
 

Z á p i s  č. 2018/6 
 

z 6. zasedání VV-ČSOS, 
které se konalo dne 21. 11. 2018 v Praze na Strahově 

 
Přítomni:  Klimpl, Matějů, Pospíšek, Zřídkaveselý, Picek, Škoda, Vystavěl, Šubrt 
Omluveni: Kamenický, Aleš 
Hosté: Štáfek, Kubátová, M. Novotný 
 
Jednání řídil místopředseda ČSOS I. Matějů 
 
Program: 
 1. Aktuální informace, kontrola úkolů 
 2. Informace sekce OB 
 3. Informace sekce LOB 
 4. Informace sekce MTBO 
 5. Informace sekce Trail-O 
 6. Informace o zabezpečení projektu MŠMT/EU „Zažij svůj domov“ 
 7. Informace Rady pro podporu inovací ČSOS 
 8. Informace Metodické rady ČSOS, informace o mediální činnosti ČSOS 
 9. Návrhy na úpravy a změny v IS ORIS 
 10. Příprava VH ČSOS 2018 
 11. Různé 
 
6/01 Aktuální informace, kontrola úkolů,  

VV-ČSOS 
a) schválil zápis 2018/5 z jednání VV-ČSOS dne 24. 10. 2018; 
b) kontrola úkolů, trvá úkol 4/06b (návrh Mapové rady na ocenění nového 

administrátora mapového portálu ČSOS); 
c) projednal materiál D. Vystavěla „Návrh na rozdělení financí na mezinárodní činnost 

2019“ a doporučil jeho upřesnění; 
d) vzal na vědomí informaci ADV o dopingových kontrolách s výsledkem 8 x negativní. 

 
6/02 Informace sekce OB 

VV-ČSOS 
a) vzal na vědomí informaci sekce OB v oblasti organizačních věcí, zajištění soutěží, 

reprezentace, talentované mládeže a metodické činnosti; 
b) schválil nová Pravidla orientačního běhu s účinností od 1. 2. 2019; 
c) schválil příspěvky za kvalitu závodů sekce OB 2018 v celkové výši 248.700,- Kč. 

 
6/03 Informace sekce LOB 

VV-ČSOS 
a) vzal na vědomí informaci o přípravě reprezentačních týmů; 
b) vzal na vědomí přípravy na sezónu 2019; 
c) vzal na vědomí změnu termínu prvních závodů ČP LOB; 
d) vzal na vědomí informaci o škole lyžování. 
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6/04 Informace sekce MTBO 
VV-ČSOS 
a) vzal na vědomí informaci sekce MTBO v oblasti reprezentace; 
b) vzal na vědomí informaci sekce MTBO v oblasti soutěží; 
c) vzal na vědomí informaci sekce MTBO o průběhu příprav MS a MSJ v MTBO 2020 

v Jeseníku. 
 
6/05 Informace sekce Trail-O 

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

 
6/06 Informace o zabezpečení projektu MŠMT/EU „Zažij sv ůj domov“ 

VV-ČSOS 
a) vzal na vědomí informaci P. Štáfka a J. Kubátové o průběhu realizace projektu 

„Zažij svůj domov“; 

b) vzal na vědomí informaci MŠMT o schválení zprávy o realizaci tohoto projektu 
z hlediska obsahové kvality. 

 
6/07 Informace Rady pro podporu inovací ČSOS 

VV-ČSOS 
a) projednal materiál „Návrh na využití finančních prostředků pro talentovanou mládež 

do 18 let“, který předložila Rada pro podporu inovací ČSOS a odprezentoval 
M. Novotný; 

b) na základě diskuse k tomuto materiálu doporučil  dopracovat a konkretizovat tento 
materiál a následně předložit na schůzi VV ČSOS dne 8. 12. 2018. 

 
6/08 Informace Metodické rady ČSOS, informace o mediální činnosti ČSOS 

VV-ČSOS 
a) vzal na vědomí informaci J. Picka o činnosti Metodické rady ČSOS a o mediální 
činnosti ČSOS; 

b) schválil projekt YO!Camp – akci zaměřenou pro mladé zájemce o pořádání závodů, 
trénování a mapování 

 
6/09 Návrhy na úpravy a změny v IS ORIS 

VV-ČSOS 
a) schválil předložený materiál k úpravám v IS ORIS, který na základě podnětů odborné 

komise předložila J. Kubátová; 
b) doporučil,  aby po projednání odbornou komisí a správcem IS ORIS byly doporučené 

změny zveřejněny členské základně ČSOS. 
 
6/10 Příprava VH ČSOS 2018 

VV-ČSOS 
a) vzal na vědomí informaci o přípravě VH ČSOS dne 8. 12. 2018 v Praze a 

o podkladových materiálech, které budou rozeslány delegátům VH ČSOS; 
b) projednal a schválil úpravu návrhu rozpočtu ČSOS na rok 2019, který bude 

předložen delegátům VH ČSOS. 
 



Zápis VV-ČSOS 2018/6 str. 3 

6/11 Různé 
VV-ČSOS 
a) vzal na vědomí informaci o vyhlášení neinvestičních dotací MŠMT 2019 pro 

sportovní svazy REPRE a TALENT; 
b) schválil úpravu Směrnice pro účast v závodech ČSOS; 
c) schválil úpravu Disciplinárního řádu ČSOS; 
d) na základě dotazu z IOF schválil podporu našich zástupců v komisích IOF; 
e) vzal na vědomí informaci J. Šubrta o zabezpečení reprezentantů OB v ASC DUKLA 

Praha; 
f) vzal na vědomí informaci o semináři IOF HLES v termínu 1. - 3. února 2019 v Praze 

a schválil případné složení vratné garance ve výši 50 % nákladů 30 dní před akcí na 
účet hotelu Golf, kde seminář proběhne. Vyúčtování semináře poté bude v režii IOF; 

g) pověřil sekretariát ČSOS vyhlášením výběrového řízení na uspořádání vyhlášení 
„Ankety o nejlepší orientační sportovce roku 2019“; 

h) vzal na vědomí informaci o semináři Rejstříku MŠMT dne 27.11.2018 v Praze, 
kterého se zúčastní J. Picek a J. Kubátová; 

i)  vzal na vědomí informaci P. Klimpla o závodech WRE v OB v roce 2019; 
j)  vzal na vědomí informaci J. Picka o termínu vydání a distribuce Ročenky ČSOS 

2018; 
k) vzal na vědomí informaci I. Matějů o přidělení dotace od Lesy ČR, s.p. na rok 2019. 

 
 
Termín příštího zasedání P-ČSOS bude v pondělí 26. 11. 2018 v Pardubicích 
Termín příštího zasedání VV-ČSOS bude v sobotu 8. 12. 2018 v Praze (po VH ČSOS) 
 
Zapsal: Jiří Šubrt – generální sekretář ČSOS 


