) ohodnocení za podíl členů družstva
V případě, že na jednom výsledku se podílelo více sportovců, např. dvojice, štafeta,
posádka, družstvo apod., je k předchozímu ohodnocení přičten 1 bod za každého dalšího
sportovce.
U týmových sportovních her se započítává koeficient s druhou odmocninou u počtu
hráčů podle zápisu z utkání.
d) ohodnocení mezinárodní popularity
1. Celkový součet bodů se násobí počtem členů příslušné MSF (sekce) dělený
100, např.:
150 členů MSF znamená koeficient 1,5
100 členů MSF znamená koeficient 1,0
50 členů MSF znamená koeficient 0,5.
2. U výpočtu základních bodových hodnot za umístění se započítává počet
členských zemí MSF účastnících se v příslušné soutěži.
Svazy nepodávají žádosti o přiznání základního příspěvku ani příspěvku za
úspěšnost, neboť je součástí žádosti předkládané na MŠMT pro vyhlášený program na
sportovní reprezentaci ČR.
Finanční prostředky budou poskytovány přímo prostřednictvím MŠMT v rámci
vydaného „Rozhodnutí“ k poskytnutí státní dotace sportovním svazům, dle stanovených
principů:


příspěvky na podporu OH přípravy jsou zveřejněny na internetu – stránky MŠMT
(http://www.msmt.cz/sport);



příspěvky z dotace státního rozpočtu svazy účtují dle stanovené metodiky MŠMT
spolu s vyúčtováním roční dotace MŠMT;

2.2.2. Olympijský příspěvek
Do bodového hodnocení pro výpočet části olympijského příspěvku na základě
sportovních výsledků budou olympijská umístění započítávána každoročně v celém
olympijském cyklu. Sportovec, který dosáhl bodovaného výsledku na OH/ZOH, se může
podílet na bodovém zisku pro svůj sportovní svaz i v dalších letech/hodnocených
soutěžích olympijského cyklu.
Další načítání této části přímého příspěvku se stanovuje ročně za předchozí
výsledky na MS, SP, ME a EH resp. uznané náhradní soutěže (schválené ČOV) dle níže
uvedené tabulky. Sportovní výsledky se vyjádří body, korunová hodnota jednoho bodu je
podílem celkové finanční sumy (určené pro příslušný rok za výsledky) a součtu bodů
dosažených všemi sportovními svazy.
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Informačním zdrojem pro výpočet bude databáze, do které svazy oznamují
dosažené sportovní výsledky. ČOV zajišťuje analýzu výsledků, výpočet bodového a
finančního ohodnocení. Při výpočtu výše příspěvku bude uplatněn následující postup:


bodové ohodnocení rozlišuje výsledky jednotlivců a dvojic od výsledků, na kterých
se podílelo 3 a více sportovců a hráčů týmových sportovních her. Bodové
zvýhodnění těchto skupin vychází z předpokladu vyšších nákladů na jejich přípravu;



bodové ohodnocení družstev týmových sportovních her se odvozuje z počtu hráčů
stanovených pro účast v olympijském turnaji příštích olympijských her. Za první
místo na OH/ZOH a MS se započítává nezkrácený počet hráčů tj. 7/7, za další
místa se počet krátí dle uvedené tabulky bodového ohodnocení sportovních
výsledků (viz níže);



všechny sportovní výsledky za hodnocené období se převedou na bodové
ekvivalenty dle tabulky bodového ohodnocení sportovních výsledků. Korunová
hodnota jednoho bodu se stanoví jako podíl celkové roční částky určené pro
finanční příspěvky a celkového počtu bodů získaných sportovci za hodnocené
období. Olympijský příspěvek odpovídá celkovému počtu získaných bodů
násobenému korunovou hodnotou jednoho bodu.

