
Z á p i s  č. 1/2015 
 

z  1. zasedání P-ČSOS, 
které se konalo dne 21. 1. 2015 v  Praze na Strahově 

 
Přítomni:  Kamenický, Matějů, Klimpl, Škoda, Pospíšek, Vystavěl, Jirásek, Šubrt 
Omluven: Zřídkaveselý 
Host: Jiří Kejval – předseda ČOV 
  
Jednání řídil předseda ČSOS  R. Kamenický 
 
Program: 

1. Aktuální informace, kontrola úkolů 
2. Informace sekcí OB, LOB, MTBO 
3. Aktuální informace ČOV 

         Dohoda o společném postupu mezi ČOV a ČSOS 
4. Plán práce ČSOS v roce 2015  
5. Orientační sporty na ČT Sport v roce 2015 
6. Mezinárodní činnost ČSOS v roce 2015 
7. Informace o přípravě ME v OB 2016  
8. Návrh odměn za umístění na MS, MSJ, ME a MEJ 2015 
9. Různé 

 
                
 
1/1a   Aktuální informace 

P-ČSOS 
 vzalo na vědomí aktuální informace R Kamenického, I. Matějů a J. Šubrta 
  

- o jednání valné hromady složky ČOV – Českého klubu sportovních svazů, organizací a 
institucí dne 17.12. 2014, která projednávala informaci o průběhu uznávání a přijímání nových 
členů, o podpoře významných mezinárodních akcí, o financování z MŠMT v roce 2015 a o 
vývoji nových stanov ČOV a které se za ČSOS zúčastnil I. Matějů.  

- o jednání expertních komisí MŠMT pro Programy 1 – 7, které projednávají žádosti 
jednotlivých sportovních svazů a organizací o finanční dotace pro rok 2015. V měsíci květen-
červen se uskuteční jednání s jednotlivými svazy ohledně podpory pro rok 2016. 

- o jednání s výkonným ředitelem SR ČT J. Ponikelským a producentem J. Bendlem dne 15.1. 
2015 ohledně organizace a finančního zabezpečení plánovaných akcí ČSOS v ČT v roce 2015, 
kterého se zúčastnili I. Matějů a J. Šubrt. Z jednání vznikl upravený „Plán akcí orientačních 
sportů na programu ČT SPORT v roce 2015“, který je obsažen v samostatném bodě.   

- o průběhu vyúčtování státních dotací MŠMT 2014 Program II a V v klubech ČSOS a KSOS 
- o stavu placení členských příspěvků členů ČSOS (klubů) a kontrole Evidenčních listů 
- o přijetí M. Cahla do pracovního poměru od 1.1.2015 na pozici Svazového trenéra mládeže  

 
 
 
1/1b   Kontrola úkolů 

P-ČSOS 
- schválilo zápis č. 7/2014 ze zasedání P-ČSOS dne 19.11.2014 v Praze a zápis 
č.8/2014 ze dne 6.12.2014 v Praze 
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1/2a   Informace sekce OB 
P-ČSOS 
a) vzalo na vědomí informace sekce OB v oblasti soutěží, talentované mládeže, 
reprezentace, metodické činnosti a organizačních věcí 

b) schválilo novelizaci Soutěžního řádu soutěží sekce OB s účinností od 1. 2. 2015 
c) schválilo novelizaci Pravidel OB (Příloha II) s účinností od 1. 2. 2015 
 

1/2b   Informace sekce MTBO 
P-ČSOS 
a) vzalo na vědomí informace sekce MTBO v oblasti reprezentace 
b) vzalo na vědomí informaci o přípravě soutěží MTBO 2015 
c) vzalo na vědomí informaci o přípravě soutěží MS MTBO 2015 v Liberci 

 
1/2c Informace sekce LOB 
            P-ČSOS 

a) schválilo vyslání výpravy na ME v LOB v SUI ve složení max. 4M + 4D + 2 RT, 
vedoucí výpravy R. Klech.   

b) schválilo vyslání výpravy na MS v Norsku ve složení max. 4H + 3D + 3RT, vedoucí 
výpravy R. Klech 

c) schválilo složení výpravy na MSJ a MED v LOB v Norsku ve složení junioři max. 
2M + 2D dorost 4M +3D a společný RT 3, vedoucí výpravy R. Horyna 

d) vzalo na vědomí změny v kalendáři LOB 2015 
 
 
1/03 Aktuální informace ČOV, Dohoda o společném postupu mezi ČOV a ČSOS 
            P-ČSOS 

a) vzalo na vědomí informaci předsedy ČOV Jiřího Kejvala o nejnovějším vývoji 
v ČOV a celém sportovním prostředí   

b) doporučilo podepsání Dohody o společném postupu mezi ČOV a ČSOS. Tuto 
dohodu poté podepsal předseda ČOV a ČSOS (text „Dohody“ je příloze č. 1 zápisu)  

c) diskutovalo s předsedou ČOV o problémech ve sportovním prostředí (rozdělování 
dotací, loterijní prostředky, zákon o sportu, členská základna svazů, sportovní 
gymnázia, spolupráce ČOV a sportovních svazů při jednání se státními orgány, …) 

 
 
1/04 Plán práce a termíny zasedání P-ČSOS v roce 2015 

P-ČSOS 
a) schválilo termíny zasedání P-ČSOS v roce 2015 -  4. března, 6. května, 17. června, 

16. září, 14. října, 11. listopadu. 
 
