
Z á p i s  č. 5/2014 
 

z  5. zasedání P-ČSOS, 
které se konalo dne 17. 9. 2015 v Praze na Strahově 

 
Přítomni:  Kamenický, Matějů, Klimpl, Škoda, Pospíšek, Zřídkaveselý, Valášek, Šubrt, 

Brettlová,  M. Jirásek 
Omluveni: Vystavěl 
 
Jednání řídil předseda ČSOS R. Kamenický 
 
Program: 

1. Aktuální informace,  
2. Kontrola úkolů 
3. Informace z jednání při MS v OB 2014  

                4.  Informace sekce OB 
                5. Informace sekce LOB 
 6. Informace sekce MTBO 
                7. Informace o plnění rozpočtu ČSOS 
                8. Koncepce talentované mládeže  
                9. Internetové stránky svazu  
               10. Návrh na svolání VH ČSOS 2014 
               11. Návrh spolupráce s ČT 
               12. Spolupráce se sdělovacími prostředky 
               13. Problematika pořádání závodů v CHKO a vstup do lesa při hromadných akcích 
               14.  Různé 
 
5/01 Aktuální informace 

P-ČSOS 
-vzalo na vědomí informaci R. Kamenického, I. Matějů a J, Šubrta 

- o jednání Ekonomického semináře ČOV dne 26.6. 2014 zaměřeného k problematice    
financování české sportu a především výklad k materiálu „Pravidla pro čerpání finančních 
příspěvků z prostředků darovaných ČOV ze strany loterijních společností“ a filosofii jejich 
užití, jež podali J. Kejval – předseda ČOV a L. Varhaník – předseda EK ČOV. 
 
- o veřejné rozpravě k návrhu zákona o podpoře sporu dne 5.8. 2014 v Tyršově domě na 
které vystoupili M. Chládek a P. Hulinský za MŠMT, J. Kejval za ČOV, M. Jansta za ČUS a 
další, kteří podali doplňující informace k věcnému záměru zákona. Na diskusi reagoval R. 
Kamenický zasláním písemné připomínky k nutnosti provázanosti s dalšími zákony, v našem 
případě s „Lesním zákonem“. 
 
- o jednání  předsednictva složky ČOV – Českého klubu sportovních svazů, organizací a 
institucí (ČKSOI) dne 10.9. 2014 na kterém se projednávala struktura činnosti složky a 
spolupráce s příslušnými komisemi ČOV a příprava setkání celé složky, které se uskuteční 
v prosinci 2014. 
 
- o jednání VV ČOV dne 10.9. 2014, který schválil složení Komise neolympijských sportů  
( za ČSOS – I. Matějů) a pravidla pro udělování „Záštit ČOV“ nad VSA a dále také schválil 
„Hodnotící kritéria k návrhu podpory TOP mezinárodních sportovních akcí na rok 2015 a 
doporučený seznam těchto akcí, které připravila Komise zahraničních vztahů ČOV. 
(v seznamu zatím není zahrnuto MS MTBO 2015 v Liberci).  
- o semináři – veřejné rozpravě  na téma financování sportu v regionech, který pořádal 
ČUS a SSS ČR a Sportovní listy.cz , pod názvem „SPORT = NEPŘÍTEL STÁTU ? „ který 
se konal dne 17.9. 2014 a na kterém vystoupili jako  hosté panelu - M Chládek - ministr 
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MŠMT, M. Hašek -  hejtman a předseda Asociace krajů ČR, M. Jansta - předseda ČUS, P. 
Duhan - gen. ředitel ČR, J. Ponikelský – výkonný ředitel ČT Sport a R. Pekárek - šéfredaktor 
Sportovní listy.cz. 

 
5/02 Kontrola úkolů 

P-ČSOS 
a) schválilo Zápis 4/2014 z jednání P-CSOS ze dne 18.6.2014 

 
5/03 Informace z jednání při MS v OB 2014 

P-ČSOS 
a) vzalo na vědomí informaci J. Šubrta o jednáních při MS v OB 2014 v Lavarone. 

 
5/04 Informace sekce OB 

P-ČSOS 
a) vzalo na vědomí informaci sekce OB v oblasti organizačních záležitostí  
b) vzalo na vědomí informaci sekce OB, v oblasti zajištění soutěží 
c) vzalo na vědomí, v oblasti reprezentace a schválilo na doporučení předsednictva sekce 

OB navržení nových členů do VSC MŠMT 
d) vzalo na vědomí informaci sekce OB, v oblasti talentované mládeže  
e) vzalo na vědomí informaci sekce OB v oblasti, rozvoje  

 
5/05 Informace sekce LOB 

P-ČSOS 
a) vzalo na vědomí informaci sekce LOB o přípravě sezony a uložilo sekci LOB připravit 

prováděcí pokyny 
 
5/06 Informace sekce MTBO 

P-ČSOS 
a) vzalo na vědomí informaci sekce OB v oblasti reprezentace  
b) vzalo na vědomí informaci o probíhající sezoně 
c) vzalo na vědomí informaci o přípravě shromáždění sekce MTBO 
d) vzalo na vědomí informaci o MS v MTBO 2015 v Liberci  
e) vzalo informaci o přípravě MTBO Event Adviser and Organisers Clinic a schvaluje počet 

účastníků z ČR dle doporučení předsednictva sekce MTBO 
 
5/07  Informace o plnění rozpočtu ČSOS 

a) vzalo na vědomí informaci J. Šubrta plnění rozpočtu v příjmové a výdajové oblasti a 
doporučilo připravit stejný materiál i na říjnové zasedání P-ČSOS 

b) schválilo uhradit vklady na MČR klubů a oblastních výběrů žactva  pro kategorie dorostu 
a oblastních výběrů žactva z prostředků,  které obdržel ČSOS od Českého olympijského 
výboru na sport mládeže. 