Tabulka bodového ohodnocení sportovních výsledků
Soutěž

1. místo

2. místo

3. - 4. místo

5. - 6. místo

7. - 8. místo

jednotlivci a dvojice

OH, MS, SP
ME, EH

6
4

5
3

4
2

3
1

2
0,5

tři a více sportovců

OH, MS, SP
ME, EH

8
5

7
4

5,5
2,5

4
1,75

2,5
0,75

týmové sportovní hry

OH + MS
ME, EH

7/7 hráčů
5/7 hráčů

6/7 hráčů
4/7 hráčů

5/7 hráčů
3/7 hráčů

4/7 hráčů
2/7hráčů

3/7 hráčů
1/7 hráčů

Poznámka: počet hráčů dle soutěžního reglementu OH/ZOH - jeden hráč = 1,25 bodu
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OH/ZOH + MS
Svaz

Počet * 1. místo 2. místo 3.- 4. místo 5.- 6. místo

7.- 8. místo

BASKETBAL

12

15

12,9

10,7

8,6

6,4

CURLING

5

6,3

5,4

4,5

3,6

2,7

FOTBAL

18

22,5

19,3

16,1

12,9

9,6

HÁZENÁ

15

18,8

16,1

13,4

10,7

8,0

LEDNÍ HOKEJ m

23

28,8

24,6

20,5

16,4

12,3

LEDNÍ HOKEJ ž

21

26,3

22,5

18,8

15

11,3

POZEMNÍ HOKEJ

16

20

17,1

14,3

11,4

8,6

RUGBY

12

15

12,9

10,7

8,6

6,4

VODNÍ POLO

13

16,3

13,9

11,6

9,3

7,0

VOLEJBAL

12

15

12,9

10,7

8,6

6,4

* počet hráčů pro OH/ZOH
ME, EH
Svaz

1. místo 2. místo 3.- 4. místo 5.- 6. místo

7.- 8. místo

BASKETBAL

10,7

8,6

6,4

4,3

2,1

CURLING

4,5

3,6

2,7

1,8

0,9

FOTBAL

16,1

12,9

9,6

6,4

3,2

HÁZENÁ

13,4

10,7

8,0

5,4

2,7

LEDNÍ HOKEJ muži

20,5

16,4

12,3

8,2

4,1

LEDNÍ HOKEJ ženy

18,8

15

11,3

7,5

3,8

POZEMNÍ HOKEJ

14,3

11,4

8,6

5,7

2,9

RUGBY

10,7

8,6

6,4

4,3

2,1

VODNÍ POLO
VOLEJBAL

11,6
10,7

9,3
8,6

7,0
6,4

4,6
4,3

2,3
2,1

2.2.3. Podpora dvouletého cyklu
Tento příspěvek zohledňuje rozdíly mezi podporou přípravy na OH a ZOH. Tato
podpora je aplikována vždy poslední dva roky před OH či ZOH. Struktura tohoto
příspěvku bude upřesňována MŠMT vždy na každé dané období.
2.3. Tréninkové kempy před OH/ZOH
Tento příspěvek je zaměřen na tréninkové kempy před OH/ZOH především v místě
konání Her. Mají umožnit bližší poznání prostředí her, tréninkových a soutěžních
podmínek, procesu prověření aklimatizace, adaptace na zvláštnosti prostředí, časový
posun, klima atd.
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Příspěvek je rozpočtován na pobyt v délce 14 dnů. Projekt budou využívat sportovní
svazy zimních sportů v období 2013 – 2014 (do ZOH v Soči 2014) a sportovní svazy
letních sportů v období 2015 – 2016.
Pro projekty tréninkových kempů se uplatňuje výkonnostní kritérium. Plný příspěvek
se vztahuje k výkonům, které byly dosaženy na posledních MS (SP) do 8. místa, ME a
EH do 3. místa. Částečný příspěvek (do 50%) se týká sportovců, kteří se umístili na
posledních MS (SP) na 9. - 16. místě, na ME a EH na 4. - 8. místě.
Při úhradě se přihlíží ke stavu kvalifikací na OH/ZOH. Příspěvek na doprovod je
přiznán do 50% počtu uznaných sportovců.
Finanční příspěvky na kempy jsou rozpočtovány včetně pobytových nákladů,
regenerace, dopravy, kapesného, pronájmů a případných dalších nutných nákladů.
2.4. Týmové sportovní hry
Týmové sportovní hry mají jiný charakter přípravy, proto na základě analýzy
specifické problematiky sportovních her se uplatňují samostatné formy podpory s cílem
kvalifikovat se na OH/ZOH.
Projekt je určen pro týmové sportovní hry a může být využit v posledních dvou
letech (sezónách) před OH/ZOH pro:


v prvním roce pro financování účasti na kvalifikačních soutěžích na OH/ZOH
nebo na zajištění krátkodobých soustředěních (herních srazů) reprezentačních
družstev před kvalifikačními soutěžemi.



