
 
 

Z á p i s  č. 7/2015 
 

z  7. zasedání P-ČSOS, 
které se konalo dne 21. 10. 2015 v Praze 

 
Přítomni:  Kamenický, Matějů, Klimpl, Pospíšek, Zřídkaveselý, Jirásek, Šubrt, Brettlová  
Omluveni: Vystavěl, Jirásek 
Hosté: Novotný R., Horáček, Vraný, Lukavec  
 
Jednání řídil předseda ČSOS R. Kamenický 
 
 
Program: 

1.   Aktuální informace, kontrola úkolů,  
2.   Informace sekce OB      
3.   Informace sekce LOB       
4.   Informace sekce MTBO         
5.   Hodnocení reprezentace OB     
6.   Hodnocení reprezentačních týmů a VD v MTBO v OB         
7.   Informace o pořádání MS v MTBO 2015 
8.   Informace o přípravě Stanov ČSOS 
9.   Příprava VH ČSOS 2015  - návrh rozpočtu 

        10.   Různé   
 

 
7/01 Aktuální informace, kontrola úkolů  

P-ČSOS 
- schválilo zápis 2015/6 z jednání P-ČSOS dne 16. 9. 2015 
- vzalo na vědomí informaci o setkání zástupců národních sportovních svazů 

s ministryní školství, mládeže a tělovýchovy K. Valachovou dne 6. 10. 2015 
- vzalo na vědomí informaci o podání žádostí na poskytnutí státní dotace MŠMT 

(P1,2,4,5,6- VSA ME V OB, 10 a příp. 7 a změnu ve vyhlášení Programu 8)  
- vzalo na vědomí výsledky dopingové kontroly ze dne 18. 9. 2015 s výsledkem 3 x 

negativní 
 
 
7/02 Informace sekce OB 

P-ČSOS 
a) vzalo na vědomí informaci sekce OB v oblasti zajištění soutěží OB 
b) schválilo příspěvky za kvalitu závodů v roce 2015 podle předloženého návrhu 

v celkové výši 210 tis. Kč 
c) vzalo na vědomí informaci sekce OB v oblasti reprezentace 
d) vzalo na vědomí informaci sekce OB v oblasti talentované mládeže 
e) vzalo na vědomí informaci sekce OB v oblasti metodické činnosti 
f) schválilo podání kandidatury na pořádání ME v OB dorostu v roce 2018, kterou 

předložily kluby TURa TJN 
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7/03 Informace sekce LOB 

P-ČSOS 
a) vzalo na vědomí informaci o přípravě reprezentačních týmů LOB 
b) vzalo na vědomí vydání prováděcích předpisů LOB 2016 a prováděcích pokynů 

k registracím 
c) vzalo na vědomí informaci o konání shromáždění sekce LOB a zvolení delegátů na 

VH ČSOS 
d) schválilo pravidla LOB a Soutěžní řád pro LOB 

 
7/04 Informace sekce MTBO 

P-ČSOS 
a) vzalo na vědomí informaci sekce MTBO v oblasti reprezentace 
b) vzalo na vědomí informaci o probíhající sezoně 
c) vzalo na vědomí informaci o konání shromáždění sekce MTBO a zvolení delegátů na 

VH ČSOS 
 
 
7/05 Hodnocení reprezentace v OB 

P-ČSOS 
a) vzalo na vědomí předložené materiály „MS Skotsko 2015 - zpráva o účasti 

reprezentačního týmu ČR OB“ a „Zpráva o činnosti RD dospělých OB, sezóna 2015“ 
b) poděkovalo celému realizačnímu týmu za odvedenou práci s reprezentací v roce 2015 
c) schválilo odměny za umístění reprezentantů na MS v OB dle sazebníku odměn ve výši 

