
Z á p i s  č. 2019/2 
 

z 2. zasedání VV-ČSOS, 
které se konalo dne 27. 3. 2019 v Praze na Strahově 

 
Přítomni:  Kamenický, Matějů, Klimpl, Zřídkaveselý, Pospíšek, Vystavěl, Picek, Šubrt 
Hosté: Novotný M., Langr 
Omluveni: Aleš, Škoda 
 
Jednání řídil předseda ČSOS R. Kamenický 
 
 
Program: 
 1. Aktuální informace, potvrzení hlasování per rollam, kontrola úkolů 
 2. Informace o financování sportu ze strany MŠMT v roce 2019 
 3. Informace sekce OB, LOB, MTBO, Trail-O 
 4. Informace Rad ČSOS 
 5. Informace o přípravách a financování MS v MTBO 2020 
 6. Informace o reklamním a sponzorském zajištění soutěží ČSOS v OB 2019 
 7. Zpráva o hospodaření ČSOS za rok 2018 
 10. Zpráva o činnosti a hospodaření ČO za rok 2018 
 11. Různé 
 
 
2/01 Aktuální informace, kontrola úkolů 

VV-ČSOS 
a) schválil zápis 2019/1 z jednání VV-ČSOS dne 23. 1. 2019; 

b) potvrdil  hlasování per rollam přijetí nového klubu Sokol Vrbno pod Pradědem 
(TJ Sokol Vrbno pod Pradědem, z.s. - oddíl orientačního běhu, IČO 48806994, 
Hanácká oblast sekce OB, Moravskoslezský KS ČSOS), přidělilo mu zkratku TVR  a 
číslo 0930; 

c) potvrdil  hlasování per rollam přijetí nového klubu OK SILESIA (OK SILESIA z. s., 
oblast sekce OB Moravskoslezský Kraj, Moravskoslezský KS ČSOS), přidělilo mu 
zkratku SIT a číslo 0826; 

d) vzal na vědomí aktuální informace R. Kamenického, I. Matějů a J. Šubrta: 

- o jednání Českého olympijského výboru se zástupci sportovních svazů; 
- o zisku bronzové medaile P. Hančové ze závodu LOB na krátké trati s hromadným 

startem na Světové zimní univerziádě v Krasnojarsku; 
- o přípravě publikace k 70 letům Orientačních sportů v ČR; 
- o vyúčtování státních dotací 2018; 
- o výsledku dopingové kontroly při MČR v LOB s výsledkem 2x negativní; 
- o termínu konání VH ČUS dne 19. 6. 2019 v Nymburce; 
- o jednání představitelů VSC MŠMT se zástupci sportovních svazů ohledně účasti 

sportovců v sekci Akademický výběr VSC MŠMT; 
- o jednání komise neolympijských sportů ("NEČOV"), kde byly vyzvány sportovní 

svazy, aby případně zaslaly náměty a připomínky pro práci nově zřízené Národní 
sportovní agentury. 
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2/02 Informace o financování sportu ze strany MŠMT 
VV-ČSOS 
a) vzal na vědomí informaci J. Šubrta o financování sportu (resp. ČSOS) ze strany 

MŠMT v roce 2019; 

b) pověřil Ekonomickou radu ČSOS, aby předložila na další VV-ČSOS návrh úpravy 
rozpočtu ČSOS na rok 2019, podle skutečně obdržených dotací MŠMT a zpracovala 
analýzu toku finančních prostředků v letech 2019 -2021 s přihlédnutím k pořádání 
MS v MTBO 2020 a MS v OB 2021. 

 
2/03a  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 - Jan Šedivý, MSJ - Pavel Košárek, 
MED - Marek Cahel). 

 
2/03b  Informace sekce LOB 

VV-ČSOS 
a) vzal na vědomí informaci o účasti na ME, MS, MSJ, MED a Světové zimní 

univerziádě v LOB 2019; 

b) vzal na vědomí informaci o skončených soutěžích LOB v ČR; 

c) schválil příspěvky za kvalitu soutěží pro každého pořadatele závodů LOB v sezoně 
2019 ve výši 23 tis. Kč (OSN, OOL, LIV a VRB) a ukládá vyplatit pořadatelům LOB 
příspěvek za kvalitu s podmínkou uhrazení odvodů ze závodů; 

d) schválil rozdělení příspěvků na přípravu talentů v klubech ČSOS dle předloženého 
návrhu vedení sekce LOB v celkové výši 90 tis. Kč: 

OSN   4.900 Kč  TBM 10.400 Kč  VRB   8.000 Kč 
PGP   3.600 Kč  TJN   5.200 Kč  VRL   5.800 Kč 
SKV   3.800 Kč  TRI   3.300 Kč  VSP   5.800 Kč 
STH 11.500 Kč  VPM 23.800 Kč  ZBM   3.900 Kč 

 
2/03c  Informace sekce MTBO 

VV-ČSOS 
a) vzal na vědomí informaci sekce MTBO v oblasti reprezentace; 

b) schválil novelizaci přílohy k Pravidlům MTBO, novelizaci Klasifikačního řádu a 
Soutěžního řádu s účinností od 1. 4. 2019 a vzalo na vědomí informaci o přípravě 
soutěží MTBO 2019. 