ve druhém roce bude příspěvek realizován dvěma způsoby:
a) způsobem financování jako v prvním roce kvalifikace na OH/ZOH
b) financování účasti na závěrečných tréninkových kempech
kvalifikovaných týmů (může být hrazeno z finanční podpory od
Olympijské solidarity MOV - pokud příslušný sport bude do projektu
MOV zařazen).



Výše příspěvku na akci bude vycházet z předpokládaných nákladů v rozsahu do 7
pobytových dnů pro počet členů týmu (sportovci a osoby doprovodu) dle
reglementu OH/ZOH.

2.5. Příspěvek na sportovně technický servis a materiál
Výše příspěvku jednotlivým sportovním svazům bude každý rok vypočítána podle
kritérií Sportovního expertního týmu ČOV (SET). Obecná kritéria pro rozdělení finančních
prostředků v rámci tohoto projektu jsou: rozsah disciplín na programu OH/ZOH, aktuální
výkonnost, apod. O prioritních kritériích pro jednotlivé roky rozhodne SET do konce
února daného roku.

14

3. Účelové projekty olympijské přípravy
3.1. Finální podpora kvalifikovaným sportům
Tento projekt je určen na sportovní přípravu pro sportovce navržené svazy do
závěrečné nominace na ZOH v Soči 2014 a OH v Rio de Janeiro 2016. Celkový
příspěvek pro sportovní svaz je přímo vázán na počet získaných kvalifikačních míst na
OH/ZOH. Výše příspěvku je stanovena paušální částkou na každé kvalifikované místo.
Konkrétní výše příspěvku bude stanovena na základě možností rozpočtu ČOV.
3.2. Projekty olympijské solidarity MOV
Sportovní svazy mohou žádat o projekty Olympijské solidarity MOV. Pro období
2013 - 2016 je možno využít programy:
Programy pro sportovce


Olympijská stipendia Soči 2014 - program probíhá – 150 000,- USD, zařazeno 12
sportovců



Olympijská stipendia Rio de Janeiro 2016



Granty na podporu týmových sportů



Kontinentální a regionální hry (EYOF) – příprava sportovců



Olympijské hry mládeže (YOG) – příprava sportovců

Programy pro trenéry a sportovní přípravu


Technické kurzy pro trenéry



Olympijská stipendia pro trenéry



Rozvoj a podpora systému sportovní přípravy

Všechny podmínky projektů se plně řídí předpisem programu Olympijské solidarity
na období 2013 - 2016. ČOV projedná s jednotlivými svazy potřeby a požadavky.
Sportovní svazy budou v příslušných termínech vyzvány k podávání žádostí.
Výběr projektů a výši příspěvku určuje SET s přihlédnutím k celkovým požadavkům
svazů.
Sportovní svazy předkládají na ČOV zprávy a kopie účetních dokladů do jednoho
měsíce po realizaci projektu.
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3.3. Národní olympijská stipendia
Národní olympijská stipendia jsou přidělována sportovcům, kteří nedosahují na
medailová umístění na MS, a přesto mají reálnou možnost kvalifikovat se na OH/ZOH.
Národní olympijská stipendia jsou vypisována na základě aktuálních finančních možností
ČOV/ČO, a.s.
Návrhy na zařazení sportovců do projektů Národních olympijských stipendií
podávají sportovní svazy. Návrhy schvaluje výkonný výbor ČOV. Příspěvky jsou
účtovány a přidělovány výhradně prostřednictvím sportovního svazu.
3.4. Nadstandardní podpora pro olympijskou přípravu špičkových sportovců
Tento projekt je určen jmenovitě sportovcům, kteří se umístili na OH/ZOH, EH, MS,
SP na medailových pozicích a mají zájem na dlouhodobé marketingové spolupráci
s ČOV/ČO a. s. Využitím nadstandardní podpory neztrácí sportovec nárok na svazové
tréninkové kempy před OH/ZOH a může tyto kempy i vzájemně spojovat. Podmínkou
čerpání finančních prostředků v rámci tohoto projektu je uzavření a podpis smlouvy (mezi
ČOV, ČO, a. s., sportovcem a sportovním svazem), zařazení do olympijské přípravy a
potvrzování výkonnosti.

