
 
 

Z á p i s  č. 6/2017 
 

ze 6. zasedání VV-ČSOS, 
které se konalo dne 8. 11. 2017 v Praze 

 
Přítomni:  Kamenický, Matějů, Klimpl, Pospíšek, Škoda, Zřídkaveselý, Picek, Vystavěl, 

Šubrt,  
Hosté: Novotný R., Vraný, Lukavec 
Omluveni: Aleš 
 
Jednání řídil předseda  ČSOS R. Kamenický 
 
 
Program: 

1.   Aktuální informace, kontrola úkolů,  
2.   Informace sekce OB, LOB, MTBO a Trail-o      
3.   Hodnocení RD v OB a účasti na MS v OB 2017 
4.   Informace sekce LOB a Trail-o 
5.   Informace sekce MTBO    
6.   Hodnocení RD v MTBO a účasti na MS a ME v MTBO 2017  
7.   Hodnocení JRD v MTBO a účasti na JMS a JME v MTBO 2017 
8.   Příprava VH ČSOS 2017 
9.   Informace o zabezpečení SP 2018 a Kongresu IOF v ČR 

        10.  Rozvojové projekty ČSOS         
        11.  Různé 
 

 
6/01 Aktuální informace, kontrola úkolů  

VV-ČSOS 
schválil zápis 2017/5 z jednání VV-ČSOS dne 20. 9. 2017 
vzal na vědomí aktuální informace R. Kamenického, I. Matějů a J. Šubrta 
• o výsledku dopingových kontrol s  výsledkem negativním 
• čerpání rozpočtu ČSOS v roce 2017 
• o jednání P-ČSOS dne 8. 10. 2017 v Moravském Karlově 
• o závěrech z konference - Problematika financování sportu s ohledem na platné 

legislativní předpisy ČR a EU, která se konala dne 7. 11. 2017 
• o závěrech z jednání předsedů sportovních svazů ze dne 8. 11.2017 
• o jednání zástupců ČSOS  s představiteli ČAUS o účasti reprezentantů ČSOS v OB a 

v LOB na AMS 2018  
 
 
6/02 Informace sekce OB 

VV-ČSOS 
a) vzal na vědomí informaci sekce OB (organizační věci, soutěže, reprezentace, 

talentovaná mládež, metodická činnost) 
b) schválil příspěvky za kvalitu závodů soutěží ČSOS sekce OB v roce 2017 podle 

předloženého návrhu v celkové výši 238.800,- Kč 
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6/03  Hodnocení seniorské reprezentace v OB 

VV-ČSOS 
a) vzal na vědomí předložené materiály „MS Estonsko 2017 - zpráva o účasti 

reprezentačního týmu ČR v OB“ a „Zprávu o činnosti RD dospělých OB, sezóna 
2017“ 

b) poděkoval celému realizačnímu týmu za odvedenou práci s reprezentací v roce 2017 
c) schválil odměny za umístění reprezentantů na MS v OB dle sazebníku odměn ve výši 

74 tis. Kč a na  SH v OB dle sazebníku odměn ve výši 64 tis. Kč 
 
6/04a   Informace sekce LOB 

VV-ČSOS 
a) vzal na vědomí informaci o přípravě reprezentačních týmů LOB 
b) vzal na vědomí prováděcích předpisů LOB 2018 a Prováděcích pokynů k registracím 
c) schválil novelizaci Pravidel pro závody LOB a Soutěžního řádu LOB 
d) vzal na vědomí informaci o Shromáždění sekce LOB a zvolení delegátů na VH ČSOS 
e) schválil úhradu vkladů ze strany ČSOS za účast na MČR v LOB 2018 ve sprintu, na 

krátké trati a na klasické trati v kategoriích HD21, HD20 a HD17  a na MČR v LOB 
ve štafetách v kategoriích DH21 a DH18 

 
6/04b   Informace sekce Trail-o 

VV-ČSOS 
a) vzal na vědomí informaci sekce Trail-o 

 
 
6/05 Informace sekce MTBO 

VV-ČSOS 
a) vzal na vědomí informaci o sekce MTBO v oblasti reprezentace 
b) vzal na vědomí informaci o přípravě soutěží v roce 2018 
c) vzal na vědomí informaci týkající se organizačních záležitostí sekce MTBO 

