
Profil kandidáta na člena Výkonného výboru ČOV 

 

Jméno a příjmení: Jan Schneider 

 

 

Datum narození (věk): 20.11.1978 (42) 

 

 

Nominace za sportovní svaz či složku ČOV: Český svaz 

házené 

 

 

Současné pozice ve sportovních organizacích: předseda Asociace ligových klubů házené, 

člen Exekutivy Českého svazu házené 

 

Vzdělání: Právnická fakulta MU Brno, obor veřejná správa 

 

Profesní životopis: 

• 2021–současnost Exekutiva Českého svazu házené: člen exekutivy odpovědný za 

oblast nejvyšších soutěží a oblast rozvoje regionů 

• 2017–současnost Asociace ligových klubů házené: předseda výkonného výboru   

• 2017–současnost Osoba samostatně výdělečně činná: poradenství v oblasti 

sportovních dotací a rozvojových koncepcí 

• 2017–2019  SKKP Handball Brno: místopředseda a sportovní ředitel 

extraligového klubu v házené mužů 

• 2017–2018  Vysokoškolské sportovní centrum MŠMT: metodik  

• 2015–2016  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: poradce 

ministryně pro oblast sportu a tajemník Národní rady pro sport, ředitel Odboru 

sportu  

• 2014–2018  Úřad vlády České republiky: poradce předsedy vlády pro oblast 

sportu, komunální politiky, státní správy a samosprávy   

• 2010–2014  Město Tišnov: starosta města  

• 2009–2017  Hudební festival Hudbou pro UNICEF: ředitel festivalu  

• 2008–2010  Město Tišnov: místostarosta města  

• 2004–současnost Házená Tišnov: člen výkonného výboru odpovědný za oblast 

sportu a propagace 

• 2002–2006  Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky: asistent 

předsedy Poslaneckého klubu České strany sociálně demokratické 



• 2001–2008  Krajský úřad Jihomoravského kraje: tajemník Klubu zastupitelů 

České strany sociálně demokratické 

• 1997–1998  CK Dušek Tours Brno: technický asistent 

• 1997–2001  Travel Club ČSAD Tišnov a GT Tour Brno: průvodce cestovního 

ruchu a zástupce cestovní kanceláře v zahraničí 

 

Proč kandiduji na pozici člena VV ČOV: 

 

Rád bych využil své praktické zkušenosti z oblasti sportovního managementu, státní správy a 

samosprávy. Do VV ČOV chci přinést nový způsob myšlení, být nápomocen znovusjednocení 

sportovního prostředí, ve spolupráci s dalšími složkami sportovního hnutí pracovat na 

zlepšení podmínek vrcholového a výkonnostního sportu, ale také rozvíjet programy 

podporující velmi důležitý segment sportu pro všechny a nesoutěžního sportu. Chci pracovat 

na rozvojových a strategických koncepcích v oblasti sportu na celostátní i regionální úrovni 

s cílem postupného navýšení finančních prostředků do sportovní činnosti a sportovní 

infrastruktury. Za nutný krok považuji také realizaci nové komplexní právní úpravy 

sportovního prostředí, přičemž role ČOV bude v tomto procesu extrémně důležitá.   

 

 

 

  



Informace a souhlas se zpracováním osobních údajů 

 

Odesláním dotazníku souhlasíte, aby Český olympijský výbor, se sídlem Benešovská 1925/6, 

101 00 Praha 10, IČ: 48546607 („ČOV“), zpracovával Vaše osobní údaje v rozsahu výše 

uvedeného dotazníku, a to za účelem zveřejnění Vašeho profilu v souvislosti s volbami do 

funkcí ČOV v rámci volebního zasedání Pléna ČOV 8. října 2020. Profily budou zaslány členům 

Pléna ČOV spolu s dalšími materiály v předstihu před vlastním zasedáním Pléna ČOV a zároveň 

budou k dispozici v tištěné podobě v místě konání Pléna ČOV. Vaše fotografie budou využity 

pro Vaši prezentaci v době a místě konání Pléna ČOV. Odesláním dotazníku zároveň berete na 

vědomí, že Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro naplnění 

účelu, nejdéle však do 8. 10. 2020. Zároveň berete na vědomí, že tento souhlas se 

zpracováním osobních údajů pro uvedený účel je dobrovolný a lze jej kdykoli odvolat zasláním 

e-mailu na adresu info@olympic.cz. Bližší informace o právech subjektů údajů a zpracování 

osobních údajů ze strany ČOV jsou dostupné zde. 

 

 

https://www.olympic.cz/text/445--informace-o-zpracovani-osobnich-udaju