3.5. Fond aktuálních potřeb
Fond aktuálních potřeb slouží pro financování neočekávaných specifických
požadavků mezinárodních sportovních federací vzhledem k účasti jednotlivých sportů na
OH/ZOH nebo technického vývoje sportů vyžádaného změnami pravidel na OH/ZOH.
O přidělení příspěvku z tohoto fondu na základě svazové žádosti rozhoduje SET.
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4. Podpora účasti na EH a olympijských soutěžích mládeže
Tyto projekty jsou zaměřeny na zajištění účasti na EH a dalších soutěžích pro
reprezentační výběry různých věkových kategorií olympijských sportů s cílem umožnit
nejlepším jedincům a herním kolektivům účast ve sportech, které jsou zařazeny
do programu příslušné soutěže. Součástí podpory olympijských talentů je i program
trenérů mládeže.
4.1. EH – Evropské hry 2015 v Baku
V tomto olympijském cyklu se uskuteční první edice EH v roce 2015 v Baku.
Evropský olympijský výbor (EOV) deklaruje finanční dotaci na účast kvalifikovaných
sportů/sportovců jednotlivých NOV. ČOV pak v rámci svého rozpočtu a s dotací z EOV
zajistí komplexně českou výpravu, tj. účast nominovaným sportovcům a členům
doprovodu. Seznam sportů zařazených do programu EH bude upřesněn v průběhu roku
2013.
4.2. EYOF – European Youth Olympic Festival (Olympijský festival evropské
mládeže)
V tomto olympijském cyklu se soutěže EYOF uskuteční v následujících městech:
 zimní EYOWF 2013 – Brašov (Rumunsko)
 letní EYOF 2013 – Utrecht (Nizozemí)
 zimní EYOWF 2015 – Vorarlberg (Rakousko)/Lichtenštejnsko
 letní EYOF 2015 – Tbilisi (Gruzie)
4.3. YOG – Youth Olympic Games (Olympijské hry mládeže)
V tomto olympijském cyklu se soutěže YOG uskuteční v následujících městech:
 letní YOG 2014 – Nanjing (Čína)
 zimní YOG 2016 – Lillehammer (Norsko)
Účast na letním a zimním EYOF a YOG (výběr sportů a určení maximálních počtů
sportovců) vychází z propozic pořadatele soutěží. Soutěže EYOF jsou pořádány jednou
za dva roky, soutěže YOG ve čtyřletém cyklu. Českou výpravu organizačně i finančně
zajišťuje ČOV, včetně společného oblečení, zdravotního a technického zabezpečení a
příspěvku na závěrečnou přípravu nominovaných sportovců (prostřednictvím OS MOV).
Sportovní svazy zajišťují přípravu talentovaných sportovců, navrhují nominaci sportovců
a členů doprovodu (po obdržení počtu účastnických míst od ČOV) a zabezpečují
tréninkové a soutěžní vybavení.
Soutěží EYOF a YOG se mohou účastnit pouze nejlepší sportovci a týmy daných
věkových kategorií (reprezentační výběry). Soutěží EYOF a YOG se mohou zúčastnit
pozvané/kvalifikované týmové sporty; výběr provádí organizační výbor a komise EYOF a
