
Z á p i s  č.  2018/2 
 

ze zasedání P-ČSOS, 
které se konalo dne 26. 11. 2018 v Pardubicích 

 
Přítomni:  Kamenický, Klimpl, Matějů, Aleš, Šubrt 
 
Jednání řídil předseda místopředseda ČSOS  P. Klimpl 
 
Program: 

1. Informace o jednání VV-ČSOS  2018/6  ze dne 21. 11. 2018 
2. Informace o finančním zajištění SP v OB 2018 
3. Informace o průběhu zabezpečení MS v MTBO 2020 
4. Záměr na organizační technické a finanční zabezpečení MS v OB 2021 
5. Různé 

 
 
2/1 Informace o jednání VV-ČSOS  2018/6 

P-ČSOS 
a) seznámilo členy P ČSOS, kteří se omluvili z posledního zasedání VV-ČSOS, se 

závěry jednání VV-ČSOS 2018/6, včetně upraveného návrhu rozpočtu ČSOS pro rok 
2019 (podklad pro VH ČSOS). 

 
2/2 Informace o finančním vyúčtování SP v OB 2018 

P-ČSOS 
a) projednalo informaci předsedy OV SP v OB 2018 D. Aleše o finanční situaci při 

vyúčtovávání finálové série SP v OB 2018; 

b) doporučilo VV-ČSOS prodloužit technickému pořadateli závodů (Český orientační 
spolek, z. s.) termín úhrady odvodu ze závodu a vratného příspěvku poskytnutému ze 
strany ČSOS do 30. 6. 2019. (důvodem je, že některé plánované příjmy rozpočtu SP 
v OB 2018 budou přicházet na účet ČOS i během první poloviny roku 2019); 

c) doporučilo předsedovi OV SP 2018 D. Alešovi opětovnou kontrolu všech případných 
pohledávek a závazků spojených s touto akcí; 

d) doporučilo předsedovi OV SP 2018 D. Alešovi předložit návrh odměn pro hlavní 
funkcionáře OV SP (cca 100 tis. Kč) z rozpočtu ČSOS; 

e) vzalo na vědomí, že reklamní desky použité na SP 2018 budou dále sloužit pro 
pokračování pilotního projektu ČSOS v roce 2019 a jejich úhradu (cca 50 tis. Kč) 
zajistí Česká orientační s.r.o. 

 
2/3 Informace o průběhu zabezpečení MS v MTBO 2020 

P-ČSOS 
a) vzalo na vědomí informaci o průběhu zabezpečení MS v MTBO 2020 v Jeseníku; 
b) doporučilo VV-ČSOS a OV MS v MTBO 2020, aby celkové vyúčtování MS 

v MTBO proběhlo z důvodu případného čerpání státní dotace v režii ČSOS. ČSOS si 
u technického pořadatele může objednat (na základě smlouvy) dílčí projekty spojené 
s technickým zabezpečením a organizací MS v MTBO. 
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2/4 Záměr na organizační, technické a finanční zabezpečení MS v OB 2021 
P-ČSOS 
a) projednalo návrh záměru na organizační, technické a finanční zabezpečení MS v OB 

2021; 
b) obdrželo informaci od člena VV-ČSOS J. Picka o jeho zájmu stát v čele OV MS v OB 

2021; 
c) doporučilo zabývat se návrhem I. Matějů na zřízení malého a funkčního řídícího 

výboru MS v OB 2021; 
d) požádalo J. Picka o písemné zpracování koncepce  organizačně - technického, 

personálního a finančního zabezpečení MS v OB 2021 včetně první verze návrhu 
rozpočtu a jeho předložení na prosincovém VV-ČSOS. Doporučil VV-ČSOS, aby 
vyúčtování této VSA proběhlo v režii ČSOS. 

 
2/5 Různé 

P-ČSOS 
a) doporučilo informovat písemným způsobem orgány veřejné a státní správy o 

přípravách těchto dvou VSA – dopis zpracuje I. Matějů. 
 
 
Zapsal: Jiří Šubrt – generální sekretář ČSOS 
 