 
1/05 Orientační sporty na ČT Sport v roce 2015  

P-ČSOS 
a) vzalo na vědomí upravený Plán akcí orientačních sportů na programu ČT SPORT 

v roce 2015 
b) uložilo zpracovat další požadavky ČSOS na PR do pravidelných pořadů redakce 

sportu ČT Z: Matějů, Šubrt T: 10.2.2015 
c) vzalo na vědomí první verzi „Projektu vysílání TV z ME OB 2016“, kterou předložil 

D. Aleš 
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1/06 Mezinárodní činnost ČSOS v roce 2015  

P-ČSOS 
a) vzalo na vědomí informaci D. Vystavěla o jednání vedení a komisí IOF ve 

Frankfurtu 
b) schválilo účast zástupců ČSOS na jednání IOF při MS 2015 ve Skotsku 

(prezidentská konference IOF – Kamenický, Vystavěl, Šubrt, seminář IOF a 
zasedání evropských federací (Kamenický, Matějů, Šubrt) 

c) schválilo rozpočet na mezinárodní činnost ČSOS v roce 2015 dle požadavků D. 
Vystavěla   

 
1/07 Informace o přípravě ME v OB 2016  

P-ČSOS 
a) vzalo na vědomí informaci D. Aleše  o stavu příprav ME v OB 2016 v Jeseníku 
b) schválilo poskytnutí vratného příspěvku ve výši 200 tis. pořadateli ME v OB 2016  

 
1/08  Návrh odměn za umístění na MS, ME a MSJ 2015 

P-ČSOS  
a) schválilo návrh odměn za umístění na MS,  ME, MSJ a MEJ  2015- viz příloha č.2 

Zápisu 
 
 
1/09  Různé 

P-ČSOS  
a) schválilo rozdělení příspěvků na činnost krajských svazů ČSOS, na přípravu talentů v 

oblastech sekce OB a v klubech ČSOS na rok 2015 (dle Směrnice pro hospodaření 
ČSOS a schváleného rozpočtu ČSOS pro rok 2015) a jeho zveřejnění ve Zpravodaji 
ČSOS 1/2015 

b) vzalo na vědomí vydání Zpravodaje ČSOS 1/2015 (další Zpravodaj ČSOS) vyjde 
v únoru 2015) 

c) vzalo na vědomí vyúčtování loterijních prostředků poskytnutých ČSOS od ČOV v roce 
2014  

d) vzalo na vědomí podepsání Pracovně právních závazků a podmínek zaměstnanců 
ČSOS  

e) určilo termín VH ČSOS 2015 na sobotu 28. 11. 2015 v  Luhačovicích 
f) vybralo OOB TJ Slovan Luhačovice (LCE) za pořadatele slavnostního vyhlášení 

Ankety „O nejlepšího orientačního sportovce 2015“, které se uskuteční v rámci O-
GALA 28.11.2015 v Luhačovicích 

g) schválilo soutěžní řád Trail-o a vzalo na vědomí nominační kritéria WTOC 2015 
h) uložilo J. Šubrtovi zajistit jednání vedení svazu s redakcí sportu Českého rozhlasu za 

účelem možností projednání vzájemné spolupráce T: 15.2.2015 
i) vzalo na vědomí informaci o vernisáži  výstavy Orientační běh - moderní sport  

21. století, která proběhne 4.února 2015 v Galerii RIM v Otrokovicích 
 

 
 
Termín příštího zasedání P-ČSOS bude ve středu 4. března 2015 v Praze 
 
Zapsal: Jiří Šubrt – generální sekretář ČSOS 
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Příloha č. 1 Zápisu P-ČSOS 1/2015   
 

Dohoda o spole čném postupu 
 
Český olympijský výbor 
zastoupený předsedou Jiřím Kejvalem 

 
Český svaz orienta čních sport ů 
Zátopkova 100/2, 
169 00, Praha 6 
zastoupený předsedou Radanem Kamenickým 
 
 
Oba subjekty se shodují, že jejich společným zájmem je vytvořit co nejlepší podmínky pro 
rozvoj daného sportu, růst členské základny, výchovu mládeže a úspěšnou reprezentaci 
státu. 
 
 
 
1) Prostředky z MŠMT mají být distribuovány prostřednictvím sportovních svazů / federací, 

nikoliv střešními organizacemi, ČOV nevyjímaje. 