YOG ve spolupráci s mezinárodními sportovními federacemi, kvalifikační kritéria
stanovují příslušné mezinárodní sportovní federace. Soutěže EYOF jsou hrazeny ze
státní dotace MŠMT ČR, soutěže YOG ze zdrojů ČOV a částečně z dotace MOV.
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Kvóta osob doprovodu je omezena reglementy jednotlivých soutěží. Účast a
nominaci sportovců a osob doprovodu schvaluje výkonný výbor ČOV. Sportovní svazy
předají v určených termínech podklady pro akreditace a přihlášky sportovců a osob
doprovodu (fotografie, osobní data, kopie pasů) a finální návrhy jmenovitých nominací.
Sportovní svaz je povinen předat ČOV do dvou týdnů po skončení akce hodnotící
zprávu.
4.4. Soutěže olympijských nadějí
Sportovní program a pravidla soutěží určuje koordinační komise členských zemí.
Účast i pořadatelství těchto soutěží jsou zajišťovány sportovními svazy.
Náklady na účast v soutěžích pořádaných rotačním způsobem v jednotlivých
zemích států Visegrad i náklady na organizaci soutěží konaných v ČR jsou hrazeny
jednotlivými svazy s finančním příspěvkem ČOV. Výši příspěvku na účast a ev.
pořadatelství stanovuje SET ČOV podle celkového počtu soutěží a objemu finančních
prostředků. Projekt soutěží olympijských nadějí je hrazen ze zdrojů ČOV.
Zájem o účast, případně pořadatelství soutěže, podávají sportovní svazy na ČOV
na konci každého kalendářního roku. Výsledky zasedání koordinační komise oznamuje
ČOV svazům, které poté zahajují jednání s pořadatelem soutěže a zajišťují účast,
případně pořadatelství.
4.5. Trenéři mládeže
Český olympijský výbor přispívá na trenéry mládeže s cílem podpořit sportovní a
organizační přípravu a výběr mladých sportovců na soutěže olympijských nadějí, EYOF a
YOG.
Tento projekt je určen všem sportovním svazům a finanční prostředky v rámci
projektu budou přidělovány diferencovaně. Na základě solidárního principu ROP bude
poskytnuta vyšší podpora méně úspěšným olympijským sportům (neúčast na posledních
olympijských hrách nebo bez zisku bodů za umístění na OH/ZOH).
Finanční příspěvek bude poskytován po dobu jednoho olympijského cyklu. Může být
použit pro plně profesionální trenéry nebo na dílčí trenérské úvazky. Finanční příspěvky
na trenéry mládeže budou diferencovaně poskytovány takto:
 sporty, jejichž sportovci se na OH/ZOH umístili do 16. místa – 150 tis. Kč
ročně
 sporty, jejich sportovci se OH/ZOH nezúčastnili, případně se neumístili do
16. místa – 200 tis. Kč ročně
Veškeré pracovně-právní vztahy s trenéry řeší příslušný sportovní svaz – kopii
pracovní smlouvy předkládá ČOV. Schválení trenéři budou personálně vedeni
příslušným sportovním svazem včetně daňových odvodů, sociálního a zdravotního
pojištění.

