
Z á p i s   č. 2020/2 
 

z 2. zasedání VV-ČSOS, 
které se konalo dne 15. dubna 2020 (elektronicky přes aplikaci Zoom) 

 
Přítomni:  Kamenický, Klimpl, Matějů (pouze na bod 5), Aleš, Škoda, Pospíšek, Picek, 

Zřídkaveselý, Šubrt 
 
Jednání řídil předseda ČSOS R. Kamenický 
 
Program: 
 1. Aktuální informace 
 2. Informace sekce OB, LOB, MTBO 
 3. Informace o MS v MTBO 2020 
 4. Informace o přípravě MS v OB 2021 a Euromeetingu 2020 
 5. Oslavy 70 let OB 
 6. Informace o realizaci Stacionárních tréninkových kempů 
 7. Finanční zabezpečení ČSOS v roce 2020 
 8. Různé 
 
 
2/01 Aktuální informace 

VV-ČSOS 
a) schválil zápis 2020/1 z jednání VV-ČSOS dne 13. 1. 2020; 

b) potvrdil  souhrn hlasování per rollam z 18. března 2020 (viz příloha č. 1) ; 

c) vzal na vědomí aktuální informace o omezení sportovních akcí ze strany státu. 

 
2/02a  Informace sekce OB 

VV-ČSOS 
a) vzal na vědomí informaci sekce OB o rušení závodů a dalších akcí v OB z důvodu 

omezení ze strany státu při pořádání hromadných akcí. 

 
2/02b  Informace sekce LOB 

VV-ČSOS 
a) vzal na vědomí písemné informace R. Klecha a R. Horyny o hodnocení sezony 

2019/2020 a přesunul tento bod k projednání na další zasedání VV-ČSOS; 

b) schválil odměny za umístění na ME v LOB dle sazebníku odměn v celkové výši 
23.000,- Kč a doporučil jejich vyplacení v nejbližším možném termínu; 

c) schválil odměny za umístění na MSJ v LOB dle sazebníku odměn v celkové výši 
2.000,- Kč a doporučil jejich vyplacení v nejbližším možném termínu. 

 
2/02c  Informace sekce MTBO 

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

b) vzal na vědomí informaci o zrušení závodů ČP v MTBO; 

c) vzal na vědomí informaci o zrušení semináře MTBO. 



Zápis VV-ČSOS 2020/2 str. 2 

2/03 Informace o MS v MTBO 2020  
VV-ČSOS 
a) na základě doporučení OV MS v MTBO 2020 schválil zrušení pořádání MS v MTBO 

2020 z důvodu omezení ze strany státu při pořádání hromadných akcí (s tím že nebude 
požadován přesun akce na rok 2021) a pověřil sekretariát ČSOS oficiálně informovat 
IOF o tomto zrušení; 

b) pověřil  sekretariát ČSOS aby s OV MS MTBO 2020 vyúčtoval (vypořádal) všechny 
vzájemné finanční závazky a pohledávky. 

 
2/04 Informace o přípravě MS v OB 2021 a Euromeetingu 2020 

VV-ČSOS 
a) vzal na vědomí informaci o změně termínu Euromeetingu na 28. 10. - 1. 11. 2020; 

b) schválil odpověď předsedy OV MS v OB 2021 J. Picka na dotaz od IOF Office na 
případnou možnost změny termínu a programu MS v OB 2021 (tj. zatím bez jakékoliv 
změny); 

c) pověřil předsedu OV MS v OB 2021 J. Picka o rozpracování variant rozpočtů MS 
v OB 2021 do příštího VV-ČSOS. 

