
Usnesení Valné hromady Českého svazu orientačních sportů 
konané dne 8. prosince 2018 v Praze 

(AULA budovy ČUS Strahov, Zátopkova 2/100, Praha 6) 
 
Jednání valné hromady bylo zahájeno v 13:20 hod. 

VH v úvodu jednání schválila program jednání, jednací řád a zvolila pracovní předsednictvo, mandátovou 
a návrhovou komisi, které pracovaly ve složení: 

Pracovní předsednictvo: Radan Kamenický, Petr Klimpl, Zbyněk Pospíšek, Přemek Škoda, Ivan Matějů 

Mandátová komise: Michal Žejdlík, Pavel Vinš, Marta Brettlová 

Návrhová komise: Jan Netuka, Jan Michalec, Petr Hranička 

 
 
1. VH vzala na vědomí zprávu mandátové komise o počtu delegátů.  Z 50 delegátů s hlasem rozhodujícím 

bylo přítomno 46 delegátů tj. 92 %, tedy VH byla usnášeníschopná.  

2. VH vzala na vědomí zprávu Radana Kamenického o činnosti ČSOS za rok 2018 

3. VH schválila přehled o hospodaření ČSOS k 30. 11. 2018 a předpoklad k 31. 12. 2018, který přednesl Jiří 
Šubrt. 

4. VH schválila zprávu kontrolní skupiny ČSOS, kterou přednesl Petr Valášek. 

5. VH vzala na vědomí zprávu Petra Klimpla o závěrech shromáždění sekce OB. 

6. VH vzala na vědomí zprávu Přemka Škody o závěrech shromáždění sekce LOB. 

7. VH vzala na vědomí zprávu Zbyňka Pospíška o závěrech shromáždění sekce MTBO. 

8. VH vzala na vědomí zprávu Libor Forsta o závěrech shromáždění sekce Trail-o. 

9. VH uložila VV ČSOS zabývat se podněty z diskuze (problematikou podpory oblastních závodů v menších 
oblastech,  SW pro pořádání závodů, otázkami hodnocení vlivu OB na přírodu, jednáním se zástupci 
církevních lesů). 

10. VH schválila návrh rozpočtu ČSOS na rok 2019. 

11. VH schválila klíč k určení počtu delegátů na VH 2019 takto: 14 delegátů za KS ČSOS, tj. 1 delegát za 
každý krajský svaz ČSOS a delegáty za jednotlivé sekce ČSOS s tím, že minimální počet za sekci jsou 
3 delegáti + za každých 500 registrovaných členů další 1 delegát (jedná se o stav registrací k 1. 9. 2019). 

 
 
Jednání VH ČSOS bylo ukončeno v 16:10 
 
Praha, 8. 12. 2018 
 
 
 
 
zapsal: Jan Netuka            ................................................ 

 

ověřil:  Jan Michalec            ................................................ 

 

ověřil:  Petr Hranička            ................................................ 


