
 
Z á p i s č. 5/2016 

 
z 5. zasedání VV-ČSOS, 

které se konalo dne 14. 9. 2016 v Praze na Strahově 
 

Přítomni:  Kamenický, Klimpl, Matějů, Škoda, Vystavěl, Pospíšek, Zřídkaveselý, Šubrt,  
Hosté:  Vébr, Cahel, Vraný 
Omluveni: Jirásek, Košárek 
 
Jednání řídil předseda ČSOS R. Kamenický 
 
 
Program: 
 1. Aktuální informace, kontrola úkolů 
 2. Informace z jednání při MS v OB ve Švédsku  
 3. Hodnocení prezentace OB v Olympijských parcích 
 4. Informace sekce OB 
 5. Hodnocení účasti na MSJ v OB 2016 
 6. Hodnocení účasti na MED v OB 2016 
 7. Informace sekce LOB 
 8. Informace sekce MTBO 
 9. Hodnocení účasti na MS v MTBO 2016 
  10.  Informace sekce Trail-O 
 11. Informace o rozpočtu ČSOS 2016 a výhled finančních zdrojů ČSOS v roce 2017 
 12. Návrh na svolání volební VH ČSOS -  10.12. Praha              
 13. Různé 
 

 
5/01 Aktuální informace, kontrola úkolů  
 VV-ČSOS 

 schválil zápis 4/2016 z jednání VV-ČSOS dne 15. 6. 2016 s tím, že v bodě 4/08b, 
schválil změnu rozdělení dotace MŠMT Program IV údržba provoz zařízení TJ/SK 
v celkové výši 169.400,- Kč,- takto:  

TJ Start Náchod 60,000,- Kč,  
TJ Lokomotiva Mariánské Lázně 74.400,- Kč.  
SOOB Spartak Rychnov nad Kněžnou 35.000,- Kč, 

 vzal na vědomí aktuální informaci J. Šubrta o stavu zřizování KS ČSOS. 
 
 
 
5/02   Informace z jednání při MS v OB 2016 ve Švédsku 

VV-ČSOS 
a) vzal na vědomí informaci D. Vystavěla o jednáních při MS v OB 2016 (Kongres IOF, 

jednání evropských federací)       
b) vzal na vědomí písemnou informaci L. Krtičky o jednání Mapové komise IOF. 
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5/03   Hodnocení prezentace OB v Olympijských parcích 
VV-ČSOS 

a) vzal na vědomí předložené materiály o prezentaci OB v Olympijských parcích 2016, 
b) poděkoval všem, kteří se podíleli na úspěšné prezentaci OB v Olympijských parcích na 

Lipně, v Pardubicích a v Ostravě. 
 

5/04   Informace sekce OB 
VV-ČSOS 

a) vzal na vědomí informaci sekce OB v oblasti organizačních záležitostí, 
b) vzal na vědomí informaci sekce OB v oblasti soutěží, 
c) vzal na vědomí informaci sekce OB v oblasti reprezentace, 
d) vzal na vědomí informaci sekce OB v oblasti talentované mládeže, 
e) vzal na vědomí informaci sekce OB v oblasti rozvoje OB, 
f) vzal na vědomí informaci sekce OB v oblasti metodiky. 

 
5/05   Hodnocení účasti na MSJ v OB 2016 

VV-ČSOS 
a) vzal na vědomí předložené materiály „Hodnocení mistrovství světa juniorů v OB 2016“ 

a „Hodnocení činnosti juniorské reprezentace v OB v roce 2016“, 
b) poděkoval celému realizačnímu týmu za odvedenou práci s juniorskou reprezentací 

v roce 2016, 
c) schválil odměny za umístění v celkové výši 9 tis. Kč. 

 
 
5/06   Hodnocení účasti na MED v OB 2016 

VV-ČSOS 
a) vzal na vědomí předložený materiál „Hodnocení výsledků MED v OB 2016“, 
b) poděkoval realizačnímu týmu MED 2016. 

 
 
5/07 Informace sekce LOB 

   VV-ČSOS 
a) vzal na vědomí informaci o přípravě reprezentačních týmů LOB, 
b) vzal na vědomí informaci o přípravě sezony 2017, 
c) vzal na vědomí informaci o svolání sekce LOB. 