 
5/08  Koncepce talentované mládeže 

a) vzalo na vědomí informaci P. Valáška a P. Klimpla o závěrech jednání předsednictva 
sekce OB ke koncepci práce s talentovanou mládeží a schválilo složení pracovní skupiny 
pod vedením P. Valáška ve složení R. Kamenický, P. Klimpl, R. Novotný, P. Košárek, M. 
Cahel, L. Zřídkaveselý a J. Potštejnský, která tuto koncepci dopracuje   T.15.10.2014 

 
5/09  Webové stránky ČSOS 

a) vzalo na vědomí informaci M. Jiráska o průběhu příprav nových webových stránek svazu 
2014 a doporučilo spuštění zkušební verze nového webu ČSOS od října 2014 
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5/10  Návrh na svolání VH ČSOS 2014 
P-ČSOS 
a) svolalo v souladu se stanovami ČSOS VH ČSOS na 6.12.2014 od 13:00 do budovy ČUS 

v Praze na Strahově s účastí 42 delegátů s hlasem rozhodujícím  
b) uložilo zaslat na sekretariát ČSOS seznam delegátů za jednotlivé KS ČSOS a sekce OB, 

LOB a MTBO  (Z: J. Šubrta a předsedové sekcí OB, LOB a MTBO,    T: 18.11.2014) 
 
5/11 Návrh plánu spolupráce s ČT na rok 2015 

P-ČSOS 
a) schválilo plán akcí orientačních sportů pro spolupráci s ČT Sport na rok 2015  
b) ocenilo spolupráci se sportovní redakcí ČT v roce 2014, kdy byly realizovány 2 PP, a zatím 

vytvořeno 5 dokumentů z vrcholných akcí OB a MTBO. Do konce roku budou realizovány 
dokumenty z M ČR na klasice (BOR) a M ČR štafet a družstev (VPM). 

 
5/12 Spolupráce se sdělovacími prostředky (diskusní okruh) 

P-ČSOS 
a) diskutovalo o možnosti zlepšení a další formy spolupráce se sdělovacími prostředky…  

 
5/13 Problematika pořádání závodů v CHKO a vstup do lesa při hromadných akcích 

P-ČSOS 
a) projednalo současný stav schvalování pořádání závodů v orientačních sportech orgány 

státní správy a majitelů lesů a omezení v CHKO při pořádání těchto závodů a 
konstatovalo, že mnoho problému lze řešit vhodným osobním přístupem členů ČSOS 

b) vzalo na vědomí informaci P. Klimpla o stavu jednání s představiteli Lesů ČR 
 
5/14  Různé 

P-ČSOS 
a) delegovalo J. Šubrta na jednání VH ČUS, která se koná 27.9.2014 v Nymburce  
b) schválilo prodloužení smlouvy o technické podpoře Informačního systému ORIS  
c) vzalo na vědomí informaci MŠMT o plánovaných změnách ve vykazování členské 

základny od roku 2015  
d) pověřilo SK Žabovřesky uspořádáním Ankety o nejlepšího O sportovce 2014. Termín 

Ankety byl stanoven na pátek 5 prosince 2014 v Brně. 
e) vzalo na vědomí informaci o přípravě zasedání komise Olympiády dětí a mládeže ČOV 

dne 24.9. 2014 v Plzni na kterém se bude projednávat CIS ODM, medializace projektu 
ODM, manuál ODM a bude podána informace ke Hrám VII. LODM v Plzeňském kraji. 
Zároveň se připravuje jednání zástupců sportovních svazů, které se uskuteční v CPM 
v Praze na Chodově ve čtvrtek 16.10. 2014 od 13 hod. Na programu bude nová strategie 
směřování projektu ODM, výběr pořadatelských krajů a financování her, sestavování 
programu, výběr jednotlivých sportů a další. Obou těchto jednání se zúčastní I. Matějů – 
člen komise ODM ČOV 

f) vzalo na vědomí písemnou informaci D. Vystavěla o hodnocení 19. AMS v orientačním 
běhu, které se konalo ve dnech 10. - 17.8. 2014 v Olomouci. V této souvislosti P ČSOS 
ocenilo technické, organizační i společenské uspořádání AMS v OB 2014, které proběhlo na 
velmi vysoké úrovni a poděkovalo pořadatelskému týmu SMOS v čele s D. Vystavělem a J. 
Smičkou za odvedenou práci. 

g) poděkovalo Záchranné službě Královehradeckého kraje za rychlý a profesionální přístup, 
při ošetření více než 30 účastníků při ČPS v OB 13. září po napadení rojem sršňů. 

 
 
Termín příštího zasedání P-ČSOS bude ve středu 22. října  2014 v Praze 
Zapsal: Jiří Šubrt – generální sekretář ČSOS 