2) Distribuce veškerých financí bude probíhat podle transparentních pravidel. 

3) Prostředky budou rozdělovány mimo jiné i na základě reálné členské základny, 
evidované v centrálním registru. 

4) Odvody z loterií bude distribuovat ČOV, výhradně na podporu sportování dětí a mládeže. 
Na základě transparentního vyúčtování bude ČOV usilovat o navýšení procentuálního i 
absolutního výnosu z odvodů pro sport. 

5) Strany budou usilovat o zvýšení finančních prostředků pro sport z rozpočtu krajských 
úřadů. 

6) Strany budou usilovat o vytvoření podmínek pro možnost čerpání finančních prostředků 
z fondů Evropské unie. 

7) Strany se budou vzájemně podporovat a koordinovat aktivity v rámci mezinárodních 
sportovních organizací. 

8) Oba subjekty podporují projekt „druhá kariéra“ pro sportovce po ukončení závodní 
kariéry. 

9) Svaz podporuje úsilí ČOV o využití finančních prostředků z fondů prevence zdravotních 
pojišťoven pro sport mládeže a projekty podporující zdravý životní styl. 

10) Svaz podporuje projekt Národních olympijských center a hodlá se aktivně podílet při 
jejich využívání. 

11) Svaz se bude aktivně podílet na nové koncepci sportovních gymnázií. 

 

 

 

 ……………………………………. ……………………………… 
 Radan Kamenický Ji ří Kejval  
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Příloha č. 2 Zápisu P-ČSOS 1/2015   

 

 
Odměny za umístění na MS, ME, MSJ a MEJ 

v OB, LOB a MTBO 2015 
 

Částky v Kč 
OB LOB MTBO 

MS MSJ MS ME MSJ MS ME MSJ MEJ 

JE
D

N
O

T
LI

V
C

I 

1. místo 100.000,- 20.000,- 50.000,-   25.000,- 10.000,- 70.000,-   35.000,- 14.000,- 7.000,- 

2. místo 70.000,- 15.000,- 35.000,- 17.500,- 7.500,- 50.000,- 25.000,- 10.000,- 5.000,- 

3. místo 50.000,- 10.000,- 25.000,- 12.500,- 5.000,- 35.000,- 17.500,- 7.000,- 3.500,- 

4. místo 35.000,- 7.000,- 17.500,- 8.750,- 3.500,- 25.000,- 12.500,- 5.000,- 2.000,- 

5. místo 20.000,- 5.000,- 10.000,- 5.000,- 2.500,- 14.000- 7.000,- 3.000,- 1.500,- 

6. místo 15.000,- 3.000,- 7.500,- 3.750,- 1.500,- 10.000,- 5.000,- 2.000,- 1.000,- 

7. místo 12.000,- 2.000,- 6.000,- 3.000,- 1.000,- 8.000,- 4.000,- 1.000,- --- 

8. místo 10.000,- 1.000,- 5.000,- 2.500,- 500,- 7.000,- 3.500,- 500,- ---  

9. místo 8.000,- --- 4.000,- --- --- 5.000,- --- --- --- 

10. místo 6.000,- --- 3.000,- --- --- 4.000,- ---  ---  ---  

11. místo 5.000,- --- 2.500,- --- --- 3.000,- --- --- --- 

12. místo 4.000,- --- 2.000,- --- --- 2.500,- --- --- --- 

Š
T

A
F

E
T

Y
 

1. místo 35.000,- 7.000,- 20.000,- 10.000,- 5.000,- 25.000,- 12.500,- 6.000,- 3.000,- 

2. místo 20.000,- 5.000,- 10.000,- 5.000,- 3.000,- 14.000,- 7.000,- 4.000,- 2.000,- 

3. místo 15.000,- 4.000,- 7.500,- 3.750,- 2.000,- 10.000,- 5.000,- 3.000,- 1.500,- 

4. místo 8.000,- 2.000,- 4.000,- 2.000,- 1.500,- 6.000,- 3.000,- 2.000,- --- 

5. místo 5.000,- 1.500,- 3.000,- --- 1.000,- 4.000,- --- 1.000,- --- 

6. místo 4.000,- 1.000,- 2.000,- ---    500,- 3.000,- ---    500,- --- 

7. místo 3.000,- --- 1.000,- --- --- 2.000,- --- --- --- 

8. místo 1.000,- --- 500,- --- --- 500,- --- --- --- 

 
Poznámky: 
- Odměny za závod jednotlivců platí při MS, ME, MSJ pro všechny individuální závody dle 

reglementu příslušné soutěže pro daný rok (např. MS v OB: sprint, middle a long) 
- Odměny pro štafety jsou podmíněny startem nejméně osmi štafet a umístěním v 1. polovině 

startovního pole, medailisté však jsou odměňováni vždy. 
- Odměny pro štafety, případně štafety dvojic jsou určeny pro každého člena štafety. 


