
Z á p i s č. 2/2017 
 

z 2. zasedání VV-ČSOS, 
které se konalo dne 15. 3. 2017 v Praze na Strahově 

 
Přítomni:  Kamenický, Matějů, Klimpl, Aleš, Pospíšek, Škoda, Vystavěl, Picek, Šubrt,  
Omluveni: Zřídkaveselý 
 
Jednání řídil předseda ČSOS R. Kamenický 
 
Program: 
 1. Aktuální informace, kontrola úkolů  
 2.  Informace sekce OB, LOB, MTBO, Trail-o 
 3. Hodnocení JMS a MED v LOB 2017 
    4.  Úprava rozpočtu ČSOS 2017 
 5. Zajištění mezinárodních akcí v ČR 2018 -2021 
 6. Informace o reklamním a sponzorském zajištění soutěží ČSOS v OB 2017 
 7.  Zpráva o hospodaření ČSOS za rok 2016 
 8. Zpráva o činnosti a hospodaření ČO za rok 2016 
 9. Informace Mapové rady 
 10. Různé  
 
2/02 Aktuální informace, kontrola úkolů a schválení materiálů per-rollam 
 VV-ČSOS 
   schválil zápis 2017/1 z jednání VV-ČSOS dne 18. 1. 2017 
   vzal na vědomí aktuální informace R. Kamenického, J. Šubrta 

• o stavu členské základny ke konci února  2017 - 217 klubů, 12 100 členů, 10230 
registrací sekce OB 

• o závěrech jednání P-ČSOS dne 3.3. 2017 v Pardubicích 
• o poradě sekretářů sportovních svazů sdružených v ČUS 
• o spuštění nového informačního webu pro veřejnost -  zacitorientak.cz 
• potvrdil hlasování VV - ČSOS per rollam  o donominaci Hany Horvátové na MSJ LOB 

2017 ve FIN. 
 
2/02a   Informace sekce OB 

VV-ČSOS 
a) vzal na vědomí informaci sekce OB v oblasti registrací, soutěží, talentované mládeže, 

reprezentace, metodické činnosti a sportu pro všechny 
b) schválil vedoucí na hlavní mezinárodní akce – MS a WG Radek Novotný, MSJ – Pavel 

Košárek, MED – Marek Cahel. 
 
2/02b  Informace sekce LOB 

   VV-ČSOS 
a) vzal na vědomí výsledky ze světových a evropských mistrovství a poděkoval 

sportovcům a trenérům za předvedené výkony 
b) vzal na vědomí informaci o skončených soutěžích 
c) schválil příspěvky za kvalitu soutěží pro pořadatele soutěží závodů ČSOS v LOB 

v sezoně 2017 (ve výši ZLH - 25 tis. Kč, TJN - 25. tis. Kč, VRB - 25 tis. Kč), vyplacení 
příspěvku pořadatelům formou faktury za technické uspořádání závodu je podmíněno 
uhrazením odvodů ze závodů 



Zápis VV-ČSOS 2/2017 str. 2 

d) schválil rozdělení příspěvků na přípravu talentů sekce LOB v klubech ČSOS – viz 
příloha č 2 Zápisu 

 
2/02c  Informace sekce MTBO 

VV-ČSOS 
a) vzal na vědomí informaci sekce MTBO v oblasti přípravy soutěží a reprezentace 
b) vzal na vědomí informaci sekce MTBO o přípravě soutěží MTBO 2017 
c) schválil novelizaci Pravidel MTBO, Soutěžního řádu MTBO a Klasifikačního řádu 

MTBO 
 
2/02a   Informace sekce Trail-o 

VV-ČSOS 
a) vzal na vědomí informaci sekce Trail-o  
b) schvaluje novou verzi Pravidel Trail-o a Soutěžního řádu. Trail-o 

 
2/03  Hodnocení JMS a MED v LOB 2017 

 VV-ČSOS 
a) vzal na vědomí hodnocení R. Horyny o účasti juniorské reprezentace a výběru dorostu 

na MSJ 2017 a MED 2017 v LOB ve Finsku 
b) poděkoval šéftrenérovi R. Horynovi a celému realizačnímu týmu za vykonanou práci a 

ocenil stříbrnou medaili J. Haška a bronzovou medaili štafet dorostenců na MED. 
c) doporučil realizačnímu týmu zlepšit technické a organizační zabezpečení při zajišťování 

zahraničních akcí 
d) upozornil na některé nedostatky v přípravě členů JRD v LOB v tréninkovém  období 
e) schválil odměny za umístění dle sazebníku odměn (štafeta juniorů) v celkové výši 3 tis. 

