
 

Z á p i s  č. 2020/5 
 

z 5. zasedání VV-ČSOS, 
které se konalo dne 20. 10. 2020 elektronicky přes ZOOM 

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

Vystavěl, Šubrt 
 
Jednání řídil předseda ČSOS R. Kamenický 
 
Program: 
 1. Aktuální informace, kontrola úkolů, potvrzení hlasování per rollam 
 2. Informace sekce OB 
 3. Informace sekce LOB 
 4. Informace sekce MTBO 
 5. Informace sekce Trail-O 
 6. Příprava a způsob konání VH ČSOS 2020 
 7. Informace o plnění rozpočtu ČSOS v roce 2020 a návrh rozpočtu ČSOS na rok 2021 
 8. Informace o přípravě Euromeetingu 2020 a MS v OB 2021 
 9. Různé 
 
5/01 Aktuální informace, kontrola úkolů, potvrzení hlasování per rollam 

VV-ČSOS 
a) schválil zápis 2020/4 z jednání VV-ČSOS dne 23. 9. 2020; 
b) vzal na vědomí aktuální informace J. Šubrta a I. Matějů a D. Aleše: 

- o jednání s předsedou ČUS M. Janstou; 

- o vyhlášení výzev NSA pro VSA 2021 a MŮJ KLUB 2021; 

- o posunutí pléna ČOV na 10.11.2020; 

- o plánovaném setkání s novým ředitelem ASC Dukla P. Bencem. 

 
5/02 Informace sekce OB 

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

reprezentace, talentované mládeže a metodické činnosti. 
 
5/03 Informace sekce LOB 

VV-ČSOS 
a) vzal na vědomí informaci o přípravě reprezentačních týmů LOB; 
b) vzal na vědomí informaci o přípravě sezony LOB 2021; 
c) podpořil podání přihlášky ČAUS na konání AMS v LOB v ČR v roce 2022. 

 
5/04 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 o termínu shromáždění sekce MTBO elektronicky dne 

20. 11. 2020. 



Zápis VV-ČSOS 2020/5 str. 2 

 
5/05 Informace sekce Trail-O 

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

 
5/06 Příprava a způsob konání VH ČSOS 2020 

VV-ČSOS 
a) schválil Zásady volební kampaně na VH ČSOS 2020, návrh Volebního řádu pro VH 

2020 a návrh Jednacího řádu pro VH 2020; 
b) navrhl počet členů VV-ČSOS pro období 2021–2024 na 9 (1x předseda zvolený na 

VH, 3x předsedové sekcí OB, LOB a MTBO, 5x řádní členové VV-ČSOS zvolení na 
VH) a navrhl  počet členů Předsednictva ČSOS pro období 2021–2024 na 4; 

c) doporučil, aby v případě, že nebude možnost z důvodu vládního omezení uskutečnit 
VH ČSOS dne 12. 12. 2020 v Praze, byla VH ČSOS přesunuta na nejbližší možný 
termín po ukončení omezení. Tento případný posun termínu VH ČSOS zveřejní 
P-ČSOS nejpozději dne 28. 11. 2020. Počty delegátů a navržení kandidáti na volené 
funkce zůstávají stejné i na přesunutou VH ČSOS. 

 
5/07 Informace o plnění rozpočtu ČSOS v roce 2020 a návrh rozpočtu ČSOS na rok 2021 

VV-ČSOS 
a) projednal a vzal na vědomí informaci sekretariátu ČSOS a Ekonomické rady o plnění 

rozpočtu ČSOS za rok 2020; 
b) doporučil  Ekonomické radě sledovat výdajové položky rozpočtu tak, aby se daly 

vyúčtovat dotace MŠMT z výzev REPRE 2020, TALENT 2020 a ORGANIZACE 
SPORTU 2020; 

c) požádal členy VV-ČSOS o navržení dalších smysluplných nákladů k případnému 
doúčtování státních dotací; 

d) projednal a vzal na vědomí návrh rozpočtu ČSOS na rok 2021, který bude předložen 
na VH ČSOS a doporučil  členům VV-ČSOS, aby do příští schůze VV-ČSOS vznesli 
požadavky na případné úpravy. 

 
5/08 Informace o přípravě Euromeetingu 2020 a MS v OB 2021 

VV-ČSOS 
a) vzal na vědomí informaci J. Picka o zrušení Euromeetingu 2020; 
b) vzal na vědomí informaci o aktuálním stavu příprav MS v OB 2021. 

 
5/09 Různé 

VV-ČSOS 
a) vzal na vědomí informaci D. Vystavěla a doporučil  nominace zástupců ČSOS do 

komisí IOF: 
- Lenka Klimplová – komise rozvoje (GDC); 

- Jaroslav Kačmarčík – komise rozvoje (GDC); 

- Alena Voborníková – pracovní skupina pro vzdělávání komise rozvoje (EduWG GDC); 

- Luděk Krtička – mapová komise (MC); 

- Jiří Putík – komise MTBO; 

- Hanna Rost – komise LOB; 

- Jan Fiala – komise OB; 
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b) vzal na vědomí přípravu a navržené termíny vyhlášení Ankety o nejlepší orientační 
sportovce jednotlivých sekcí ČSOS; 

c) vzal na vědomí informaci I. Matějů o změnách podzimních oslav 70 let orienťáku 
s tím, že dne 21. 10. bude na Bunči za přítomnosti zástupců ČSOS a zlínského regionu 
odhalena pamětní deska připomínající konání 1. závodu v OB v Československu; 

d) vzal na vědomí přidělení ZODM 2022 Královéhradeckému kraji. Na program ZODM 
2022 je opět zařazen LOB. 

 
Termín příštího zasedání VV-ČSOS bude v stanoven v listopadu 2020 
 
Zapsal: Jiří Šubrt – generální sekretář ČSOS 