62 tis. Kč 
 

 
7/06  Hodnocení reprezentačních týmů a VD v MTBO 

P-ČSOS 
a) vzalo na vědomí materiál J. Vraného „Hodnocení činnosti reprezentačního družstva 

dospělých  MTBO 2015 
b) ocenilo zvláště výsledky M. Tichovské, M. Pospíška a V. Stránského 
c) poděkovalo celému realizačnímu týmu za odvedenou práci s reprezentací v roce 2015 
d) schválilo odměny za umístění reprezentantů dle sazebníku odměn na ME v MTBO ve 

výši 148,5 tis. Kč a na MS v MTBO ve výši 391 tis. Kč 
e) vzalo na vědomí materiál P. Lukavce Hodnocení juniorské reprezentace a výběru 

dorostu 2015,  
f) ocenilo zvláště výsledky V Kubínové a V. Šňupárka   
g) poděkovalo celému realizačnímu týmu za odvedenou práci s juniorskou reprezentací a 

výběrem dorostu v roce 2015 
h) schválilo odměny za umístění reprezentantů dle sazebníku odměn na MEJ v MTBO ve 

výši 31,5 tis. Kč a na MSJ v MTBO ve výši 39 tis. Kč 
 
7/07 Informace o pořádání MS v MTBO 2015 

P-ČSOS 
a) vzalo na vědomí informaci M. Horáčka o uspořádání MS a MSJ v MTBO 2015 
b) poděkovalo M. Horáčkovi a celému pořadatelskému týmu za technické a organizační 

uspořádání MS a MSJ v MTBO 2015, které proběhlo na velmi vysoké technické a 
organizační úrovni.  
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7/08  Informace o přípravě stanov  ČSOS 

P-ČSOS 
a) vzalo na vědomí informaci R. Kamenického o přípravě nových Stanov ČSOS, které 

budou předloženy ke schválení na VH ČSOS 
b) vyzvalo členy P-ČSOS, aby předložili do 31. 10. 2015 své připomínky k předložené 

verzi Stanov, která bude poté zaslána k případným připomínkám předsedům KS 
ČSOS a vedení oblastí sekcí ČSOS a následně delegátům VH ČSOS. 

 
 
 
7/09  Příprava VH ČSOS - návrh rozpočtu 

P-ČSOS 
a)  vzalo na vědomí návrh rozpočtu ČSOS na rok 2016, který předložil J. Šubrt 

 
 
7/10  Různé 

P-ČSOS 
a) vzalo na vědomí informaci J. Šubrta o přípravě Ankety Nejlepší orientační sportovci 

roku 2015, která se uskuteční 28. 11. 2015 v Luhačovicích 
b) pověřilo J. Šubrta vypsáním výběrového řízení na organizátora Ankety 2016 
c) seznámilo se materiálem Směrnice o zdravotní způsobilosti členů ČSOS, kterou 

předložil L. Zřídkaveselý a doporučilo se jím zabývat na dalších zasedáních P-ČSOS 
d) pověřilo I. Matějů a J. Šubrta projednat s redakcí časopisu Orientační běh vydávání 
časopisu v roce 2016. Schůzka se uskuteční2.11.2015 na ČSOS 

e) vzalo na vědomí jednání s zástupců ČSOS a vedení redakce sportu ČT o spolupráci 
mezi Českou televizí a ČSOS v roce 2016 a o přenosech ČT z ME v OB 2016,  které 
se 4.11.2015 zúčastní I. Matějů a J. Šubrt 

f) vzalo na vědomí jednání I. Matějů a J. Šubrta o informační schůzce s f. Scott 
g) vzalo na vědomí jednání zástupců ČSOS s marketingovou ředitelkou s.p. LESY ČR 

p. Řehounkovou ohledně vyhodnocení spolupráce v roce 2015 a o záměrech ČSOS 
při reklamní spolupráci s LESY ČR pro rok 2016, které se uskuteční dne 3.11. 2015 
a za ČSOS se zúčastní I. Matějů a J. Šubrt  

 
 
 
Termín příštího zasedání P-ČSOS bude ve středu 11. října 2015 v Praze   
 
Zapsal: Jiří Šubrt – generální sekretář ČSOS 
 