Kč a doporučil jejich vyplacení v nejbližším možném termínu 
 
2/05   Úprava rozpočtu ČSOS 

VV-ČSOS 
a) vzal na vědomí informaci o rozdělení dotací od MŠMT (program I, II a V) a příspěvků 

od ČOV na sport mládeže 
b) schválil úpravu rozpočtu ČSOS na rok 2017 (příloha č. 1 Zápisu) včetně úhrady 

startovného na vybraných závodech MČR 2017 v OB a MTBO (příloha 2 zápisu) 
 
2/04   Zajištění mezinárodních akcí v ČR 2018 -2021 

VV-ČSOS 
a) projednal informaci o zajištění finále Světového poháru v OB 2018 v Praze  
b) projednal informaci o zajištění kontrolní návštěvy z IOF v termínu 7. - 9. května 2017 

(podání kandidatury na pořádání MS v OB 2021 v ČR)  
c) vzal na vědomí průběh schvalování kandidatury na pořádání MS v MTBO 2020 v ČR 
d) schválil účast zástupců ČSOS na mezinárodních akcích v OB v roce 2017 (MS v OB 

2017 Estonsko, Světové hry 2017 - Polsko) 
 
2/06  Informace o reklamním a sponzorském zajištění soutěží ČSOS 2017 

VV-ČSOS 
a) vzal na vědomí materiál „Manuál pro zajištění reklamního plnění závazků ČSOS 

pořadateli závodů soutěží sekce OB v roce 2017“, který bude prezentován pořadatelům 
závodů ČSOS sekce OB v sobotu na semináři v Hradci Králové. 

b) vzal na vědomí „Informaci o reklamním a sponzorském zajištění soutěží ČSOS v OB 
pro rok 2017 včetně „Seznamu partnerů ČSOS pro rok 2017“ a ukládá provést příslušné 
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kroky k uveřejnění partnerů na webových stránkách  a výrobu reklamních transparentů a 
dalších reklamních prvků pro sezónu 2017. Z: Matějů, Šubrt 

 
2/07  Zpráva o činnosti a hospodaření ČSOS za rok 2016  

VV-ČSOS 
a) schválil „Zprávu o hospodaření ČSOS  (Plnění rozpočtu ČSOS) za rok 2016a Účetní 

závěrku za rok 2016. Hospodářským výsledkem po zdanění je zisk ve výši 169399,01Kč 
a o tuto částku bude navýšeno vlastní jmění. 

 
2/08  Informace o hospodaření České orientační, s.r.o. za rok 2015 

VV-ČSOS  
a) vzal na vědomí Zprávu o činnosti České orientační, s.r.o. za rok 2016 
b) schválil Zprávu o hospodaření České orientační, s.r.o. za rok 2015 dle předložených 

písemných předloh včetně Přiznání daně z příjmu právnických osob, Rozvahy a Výkazu 
zisku a ztráty České orientační za rok 2016. Hospodářský výsledek skončil ziskem 
179601,52 Kč s tím, že bude zaúčtován na účet „Nerozdělený zisk z minulých let“ 

 
2/09   Informace Mapové rady 

VV-ČSOS 
a) vzal na vědomí písemnou informaci předsedy mapové rady ČSOS J. Langra o činnosti 

Mapové rady 
b) schválil seznam autorizovaných tiskařů pro tisk map ČSOS digitálními technologiemi 

předložený Mapovou radou ČSOS s platností od 1. dubna 2017 
 
2/10  Různé 

VV-ČSOS 
a) pověřil  J. Šubrta účastí na 34. VH ČUS dne 13. května 2017 v Nymburce 
b) určil  termín VH ČSOS na 2. prosince v Luhačovicích 
c) pověřil  oddíl OOB TJ Slovan Luhačovice vyhlášením Ankety o nejlepšího orientačního 

sportovce 2017 dne 2. prosince v Luhačovicích 
d) schválil zásady novelizaci Směrnice pro hospodaření včetně Předpisu o úhradě výdajů a 