18

Sportovní svaz předá ČOV návrh projektu pro celé čtyřleté období 2013 – 2016
nejpozději do 31. května 2013. Návrh musí obsahovat:







trenérský životopis a osobní údaje navrhovaných trenérů s dokladem o
tělovýchovném vzdělání a dosažené trenérské kvalifikaci;
pracovní zařazení (nadřízený subjekt, tréninková skupina, místo působení, hlavní
úkoly sportovní přípravy v ročním členění, hlavní pracovní činnosti, zařazení
v systému sportovní přípravy svazu, stupeň profesionalizace – plný/částečný
úvazek);
návrh platového zařazení s uvedením podílu sportovního svazu;
návrh pracovní smlouvy nebo dohody či jiné formy (objednávky);
trenér je povinen řídit se Kodexem trenéra.

Rozhodnutí o schválení projektu sdělí ČOV sportovním svazům do 15. 6. 2013 a na
základě vystavené faktury sportovním svazem bude zaslán finanční příspěvek pro rok
2013.
Po ukončení každého tréninkového roku sportovní svaz předloží do 31. ledna
následujícího roku hodnotící zprávu o plnění pracovních úkolů těchto trenérů a předloží
ČOV návrh na pokračování, omezení nebo zrušení finančního příspěvku. ČOV
prostřednictvím ČO a. s. zašle sportovnímu svazu na základě vystavené faktury
příspěvek na další rok po obdržení všech výše uvedených materiálů.
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5. Nefinanční podpora
5.1. Vědecko-metodický servis
Sportovní svazy mohou na základě žádosti využívat konzultací, poradenství,
mezioborové výměny názorů, školení a seminářů organizovaných pracovišti pro
vědecko-metodický servis. Problematika vědecko-metodického servisu bude řešena
prostřednictvím Vědecko-metodické sekce ČOA (dále VS) a Trenérská sekce ČOA Unie profesionálních trenérů (dále UPT) při ČOV.
5.1.1. Vědecko-metodické sekce ČOA
a) Vzdělávání trenérů
 Spolupráce s oborovými fakultami při vzdělávání trenérů a výuce sportovních
specializací
 Organizace odborných seminářů
 Publikační činnost, překlady („Edice ČOV“ založená při vybraném nakladatelství)
b) Metodický servis (MS)
MS bude poskytován v oblasti zabezpečení tréninkového procesu a sportovní
přípravy (analýza moderních tréninkových metod, metody testování sportovní výkonnosti,
analýza efektivity tréninkového procesu, atd.)
c) Věda a výzkum ve sportu
VS bude koordinovat výzkum a vědecký servis ve sportu z hlediska shromažďování
a výběru témat, jejich řešení, zadávání řešitelům a financování této činnosti.
5.1.2. Trenérská sekce ČOA - Unie profesionálních trenérů
Členové Unie profesionálních trenérů mohou využívat servis v oblasti právní a
legislativní, metodické, vzdělávací, účasti na stážích.
Detailní informace o možnostech využití vědecko-metodického
prostřednictvím ČOV budou sportovním svazům zaslány.
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servisu

5.2. Medicínský servis
Sportovní svazy mohou pro potřeby reprezentačních družstev v rámci dohodnutých
pravidel využívat přednostní péče partnerských zdravotnických zařízení, především
Centra pohybové medicíny (CPM) a Centra zdravotního zabezpečení sportovní
reprezentace (CZZSR). Zdravotní zabezpečení je zajištěno ve dvou úrovních. Pro
skupinu „TOP“ sportovců je k dispozici nadstandardní, bezplatná, přednostní, expresní
péče v uvedených zařízeních, či u dalších smluvních specialistů. Přístup k této
nadstandardní péči je jednak přímo v CPM a CZZSR, ale i prostřednictvím call-centra
s přístupem 24h denně.
Seznam sportovců a členů realizačních týmů, kteří mají přístup do tohoto systému,
bude aktualizován jejich sportovními svazy na základě poskytnutých kvót, které budou
stanovovány na základě kritérií úspěšnosti i velikosti sportovní disciplíny. Sportovní
svazy mohou nad rámec této péče využívat těchto zařízení také na základě separátních
smluv, zde však již smlouva s ČOV nezaručuje přednost a bezplatnost.
Centrum pohybové medicíny
Pyšelská 4, Praha-Chodov, vedoucí pracoviště prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph. D.


Vyšetření a další procedury přímo v CPM, kontaktní osoba Silvia Ďuríková
(silvia.durikova@kinmedica.cz tel.: 607 963 421), nebo prostřednictvím Centra
zdravotního zabezpečení sportovní reprezentace a jeho spádových pracovišť.