 

 
5/08  Informace sekce MTBO 

 VV-ČSOS 
a) vzal na vědomí informace sekce MTBO o uspořádání školky (akademie) MTBO pro 

žákovské kategorie,  
b) vzal na vědomí informace sekce MTBO v oblasti reprezentace, 
c) vzal na vědomí informace sekce MTBO v oblasti soutěží, 
d) vzal na vědomí informace sekce MTBO o přípravě shromáždění sekce MTBO, 
e) schválil návrh změny zástupce ČSOS v IOF MTBO komisi a pověřil  sekretariát ČSOS  

k provedení potřebných administrativních úkonů, 
f) vzal na vědomí záměr sekce MTBO na podání kandidatury na pořádání MS v MTBO 

2020, (pro oficiální podporu ze strany VV je nezbytné předložit „projekt“ pořádání 
WMTBOC, který bude obsahovat mj. konkrétní informace o pořadatelském subjektu, 
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předběžnou finanční rozvahu, apod. Z hlediska termínů daných IOF je nutné toto 
předložit na říjnové jednání VV). 

 
5/09 Hodnocení účasti na MS v MTBO 2016 

   VV-ČSOS 
a) vzal na vědomí předložený materiál „Hodnocení účasti RD na MS MTBO v roce 2016, 
b) ocenil zvláště výsledky štafety mužů, V. Ludvíka, K. Bogara a štafety žen, 
c) poděkoval celému realizačnímu za odvedenou práci v roce 2016, 
d) schválil odměny za umístění v celkové výši 281,5 tis. Kč. 

 
5/10  Informace sekce Trail-O  

VV-ČSOS 
vzal na vědomí písemnou informaci sekce Trail-O. 

 
5/11  Informace o plnění rozpočtu ČSOS a výhled finančních zdrojů ČSOS v roce 2017  

VV-ČSOS 
a) vzal na vědomí informaci o plnění rozpočtu ČSOS v roce 2016 a uložil sekretariátu 
ČSOS připravit na další zasedání VV ČSOS první návrh rozpočtu na rok 2017, 

b) vzal na vědomí informaci J. Šubrta a I. Matějů o výhledech finančních zdrojů pro rok 
2017. 

 
5/12   Návrh na svolání VH ČSOS 2016 

VV-ČSOS 
a) navrhuje předsednictvu ČSOS svolat v souladu se stanovami ČSOS  Valnou hromadu 
ČSOS na termín 10. 12. 2016 od 13:00 hod do Auly ČUS na adrese Zátopkova 2/100, 
Praha 6), 

b) doporučuje připravit následující program VH ČSOS  2016 
Zahájení, schválení programu, volby komisí, schválení jednacího a volebního řádu VH 
Zpráva o činnosti ČSOS  
Zpráva o plnění rozpočtu ČSOS v r. 2016 
Zpráva kontrolní skupiny  
Informace a závěry z jednání shromáždění sekcí OB, LOB, MTBO, Trail-O 
Všeobecná rozprava, diskuse, návrhy 
Volby předsedy ČSOS, členů výkonného výboru a kontrolní skupiny  
Informace o hlavních úkolech ČSOS v následujícím období 
Návrh rozpočtu ČSOS na rok 2017 
Různé 
Usnesení  

c) ukládá sekretariátu a předsedům sekcí zaslat na ČSOS seznam delegátů VH 2016 za 
jednotlivé krajské svazy ČSOS a sekce OB, LOB, MTBO a Trail-O s e-mailovými 
adresami delegátů do 20. 11. 2016 (pozvánka a podkladové materiály pro delegáty VH 
budou zaslány na e-mailové adresy delegátů. Pozvánku dále obdrží členové VV-ČSOS a 
předsedové rad  ČSOS, pokud nebudou delegováni krajskými svazy nebo sekcemi 
ČSOS.) 

 
5/13  Různé 

VV-ČSOS 
a) doporučil  návrh na obsazení míst ve VSC MŠMT od 1. 10. 2016 (Král, Knapová, 

Kosová, Petržela, Kubát), 
b) schválil vyhlášení výběrového řízení na pořadatele Ankety „Nejlepší O-sportovec“ na 

rok 2017 a rok 2018,  
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c) vzal na vědomí změnu hlavní e-mailové adresy ČSOS  (csos@orientacnisporty.cz), 
d) vzal na vědomí informaci o návrhu reklamní spolupráce s Lesy ČR v roce 2017, 
e) vzal na vědomí informaci I. Matějů o setkání zástupců sportovních svazů s vedením 

MŠMT dne 23. srpna o budoucnosti státních dotačních programů v oblasti sportu, 
f) vzal na vědomí informaci D. Vystavěla o uspořádání ME v OB neslyšících a poděkoval 

D. Vystavělovi za prezentaci OB před zástupci MŠMT, 
g) požádal předsedy sekcí ČSOS o zaslání požadovaných podkladů o závodech, které se 

plánují zařadit do WRE 2017 na sekretariát ČSOS do 27. 9. 2016. 
 

 
 
Termín příštího zasedání VV-ČSOS bude ve středu 19. října 2016 v Praze 
 
 
Zapsal: Jiří Šubrt – generální sekretář ČSOS 
 
 
 
 