cestovné, Předpisu o odvodech ze závodů a Zásad pro určování výdajových položek 
rozpočtu ČSOS a pověřil  sekretariát jejich dopracováním do dalšího zasedání VV-
ČSOS 

e) schválil návrh na zařazení a setrvání reprezentantů ČR v orientačním běhu ve VSC 
MŠMT ČR na období od 1. dubna 2017 

f) schválil čerpání finančních příspěvků poskytnutých ČSOS z prostředků darovaných 
ČOV ze strany loterijních společnosti za rok 2016 dle předložené informace o čerpání 
těchto prostředků  

g) schválil poskytnutí finančního příspěvku klubům ČSOS (z dotací MŠMT a z prostředků 
darovaných ČOV) na pořádání rozvojových a výukových akcí pro mládež, který je 
zveřejněn ve zpravodaji ČSOS 2016/2 (OB do škol, výukové mapy, Dny orientace 
v přírodě, WOD, Areály pevných kontrol, a pod.) 

h) vzal na vědomí informaci o seminář ČOV k Světovým hrám 2017 v Polsku, který se 
uskuteční 31 .března 2017 v Praze. Za ČSOS se zúčastní I. Matějů a J. Šubrt 

i) schválil zřízení pracovního místa trenérsko-metodický pracovník MTBO (0,5 úvazku) a 
pověřil vedení sekce MTBO obsadit toto místo vhodným kandidátem 

j) schválil zařazení Jana Picka do externí funkce organizačně technického pracovníka 
ČSOS od 1. 4. 2017 
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k) vzal na vědomí informaci o podepsání smlouvy mezi  Českou televizí a Českou 
orientační o zajištění výroby pořadů dle projektu Orientační sporty na ČT v roce 2017 

l) vzal na vědomí jednání s redaktorem ČT Petrem Kubáskem v pátek 17. března, kde 
bude projednána realizace dokumentů zařazených do projektu Orientační sporty na ČT 
v roce 2017 za ČSOS se zúčastní I. Matějů a J. Šubrt 

m) vzal na vědomí Informace o složení komisí Českého olympijského výboru včetně  
zařazení I . Matějů do Komise neolympijských sportů ČOV 

 
 
 
Termín příštího zasedání VV-ČSOS bude ve středu 17. května 2017 v Praze 
Zapsal: Jiří Šubrt – generální sekretář ČSOS 
 
 
 
 
Přílohy zápisu:  
1) Rozdělení příspěvku na přípravu talentů sekce LOB v klubech ČSOS v roce 2017 
2) Úhrada startovného na vybraných MČR v OB a MTBO  2017 
3) Upravený rozpočet ČSOS 2017 
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Příloha č 1 
Rozdělení příspěvku na přípravu talentů sekce LOB v klubech ČSOS v roce 2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Příloha č 2 
Úhrada startovného na vybraných MČR v OB a MTBO v roce  2017 
 
V roce 2017 na závodech Mistrovství ČR v OB a v MTBO uhradí Český svaz orientačních 
sportů (z prostředků poskytnutých od MŠMT Program V a od ČOV na sport mládeže) základní 
startovné za závodníky, kteří jsou registrováni v ČSOS v sekci OB resp. v sekci MTBO, mají 
právo startu na MČR a jsou k závodu přihlášeni v řádném termínu. 
V OB se jedná o závody Mistrovství ČR ve sprintu (ZBM), na krátké trati (OSN) a na klasické 
trati (CHA) v kategoriích D16, D18, D20, D21, H16, H18, H20 a H21, o závody 
Mistrovství ČR štafet (KSU) a sprintových štafet (ZBM) v kategoriích D18, D21, H18 a H21 a 
závod Mistrovství ČR oblastních výběrů žactva (KSU) v kategorii DH14. 
V MTBO se jedná o závody Mistrovství ČR ve sprintu (VPM), na krátké trati (KNC) a na 
klasické trati (KNC) v kategoriích W17, W20, W21E, M17, M20 a M21E a závody 
Mistrovství ČR štafet (VPM) v kategoriích W a M. 
 