 
2/03d  Informace sekce Trail-O 

VV-ČSOS 
a) vzal na vědomí písemnou informaci sekce Trail-O od L. Forsta; 

b) pověřil D. Vystavěla účastí na jednání vedení sekce Trail-O dne 31. března 2019. 
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2/04 Informace Rad ČSOS 

VV-ČSOS 
a) vzal na vědomí informaci Metodické rady ČSOS; 

b) vzal na vědomí informaci Marketingové rady ČSOS; 

c) vzal na vědomí informaci Mapové rady ČSOS; 

d) schválil „Seznam autorizovaných tiskařů pro tisk map ČSOS digitálními 
technologiemi“ předložený Mapovou radou ČSOS s platností od 1. 4. 2019 

e) schválil „Mapy pro OB – dodatek 1, definice CMYK tisku a barev“ ke Specifikaci 
mapy pro OB, která je komentovaným překladem „ISOM 2017 Appendix 1 - CMYK 
Printing a Colour Definition“; 

f) vzal na vědomí informaci o aktivitách Rady pro podporu inovací ČSOS; 

g) doporučil medializovat možnost zapojení klubů ČSOS do akce „Ukliďme Česko“, 
více informací na https://www.uklidmecesko.cz dne 6.4.2019 a rozpracovat akci pro 
kluby ČSOS s cílem pomoci lesům, kde probíhají tréninky, od plastových odpadků 
s cílem propagace ekologického přínosu o-sportů 

h) doporučil připravit realizaci projektu Stacionární tréninkové kempy v OB (STK) 
v roce 2020 pro přípravu členů TSM a doporučil,  aby koordinátor projektu STK 
J. Petržela projednal se zástupci TSM priority, vhodné termíny a místa STK. 

 
2/05 Informace o přípravách a financování MS v MTBO 2020 

VV-ČSOS 
a) vzal na vědomí informaci Z. Pospíška o průběhu příprav MS v MTBO 2020 

b) vyzval OV MS v MTBO 2020 k předložení návrhu rozpočtu MS v MTBO 2020 a 
k projednání finančního zabezpečení této akce se sekretariátem ČSOS, včetně 
zpracování podkladových materiálů projektu k žádosti o dotaci MŠMT z programu 
VSA 2020 

 
2/06 Informace o reklamním a sponzorském zajištění soutěží ČSOS v OB 2019 

VV-ČSOS 
a) vzal na vědomí „Informaci o reklamním a sponzorském zajištění soutěží ČSOS v OB 

pro rok 2019“ včetně „Seznamu partnerů ČSOS pro rok 2019“ a uložil provést 
příslušné kroky k výrobě reklamních transparentů a dalších reklamních prvků pro 
sezónu 2019. Z: Matějů, Šubrt, Hranička. 

 
2/07 Zpráva o hospodaření ČSOS za rok 2018 

VV-ČSOS 
a) schválil Zprávu o hospodaření ČSOS (čerpání rozpočtu ČSOS) a Účetní závěrku 
ČSOS za rok 2018. Hospodářským výsledkem po zdanění je ztráta ve výši 
1.128.465,54 Kč a o tuto částku bude sníženo vlastní jmění. 

 
2/08 Zpráva o činnosti a hospodaření České orientační, s.r.o. za rok 2018 

VV-ČSOS 
a) schválil Zprávu o činnosti České orientační, s.r.o. za rok 2018; 

b) schválil Zprávu o hospodaření České orientační, s.r.o. a Účetní závěrku ČO za rok 
2018. Hospodářský výsledek skončil ztrátou 260.515,- Kč s tím, že tato ztráta byla 
uhrazena z účtu „Nerozdělený zisk z minulých let“. 
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2/09 Různé 

VV-ČSOS 
a) schválil změnu termínu a místa konání VH ČSOS 2019 na 7. 12. 2019 v Brně; 

b) schválil návrh na setrvání reprezentantů ČR v orientačním běhu ve VSC MŠMT ČR 
na období od 1. dubna 2019; 

c) schválil čerpání finančních příspěvků poskytnutých ČSOS z prostředků darovaných 
ČOV ze strany loterijních společnosti za rok 2018 dle předložené informace o čerpání 
těchto prostředků; 

d) schválil informaci o možnosti poskytnutí finančních prostředků klubům ČSOS 
(z dotací MŠMT a z prostředků darovaných ČOV) na pořádání rozvojových a 
výukových akcí pro mládež, která je zveřejněna ve Zpravodaji ČSOS 2019/2 
(Výukové mapy, Dny orientace v přírodě, WOD, Areály pevných kontrol, apod.); 

e) schválil úpravu v Informaci o zpracování osobních údajů; 

f) schválil seznam pověřených osob ČSOS, které mají oprávnění hlavního administrátora 
IS ORIS; 

g) vzal na vědomí změny v IS ORIS; 

h) vzal na vědomí informaci o posunutí termínu konání MS v OB 2021 o jeden den na 
3. - 10. července 2021; 

i) vzal na vědomí informaci J. Picka o přípravě TV přenosů ze ZODM 2020 
v karlovarském kraji a informaci I. Matějů o realizaci TV přenosu ze sprintu dne 24. 6. 
2019 z LODM v Liberci; 

j) vzal na vědomí informaci J. Picka o Olympijských parcích v Brně a Ostravě v době 
konání LOH 2020 v Tokiu; 

k) vzal na vědomí informaci I. Matějů o TV přímém přenosu ze sprintových štafet a 
TV studiu dne 19. května 2019 v Pardubicích (10:10 - 11:50 hod.). 

 
Termín příštího zasedání VV-ČSOS bude ve středu 5.června 2019 v Brně. 
Zapsal: Jiří Šubrt – generální sekretář ČSOS 
 


