
Z á p i s  č. 2/2014 
 

z  2. zasedání P-ČSOS, 
které se konalo dne 19. 3. 2014 v Praze na Strahově 

 
Přítomni:  Kamenický, Matějů, Klimpl, Škoda, Pospíšek,Vystavěl, Zřídkaveselý, Valášek, 

Šubrt, Brettlová, Jirásek, Langr, Horyna 
 
Jednání řídil předseda ČSOS R. Kamenický 
 
Program: 
 1. Aktuální informace, kontrola úkolů potvrzení schválení materiálů per-rollam 
 2.  Informace sekce OB 
 3. Informace o reklamním a sponzorském zajištění soutěží ČSOS v OB 2014 
 4. Informace sekce LOB 
 5. Hodnocení MSJ v LOB 
 6. Informace sekce MTBO 
                7. Informace Mapové rady 
                8. Internetové stránky ČSOS  
 9. Zpráva o hospodaření ČSOS za rok 2013 
 10. Zpráva o činnosti a hospodaření ČO za rok 2013 
              11. Diskuzní blok - „Podpora talentované mládeže“ 
 12. Různé 
 
2/01 Aktuální informace, kontrola úkolů a schválení materiálů per-rollam 

P-ČSOS 
  schválilo zápis 2014/1 z jednání P-ČSOS dne 15.1.2014 

vzalo na vědomí aktuální informace J. Šubrta 
-   o jednání Legislativní rady ČOV, kterého se dne 17.3.2014 se zúčastnil J. Šubrt  
- o semináři ČOV k problematice financování sportu v ČR v roce 2014, kterého se 

zúčastnili R. Kamenický, I. Matějů a J. Šubrt 
- o stavu členské základny ke konci února  2014 - 213 klubů, 10100 členů, 8200 

registrací sekce OB  
- o změně vedení účetnictnví a archivací dokladů ČSOS z ČUS na ČSOS 
- o poradě sekretářů sportovních svazů sdružených v ČUS 

           
2/02 Informace sekce OB 

P-ČSOS 
a) vzalo na vědomí informaci sekce OB v oblasti soutěží, talentované mládeže, 

reprezentace, talentované mládeže, metodické činnosti a organizačních věcí 
b) přídělilo  mimořádnou dotaci z rozpočtu ČSOS SKOB Zlín ve výši 25tis. Kč na 

zajištění činnosti SCM Zlín v roce 2014 
c) schválilo složení výprav na MS, ME, MSJ a MED v OB 2014 a jejich vedoucí - MS 

v OB Itálie 6D, 6H, 3RT, vedoucí R. Novotný, ME v OB Portugalsko 6D, 7H, 3RT, 
vedoucí R. Novotný, (MSJ v OB Bulharsko 6D, 6H, 4RT, vedoucí P. Košárek 
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2/03 Informace o reklamním a sponzorském zajištění soutěží ČSOS v OB 2104 
P-ČSOS 
a) vzalo na vědomí materiál „Reklamní a sponzorské zajištění soutěží ČSOS v OB 
v roce 2014“  

 
 
2/04 Informace sekce LOB 

P-ČSOS 
a) vzalo na vědomí informace o průběhu sezony LOB 
 

 
2/05  Hodnocení MSJ v LOB 

P-ČSOS 
a) vzalo na vědomí hodnocení R. Horyny o účasti české juniorské reprezentace a 

výběru dorostu na MSJ a MED v LOB 2014 v Estonsku a poděkovalo šéftrenerovi R. 
Horynovi za vykonanou práci 

b) schválilo odměny za umístění štafety juniorů dle sazebníku odměn (5. místo - 3x 
1500 Kč,-) na MSJ v OB 

 
2/06 Informace sekce MTBO 

P-ČSOS 
a) vzalo na vědomí informaci sekce MTBO v oblasti reprezentace 
b) schválilo složení výprav na MS, MSJ a MED v MTBO v Polsku a jejich vedoucí  -

