
Z á p i s   č.  2021/3 
 

z 3. zasedání VV-ČSOS, 
které se konalo dne 31. 3. 2021 elektronicky přes ZOOM 

 
Přítomni:  Kamenický, Matějů, Klimpl, Picek, Vystavěl, Zřídkaveselý, Šubrt 
Omluveni: Aleš, Pospíšek, Škoda 
 
Jednání řídil předseda ČSOS R. Kamenický. 
 
 
Program: 
 1) Aktuální informace  
 2) Informace sekcí (OB, LOB, MTBO, Trail-O) 
 3) Informace z jednání IOF Councilu 
 4) Aktuální ekonomická situace v ČSOS 
 5) Informace o přípravě MS v OB 2021 a o vlivu epidemické situace na doprovodné 

a přidružené akce k MS 
 6) Termín volební VH ČSOS 
 7) Různé 
 
 
3/01 Aktuální informace 

VV-ČSOS 
a) schválil zápis 2021/2 z jednání VV-ČSOS dne 2. 3. 2021. 

 
3/02a Informace sekce OB 

VV-ČSOS 
a) vzal na vědomí informaci sekce OB. 

 
3/02b Informace sekce LOB 

VV-ČSOS 
a) vzal na vědomí informaci sekce LOB v oblasti reprezentace a soutěží; 
b) vzal na vědomí informaci o vyhlášení výběrového řízení na šéftrenéry reprezentací 

LOB. 
 
3/02c Informace sekce MTBO 

VV-ČSOS 
a) vzal na vědomí informaci sekce MTBO v oblasti reprezentace; 
b) vzal na vědomí informaci sekce MTBO o změně kalendáře ČP MTBO 2021. 

 
3/02d Informace sekce Trail-O 

VV-ČSOS 
a) vzal na vědomí informaci sekce trail-O; 
b) schválil nominaci (kandidaturu) P. Ptáčka do IOF Athlete Advisory Group. 

 
3/03 Informace z jednání IOF Councilu 

VV-ČSOS 
a) vzal na vědomí informaci D. Vystavěla z březnového jednání IOF Councilu. 
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3/04 Aktuální ekonomická situace v ČSOS 
VV-ČSOS 
a) vzal na vědomí informaci sekretariátu ČSOS o finanční situaci ČSOS. Státní dotace 

„Významné sportovní akce 2021“ a „Podpora sportovních svazů“ (Rozvoj sportovní 
reprezentace a talentované mládeže, Rozvoj a podpora sportu) již dorazily od NSA na 
účet ČSOS ve 100% výši; 

b) schválil manuál – Podmínky individuálního proplácení dokladů sekretariátem ČSOS. 
 
3/05 Informace o přípravě MS v OB 2021 a o vlivu epidemické situace na doprovodné 

a přidružené akce k MS 
VV-ČSOS 
a) projednal informaci J. Picka o zabezpečení tréninkových kempů a další aktuální 

informace o přípravě MS v OB 2021; 
b) schválil, že případné zrušení nebo úprava programu doprovodných závodů MS v OB 

bude dořešeno organizačním výborem MS do konce dubna a v případě zrušení 
WOC Tour budou všem přihlášeným vráceny již zaslané vklady; 

c) schválil podání kandidatury ČSOS na pořádání podzimní série Světového poháru 
v OB v roce 2023 s centrem v České Lípě, popř. ve Starých Splavech; 

d) projednal návrh materiálu „Orienťák žije“, který by měl ukázat, jak aktivovat náš 
sport po skončení omezení z důvodu epidemické situace – tento materiál bude 
dopracován do 15. dubna (J. Picek a P. Klimpl) a do konce dubna bude zveřejněn 
uvnitř svazu a prezentován na veřejnosti. 

 
3/06 Termín volební VH ČSOS 

VV-ČSOS 
a) potvrdil , že při současné epidemické situaci stále není možné svolat prezenční 

VH ČSOS. Termín bude vyhlášen, až to podmínky umožní. Vzhledem k pořádání MS 
v OB bylo rozhodnuto, že pokud se VH ČSOS neuskuteční do 15. května, tak se 
přesune až na září. 

 
3/07 Různé 

VV-ČSOS 
a) projednal materiál J. Petržely o proveditelnosti letních Stacionárních tréninkových 

kempů ve Švédsku a rozhodl o pokračování přípravy těchto STK, až do termínu 
úhrady nevratných nákladů spojených s touto akcí; 

b) seznámil se s ukončením první části výukových programů pro školy Zažij svůj domov 
a doporučil  seznámit s tímto programem členskou základnu ČSOS; 

c) doporučil založení e-shopu s nabídkou metodických, tréninkových, propagačních a 
informačních materiálů ČSOS, včetně propagačních předmětů MS v OB 2021, který 
by provozovala Česká orientační s.r.o.; 

d) vzal na vědomí zveřejněný termín VH ČUS dne 23. 6. 2021 v Nymburce. 
 
 
 
Zapsal: Jiří Šubrt – generální sekretář ČSOS 
 