Centrum zdravotního zabezpečení sportovní reprezentace
ÚVN Praha, vedoucí pracoviště MUDr. Jaroslav Větvička
Poskytuje zdravotní péči pro členy reprezentačních družstev a zajišťuje
management rychlé a kvalitní diagnostické a léčebné (především nemocniční) péče
v Praze. Koordinátorem spolupráce a poskytované péče za CZZSR je MUDr. Jaroslav
Větvička (jaroslav.vetvicka@uvn.cz tel.: 777 781 026).
Další péče je poskytována v dosahu regionálních pracovišť CZZSR:





Brno (pracoviště "Morava", vedoucí pracoviště MUDr. Jana Martinková,
dr.mart@seznam.cz tel.: 777 648 905),
Jilemnice (pracoviště "Sever", vedoucí pracoviště MUDr. Martin Koldovský,
mkol@seznam.cz tel.: 603 969 174),
Dříteč (pracoviště "Východní Čechy", vedoucí pracoviště MUDr. Jiří Neumann,
dr.neumann@tiscali.cz tel.: 604 935 240),
Ostrava (pracoviště „Severní Morava“, vedoucí pracoviště MUDr. Petr Sikora,
info@chirurgie-sikora.cz , tel.: 604 241 776)
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5.3. Podpora v oblasti doplňků stravy – spolupráce s fy. NUTREND
Český olympijský tým (ČOT) prostřednictvím ČO a.s. uzavřel smlouvu o spolupráci
s oficiálním dodavatelem ČOT fy. NUTREND DS, a. s., která působí v oblasti
potravinových doplňků a spolupracuje s ČOV již od r. 2006. Sportovní svazy mají
možnost v rámci této spolupráce čerpat předem určený objem podpory v oblasti doplňků
stravy.
Částka, dle daného speciálního ceníku pro ČOV v maloobchodních cenách
vč.
DPH, bude adekvátně vystihovat výši podpory a je vypočítána následujícím způsobem:
1) každý sportovní svaz, jehož sport bude v následujícím období v programu
OH/ZOH obdrží paušální částku 20 tis. Kč.;
2) další navýšení této částky je určeno prostřednictvím bodového systému;
a) počet bodů = počet disciplín na programu nejbližších nadcházejících
OH/ZOH v jednotlivých sportech; u týmových sportů počet hráčů v týmu dle
reglementu OH/ZOH;
b) účast na nejbližších minulých OH/ZOH = + 2x násobek bodů určených dle
bodu a);
c) umístění na nejbližších minulých OH/ZOH do 8. místa včetně = + 100 bodů;
3) přepočtem všech bodů udělených všem sportovním svazům bude na základě
znalosti celkové částky, která pro tuto podporu bude k dispozici, vyčíslena reálná
hodnota ceny jednoho bodu;
4) konkrétní výše podpory vyjádřená finanční částkou, kterou bude možno čerpat, je
stanovena podle získaných bodů a znalosti reálné hodnoty ceny jednoho bodu.
Spolupráce v oblasti této podpory bude probíhat přímo na úrovni – Sportovní svazy
- NUTREND, ČOV pouze na začátku čtyřletého období určí částku pro daný sportovní
svaz, za níž bude moci podporu čerpat a oznámí ji s předstihem sportovním svazům. Je
záležitostí sportovních svazů, jak si přidělenou sumu podpory v čtyřletém období rozdělí
a jaké produkty z nabízeného sortimentu zvolí.
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5.4. Vzdělávací a post-kariérní programy
Sportovci mohou požádat o studijní stipendium, případně se zařadit do programu firmy
Adecco.


Olympijská stipendium VŠEM (Vysoká škola ekonomie a managementu) – na
základě spolupráce ČOV a VŠEM mohou sportovci využívat olympijské studijní
stipendium. Olympijské stipendium je určeno pro aktivní/bývalé sportovce,
trenéry a metodické pracovníky s možností individuálního studijního a
zkouškového plánu, kdy je velmi obtížné přizpůsobit podmínky studia tak, aby
vrcholový sportovec (trenér, metodický pracovník) splnil požadované studijní
povinnosti v rámci svých časových možností. Více informací na
http://www.vsem.cz/olympijskestipendium.html.