 
6/06  Hodnocení seniorské reprezentace v MTBO a účasti na MS a ME v MTBO 2017 

VV-ČSOS 
a) vzal na vědomí předložené materiál „Hodnocení účasti reprezentačního družstva 

dospělých na ME a MS MTBO v roce 2017  
b) poděkoval celému realizačnímu týmu za odvedenou práci s reprezentací v roce 2017 
c) schválil odměny za umístění reprezentantů na MS v MTBO dle sazebníku odměn ve 

výši 414 tis. Kč a na ME v MTBO dle sazebníku odměn ve výši 218 tis. Kč 
 
6/07  Hodnocení JRD a VD v MTBO a účasti na JMS a JME v MTBO 2017 

VV-ČSOS 
a) vzal na vědomí předložené materiály „Hodnocení činnosti RD juniorů a Výběru 

dorostu v roce 2017“ a „Hodnocení sezony 2017“ 
b) poděkoval celému realizačnímu týmu za odvedenou práci s reprezentací v roce 2017 
c) schválil odměny za umístění reprezentantů na JMS v MTBO dle sazebníku odměn ve 

výši 110 tis. Kč a na JME v MTBO dle sazebníku odměn ve výši 30 tis. Kč 
 
6/08  Příprava VH ČSOS  2017 - podkladové materiály, 

VV-ČSOS 
a) schválil návrh rozpočtu ČSOS na rok 2018 a doporučil tento návrh rozpočtu 

předložit na VH ČSOS 
b) schválil program VH ČSOS a další podkladové materiály, které budou rozeslány 

delegátům VH ČSOS 
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6/09  Informace o zabezpečení SP 2018 a Kongresu IOF v ČR 

VV-ČSOS 
a) vzal na vědomí informaci J. Picka o průběhu příprav organizace a zabezpečení SP 

2018 
b) vzal na vědomí informaci D. Vystavěla o průběhu příprav a zabezpečení Kongresu 

IOF 2018  
c) vzal na vědomí podepsání smlouvy mezi ČSOS a IOF a ČSOS a Českým 

orientačním spolkem o zabezpečení SP v OB 2018 a Kongresu IOF 2018 
 
6/10  Rozvojové projekty ČSOS 

VV-ČSOS 
a) schválil rozšíření podpory Rozvojovým projektům ČSOS pro rok 2017 dle návrhu 

sekretariátu ČSOS a Komise rozvoje OB 
b) uložil předsedům sekcí do 15. 12. 2017 předložit analýzu efektivity stávajících 

rozvojových projektů a návrh konkrétních cílů, ke kterým by rozvojové projekty 
v příštích letech měly směřovat 

 
6/11  Různé 

VV-ČSOS 
a) vzal na vědomí informaci o novelizaci Stanov ČSOS a doporučil  předložit návrh 

novelizovaných Stanov ČSOS ke schválení na VH ČSOS 
b) schválil Prováděcí pokyny pro evidenci členů ČSOS na rok 2017 (Výše základního 
členského příspěvku klubu ČSOS pro rok 2018 se stanovuje na 1000,- Kč) 

c) jmenoval inventarizační komisi ČSOS za rok 2017 ve složení P. Škoda  - předseda, 
M. Brettlová, J. Nováková – členové 

d) jmenoval likvidační komisi ČSOS za rok 2017 ve složení I. Matějů - předseda, J. 
Picek, J. Šubrt – členové 

e) vzal na vědomí informaci o dotazu z IOF ohledně možnosti uspořádat MS v Trail-o 
v roce 2021 souběžně s MS v OB 2021 a na základě svého usnesení z minulého VV-
ČSOS odmítl tuto nabídku na uspořádání MS v Trail-o  

f) vzal na vědomí informace o přípravě a zabezpečení vyhlášení Ankety 2017 
g) vzal na vědomí informaci o přípravách ZODM 2018 v Letohradu  
h) vzal na vědomí memorandum o spolupráci mezi ČSOS a ČOV na projektu ODM 
i) vzal na vědomí informaci o přípravě Olympijských parků 2018 
j) schválil vratný příspěvek Středomoravskému sdružení orientačních sportů IČ 

01607171 ve výši 100 tis. Kč na zpracování mapových podkladů pro ME universit 
v orientačním běhu 2019 

k) vzal na vědomí informací I. Matějů o plnění rozpočtu České orientační v roce 2017 
l) vzal na vědomí informaci I. Matějů o jednání s redakcí sportu ČT ohledně 

zabezpečení televizních přenosů v roce 2018 
m) seznámil se s materiálem od IOF se žádostí na zveřejnění záměrů jednotlivých 

federací IOF na pořádání významných akcí IOF do roku 2022 
n) vzal na vědomí informaci D. Vystavěla o posunutí termínu jednání zástupců 

středoevropských federací IOF na březen 2018 
 

 
 
Termín příštího zasedání VV-ČSOS bude stanoven na VH ČSOS 2. 12. 2017   
Zapsal: Jiří Šubrt – generální sekretář ČSOS 
 