Příloha č. 3 
Upravený rozpočet ČSOS 2017 
 
Rozpočet ČSOS 2017 
(úpravy schváleny na VV-ČSOS 15.3.2017) 

(v tis. Kč) 

PŘÍJMY (tis. K č)  VH 
ČSOS úprava 

březen  

2017 

Státní příspěvek na sportovní reprezentaci ČR - program I 5 500 2 514 8 014 

Státní příspěvek na přípravu talentů - program II 1 200 182 1 382 

Státní příspěvek na provoz a údržbu TJ/SK - program IV 200 0 200 

Státní příspěvek na činnost sport. svazů - program V 11 000 1 219 12 219 

Státní příspěvěk na sportování veřejnosti - program X 200 0 200 

Příspěvek (dar) ČOV na sport mládeže 1 100 496 1 596 

Členské příspěvky (základní + registrační) 950 0 950 

Odvody pořadatelů závodů ČSOS 750 0 750 

Ostatní příjmy 200 0 200 

CELKEM PŘIJMY 2017 21 100 4 411 25 511 
Obdrž. příspěvek ČOV 2014-15, k vyúčtování 2017-8* 1 400 -1 400 0 

C e l k e m 22 500 3 011 25 511 

oddíl Kč 
JPV 3300 
NEJ 3500 
SJC 3700 
STH 8400 
TBM 4500 
TJN 7100 
TRI 9700 
VPM 5500 
VRL 4300 
  50000 
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VÝDAJE (tis. K č)  VH 
ČSOS úprava 

březen 
2017 

Příspěvek ČSOS na činnost KS ČSOS + (ODM) 400 140 540 

Projekty (ORIS, web, medializace, market. metodika..) 500 100 600 

Startovné  MČR v OB a MTBO 2017  0 950 950 

SP 2018 + příprava IOF Kongres 0 500 500 

Podpora mládeže v TSM 1 700   1 700 

Talent. mládež - semin. a akad. MTBO a LOB, škola LOB 400   400 

Svazové vybavení (SI, GPS, software, ...) 250   250 

Mzdy/odměny trenérů ČSOS 2 100   2 100 

OB - Prostředky na seniorskou reprezentaci a U23 SH 2 550 100 2 650 

OB - Prostředky na juniorskou reprezentaci 950   950 

OB - Prostředky na přípr. a účast dorost (MED, CEYOC) 390   390 

OB - Centrální příprava talentů, akademie, VT 400   400 

OB - Příspěvek na talenty v oblastech sekce OB 350   350 

OB - Příspěvek na přípravu talentů v klubech ČSOS 400   400 

OB - Příspěvek na zajištění soutěží ČSOS 350   350 

LOB - Prostředky na seniorskou reprezentaci 880   880 

LOB - Prostředky na juniorskou reprezentaci 320 20 340 

LOB - Prostředky na MED LOB 80   80 

LOB - Příspěvek na centrální přípravu talentů 60   60 

LOB - Příspěvek na přípravu talentů v klubech ČSOS 50   50 

LOB - Příspěvek na zajištění soutěží ČSOS (skútr) 80 40 120 

MTBO - Prostředky na seniorskou reprezentaci 1 200   1 200 

MTBO - Prostředky na juniorskou reprezentaci 500   500 

MTBO - Prostředky na MED MTBO 100   100 

MTBO - Příspěvek na centrální přípravu talentů 90   90 

MTBO - Příspěvek na zajištění soutěží ČSOS 100   100 

Trail-O - Příspěvek na zajištění soutěží ČSOS 120   120 

Rozvoj ČSOS - KROB (projekty + odměna metodika) 590   590 

Údržba a provoz TJ/SK (Program IV MŠMT) 220   220 

Členský příspěvek IOF (+ WRE + IOF Athlete licence) 250   250 

Příspěvek na mezin. činnost funkcionářů, EA 200   200 

Prostředky na činnost sekretariátu ČSOS 2 150   2 150 

Příspěvek na školení a semináře ČSOS 200   200 

Odměny za umístění na SH, MS, MSJ, ME, MEJ 2017 600   600 

Ostatní (časopis, Anketa, medaile, diplomy, ...) 350   350 
Odměny členům ČSOS 300 200 500 
Projekty ČSOS, podpora reprezentace ČSOS 1 200   1 200 
Daně - zálohy na daně 350   350 
Náklady spojené s vysíláním v ČT 400 -150 250 
Úspora (k rozdělení, pokud obdržíme plánované dotace) 1 370 1 111 2 481 

C e l k e m 22 500 3 011 25 511 

    
 
 