MS v MTBO max. 6D max. 8H 3RT vedoucí J. Vraný, MSJ v MTBO max 4D max 
4H 2RT vedoucí P. Lukavec, MED v MTBO max 2D max  3H 2RT vedoucí P. 
Lukavec 

c) vzalo na vědomí informaci o přípravě soutěží v roce 2014 
d) vzalo na vědomí informaci o metodické činnosti 

 
2/07  Informace Mapové rady 

P-ČSOS 
a) vzalo na vědomí informaci předsedy mapové rady ČSOS J. Lagra o činnosti  

Mapové rady 
 
2/08  Internetové stránky ČSOS 

P-ČSOS 
a) vzalo na vědomí informaci M. Jiráska o nově připravovaných webových stránkách 

svazu 
 
2/09 Zpráva o činnosti a hospodaření ČSOS za rok 2013  

P-ČSOS 
a) schválilo „Zprávu o hospodaření ČSOS za rok 2013. Hospodářským výsledekem po 

zdanění  je zisk ve výši 1.701.708,78  Kč a o tuto částku bude navýšeno vlastní 
jmění. 

b) vzalo na vědomí zprávu inventarizační komise ve složení P. Škoda (předseda), M. 
Brettlová, J. Nováková (členové) o provedené inventarizaci majetku k 31.12. 2013. 
Nebyly zjištěny rozdíly a výsledky byly předány do ekonomického oddělení ČSTV. 
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2/10 Informace o hospodaření, s.r.o České orientační za rok 2013 
P-ČSOS (zároveň Valná hromada České orientační , s.r.o) 
a) schválilo Zprávu o činnosti  a hospodaření České orientační, s.r.o. za rok 2013. 

Hospodářský výsledek je  po zdanění zisk ve výší 291655,38 Kč  a bude ponechán 
jako nerozdělený 

 
 
 
2/11 Diskuzní blok – Podpora talentované mládeže  

P-ČSOS  
a) diskutovala o možnostech výraznější podpory práce s talentovanou mládeží v 

klubech, SCM, výběrech apod   .  
 
 
2/12  Různé 

P-ČSOS 
a) schválilo přijetí nového klubu Ghost Rubena racing team  činnost jen v sekci 

MTBO (kraj Královehradecký,oblast  sekce OB Východočeská a přidělilo mu 
zkratku XHK a číslo 0634 

b) pověřilo J. Šubrta účastí na VH ČSTV dne 26.dubna v Nymburce 
c) vzalo na vědomí informaci , že finanční objemy státních dotací z MŠMT na 

Programy I., II., IV. a V. budou známy do 20. dubna. ČSOS zatím obdržel v roce 
2014 zálohy na státní dotace MŠMT ve výši  1.600 tis (1.500 tis Program I, 100 tis. 
Program II) 

d) seznamilo se s písemnou informací o stavu příprav ME v OB  2016 a předloženým 
návrhem rozpočtu a doporučilo podepsat smlouvu mezi ČSOS a JSOS o 
technickém uspořádání ME v OB 2016 a doporučilo JSOS přepracovat rozpočet 
ME v OB 2016 tak, aby příjmová stránka vice odpovídala reálným možnostem 

e) vzalo na vědomí informaci I. Matějů o dohodnuté spolupráci ČSOS a sportovní 
redakce ČT v roce 2014 (dva přímé přenosy a šest dokumentů z hlavních světových 
a domácích závodů v OB a MTBO) 

f) vzalo na vědomí informace D. Vystavěla a I. Matějů o stavu příprav AMS 2014 a 
podepsání smlouvy o spolupráci při organizaci AMS 2014 mezi SSOS, ČSOS a TK 
PLUS 

g) vzalo na vědomí informaci J. Šubrta o závěrech ekonomického semináře ČOV -
ČOV poskytne v roce 2014 (cca třetí čtvtletí) sportovním svazům příspěvek na 
mládež  z darů loterijních společností 

 
 
 
 
 
 
 
Termín příštího zasedání P-ČSOS bude ve středu 14. května 2014 v Praze 
 
Zapsal: Jiří Šubrt – generální sekretář ČSOS 
 
 


