
 
 

Z á p i s  č. 8/2015 
 

z  8. zasedání P-ČSOS, 
které se konalo dne 11. 11. 2015 v Praze 

 
Přítomni:  Kamenický, Matějů, Klimpl, Pospíšek, Škoda, Jirásek, Vystavěl, Šubrt, 

Brettlová  
Omluven: Zřídkaveselý 
Hosté: Aleš  
 
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.   Informace o přípravě ME v OB 2016     
6.   Koncepce a výhled mezinárodní činnosti ČSOS na roky 2016-18         
7.   Informace o přípravě Stanov ČSOS 
9.   Příprava VH ČSOS 2015  (podklady, návrhy) 

        10.   Různé   
 

 
8/01 Aktuální informace, kontrola úkolů  

P-ČSOS 
- schválilo zápis 2015/7 z jednání P-ČSOS dne 21. 10. 2015 
- vzalo na vědomí informaci o výsledku 3 provedených dopingových kontrol v 

termínech13., 18. a 27. září 2015 (výsledky všechny kontroly byly negativní) 
- vzalo na vědomí informace  zaslané z IOF Office (možnost kandidatury na pořádání 

MS v OB 2020, plánovaná revize popisů kontrol, zavedení licence pro 
reprezentanty národních federací, změny pro pořadatele při financování 
dopingových kontrol při závodech IOF) 

 
8/02 Informace sekce OB 

P-ČSOS 
a) vzalo na vědomí informaci sekce OB (organizační věci, soutěže, reprezentace, 

talentovaná mládež, metodická činnost) 
 
8/03 Informace sekce LOB 

P-ČSOS 
a) vzalo na vědomí informaci o přípravě reprezentace 
b) vzalo na vědomí informaci o termínové listině  
c) vzalo na vědomí informaci o škole lyžování 

 
8/04 Informace sekce MTBO 

P-ČSOS 
a) vzalo na vědomí informaci v oblasti reprezentace 
b) vzalo na vědomí informace o přípravě soutěží 2016 
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8/05 Informace o přípravě ME v OB 2016  

P-ČSOS 
a) vzalo na vědomí informaci D. Aleše o stavu příprav ME v OB 2016 v Jeseníku 
b) schválilo poskytnutí vratného příspěvku ve výši 200 tis. pořadateli ME v OB 2016 
c) vzalo na vědomí informaci I. Matějů a D. Aleše o přípravě přenosů  ČT z ME v OB 

2016 
 

8/06  Koncepce a výhled mezinárodní činnosti ČSOS na roky 2016-8 
P-ČSOS 

a) vzalo na vědomí informací D. Vystavěla o koncepci a výhledu mezinárodní činnosti 
na roky 2016 -18 

b) schvaluje účast na společném zasedání P- IOF a komisí v lednu v Malmo v sestavě 
Klimplová, Vraný, Vystavěl 

 
 
8/07  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. Stanovy budou rozeslány delegátům VH  
ČSOS a předsedům KS ČSOS s možností uplatnit případné připomínky do 23. 11. 
2015 

 
 
7/09  Příprava VH ČSOS – podkladové materiály, návrhy na VH ČSOS 

P-ČSOS 
a) posoudilo návrh vedení skupiny Trail- O na zřízení sekce Trail-O a doporučilo ho 

delegátům VH ČSOS ke schválení 
b) schválilo navržené úpravy rozpočtu ČSOS na rok 2016 a doporučilo je rozpočet ke 

schválení na VH ČSOS 
c) schválilo program VH ČSOS a další podkladové materiály pro delegáty VH 

 
8/10  Různé 

P-ČSOS 
a) jmenovalo inventarizační komisi ČSOS za rok 2015 ve složení P. Škoda  - předseda, 

M. Brettlová, J. Nováková - členové 
b) jmenovalo likvidační komisi ČSOS za rok 2015 ve složení I. Matějů - předseda, L. 

Zřídkaveselý, J. Šubrt – členové 
c) schválilo přijetí nového klubu Spolek orientačních sportů Mamuti z Lipovky  

(východočeská oblast sekce OB, Královehradecký kraj) a přidělilo mu zkratku LIP a 
číslo 636 

d) schválilo přijetí nového klubu Běhej Poděbrady z.s. (středočeská oblast sekce OB) a 
přidělilo mu značku PDY a číslo 219 

e) schválilo Prováděcí pokyny pro evidenci členů ČSOS na rok 2016 
f) schválilo rozšíření sady GPS pro sledování trackingu o 16 jednotek (GTS-200)  
g) vzalo na vědomí změnu předsedy Moravskoslezského krajského svazu ČSOS (Milan 

Binčík - OOP) 
h) pověřilo KOB Ústí nad Orlicí uspořádáním Ankety v roce 2016 
i) 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, která se uskutečnila dne 3.11. 
2015 a za ČSOS se zúčastnili I. Matějů a J. Šubrt  
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j) vzalo na vědomí informaci I. Matějů, že na zasedání komise ODM ČOV dne 25.11. 
2015 se bude projednávat  spolupráce se sportovními svazy, informace ke Hrám VII. 
ZODM 2016 a VIII. LODM 2017 v Jihomoravském kraji a informace o výběrovém 
řízení na pořadatele Her VIII. ZODM v roce 2018 

k) vzalo na vědomí informaci I. Matějů, že 1.12. 2015 se uskuteční zasedání komise 
NEČOV, které bude projednávat průběh uznávání a přijímání nových členů ČOV, 
strategie rozvoje neolympijských sportů a Světové hry v roce 2017 

l) Vzalo na vědomí informaci I. Matějů o přípravě  jednání valné hromady složky ČOV 
- Českého klubu sportovních svazů, organizací a institucí dne 17.12. 2015, které 
bude projednávat  Informaci o podpoře VSA v r. 2016 – 2018, financování z MŠMT 
ČR v roce 2016, Světové hry 2017 ve Wroclavi a Právní situaci, změně zákona a 
stanovy členů  ve sportovním prostředí. 

m) Vzalo na vědomí informaci o jednání s výkonným ředitelem sportovní redakce ČT J. 
Ponikelským a dalšími pracovníky SR ČT (Janoušková, Kondračin, Vosol) dne 4. 11. 
2015, ohledně spolupráce v roce 2016, kterého se zúčastnili I. Matějů a J. Šubrt. 
Z jednání vznikl upravený „Plán akcí orientačních sportů na programu ČT SPORT 
v roce 2016“, který je obsažen v příloze 

 
 
 
Termín příštího zasedání P-ČSOS bude stanoven na VH ČSOS 28.11.2015 v Luhačovicích   
 
Zapsal: Jiří Šubrt – generální sekretář ČSOS 
 