Program pro sportovce, kteří ukončili sportovní kariéru – ČOV ve spolupráci
s českou pobočkou firmy Adecco, partnera MOV, a na základě iniciativy komise
sportovců MOV nabízí sportovcům, kteří uvažují o konci aktivní sportovní kariéry,
možnost bezplatného zajištění služeb na trhu práce, včetně oblasti řízení lidských
zdrojů a profesního i mimoprofesního rozvoje. Více informací na www.olympic.cz
nebo www.adecco.cz.
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6. Závěrečná ustanovení a prováděcí pokyny
6.1. Závěrečná ustanovení ROP


Rozvojový olympijský program ČOV na období 2013 - 2016 schvaluje plenární
zasedání ČOV;



roční objem finančních prostředků a jejich rozdělení projednává a schvaluje
výkonný výbor ČOV; celkový roční rozpočet ROP je vícezdrojový a je závislý na
výši finančních dotací od státu, příjmů z vlastních finančních zdrojů (marketingové
činnosti) a výši příspěvků MOV a EOV;



součástí ROP jsou vedle finančních programů i projekty nefinanční;



pro hodnocení a výpočty ROP mohou být započítány pouze výsledky výhradně
českých sportovců, nikoliv tedy např. smíšených mezinárodních posádek a
družstev;



postup při podávání žádostí o příspěvky na svazové projekty a projekty podpory
olympijských talentů, jejich projednávání a způsob vyúčtování je uveden
v prováděcích pokynech;



pro sledování a kontrolu využití finančních prostředků a případných uzavřených
dopingových přestupků reprezentantů budou uplatněny zásady a sankce uvedené
v Antidopingových pravidlech ČOV;



proplácení příspěvků v jednotlivých letech podmiňuje ČOV naplňováním a
dodržováním zásad a kritérií ROP, dohod mezi ČOV, sportovními svazy a
sportovci včetně dodržování principů fair-play;



V případě nedodržení těchto zásad či porušení Olympijské charty, Kodexu boje
proti dopingu a dalších smluvních vztahů s ČOV mohou být finanční příspěvky
sportovnímu svazu kráceny, případně zastavena další podpora.
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6.2. Prováděcí pokyny pro vyúčtování projektů
Výši příspěvku pro svazové projekty stanoví ČOV na základě objemu finančních
prostředků vyčleněných pro jednotlivé oblasti ROP a písemně ji sdělí sportovním svazům
nejpozději do konce března příslušného roku (v roce 2013 do 15. 5.).
Sportovní svaz může celkovou částku příspěvku použít podle svého uvážení,
vždy však výhradně na specifiku olympijské přípravy! Rozdělení příspěvků na
jednotlivé projekty je ze strany ČOV tedy pouze doporučující.
Část příspěvku, která je označena jako MŠMT, je třeba zúčtovat podle
metodických pokynů MŠMT.
Požadavky předložené po stanoveném termínu pro jednotlivé projekty nebo
neúplné žádosti či vyúčtování nebudou akceptovány.
Všechny projekty musí být vyúčtovány nejpozději do jednoho měsíce po ukončení
akce. Finanční příspěvky mohou být proplaceny až po ukončení projektu, předání
písemné zprávy (zpráva vedoucího) a zúčtování akce/projektu (kopie dokladů) – viz
přílohy. Přílohy jsou k dispozici ke stažení v elektronické podobě na adrese
www.olympic.cz.
ČOV každoročně upřesní sportovním svazům, na které projekty budou vystavovat
fakturu na ČO a.s. a na které projekty na základě žádosti obdrží příspěvky od ČOV.
Adresa a text faktury pro vyúčtování projektů hrazených prostřednictvím ČOV/ČO a. s.
Český olympijský výbor
nebo
Česká olympijská a. s.
Benešovská 6
101 00 Praha 10

IČO

48546607

IČO
DIČ

25268708
010 - 25268708

Fakturujeme vám za zabezpečení olympijské přípravy sportovců částku …… Kč

Faktury a ostatní materiály týkající se ROP je nutno vždy zaslat k posouzení
na sportovní úsek ČOV, Benešovská 6, 101 00 Praha 10.
Svaz musí ve své žádosti vždy uvést číslo bankovního účtu, na který má být
příspěvek zaslán.
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