 
2/05 Oslava 70 let OB 

VV-ČSOS 
a) schválil změny v záměru příprav Oslav 70 let OB v roce 2020 dle písemného návrhu 

I. Matějů. 

 
2/06 Informace o realizaci Stacionárních tréninkových kempů 

VV-ČSOS 
a) seznámil se informacemi o průběhu STK LOB Jakuszyce a Harrachov a STK OB 

Portugalsko; 

b) potvrdil hlasování per rollam z 6. dubna 2020 o zrušení všech dosud 
neuskutečněných Stacionárních tréninkových kempů v OB v roce 2020. 

 
2/07 Finanční zabezpečení ČSOS v roce 2020 

VV-ČSOS 
a) vzal na vědomí informaci J. Šubrta o stavu financování sportu ze strany MŠMT  

v roce 2020 a o možnosti využití finančních prostředků na sport dětí a mládeže od 
ČOV až do konce roku 2022; 

b) pověřil Ekonomickou radu ČSOS připravit na další jednání VV strategii čerpání 
finančních prostředků od MŠMT a nevyčerpaných prostředků od ČOV. 
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2/08 Různé 
VV-ČSOS 
a) projednal a schválil zaslání dopisu Národní sportovní agentuře s návrhy na doplnění 

harmonogramu uvolňování omezení sportovních činností o možnost trénování 
neprofesionálních reprezentantů ČR, o možnost trénování menších skupin do 20 osob 
a o možnost pořádání akcí v orientačních sportech s účastí nad 50 osob; 

b) potvrdil  volbu předsedů krajských svazů: 
Pražský krajský svaz ČSOS – Jarmila Němečková 
Královéhradecký krajský svaz ČSOS – Iva Mádlová 
Ústecký krajský svaz ČSOS – Michal Žejdlík 
Pardubický krajský svaz ČSOS – Adam Zitka 

c) delegoval J. Šubrta na VH ČUS dne 17. 6 .2020 v Nymburce; 

d) vzal na vědomí seznam závodníků LOB zařazených do Victorie VSC MŠMT pro rok 
2020; 

e) vzal na vědomí informaci D. Aleše o jednáních o možnosti umístění reprezentantů 
v OB v ASC Dukla. 

 
Termín příštího zasedání VV-ČSOS (opět formou videokonference) bude počátkem května. 
Zapsal: Jiří Šubrt – generální sekretář ČSOS 
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Příloha č. 1 
 
VV ČSOS potvrdil tato hlasování per rollam ze dne 18. 3. 2020: 
 
Schválení vedoucích výprav na mezinárodní akce: 
MS v OB - Jan Šedivý, 
MSJ v OB - Pavel Košárek, 
MED v OB - Marek Cahel, 
ME a SP v MTBO Portugalsko - Jiří Vraný, 
MEJ a MED v MTBO Portugalsko - Petr Lukavec, 
SP v MTBO Finsko - Jiří Vraný; 
 
Schválení novelizace Pravidel MTBO, Klasifikačního řádu MTBO a Soutěžního řádu MTBO 
s účinností od 1. 4. 2020; 
 
Schválení příspěvků za kvalitu soutěží pro každého pořadatele závodů LOB v sezoně 2020 ve 
výši 40 tis. Kč (VLI, STH) a ukládá vyplatit pořadatelům LOB příspěvek za kvalitu 
s podmínkou uhrazení odvodů ze závodů; 
 
Schválení rozdělení příspěvků na přípravu talentů v klubech ČSOS dle předloženého návrhu 
vedení sekce LOB v celkové výši 90 tis. Kč: (SJI 4800, STH 8700, TBM 4800, TJN 9000, 
VLI 5600, VPM 19800, VRB 8700, VRL 13200, VSP 15400); 
 
Schválení Soutěžního řádu Trail-O platného od 16. 3. 2020; 
 
Schválení delegování I. Matějů na VH ČKSOI a schválení jeho kandidatury do předsednictva 
ČKSOI a pléna ČOV; schválení podepsání Memoranda mezi ČOV a ČSOS o spolupráci na 
projektu ODM; 
 
Schválení Zprávy o hospodaření ČSOS (čerpání rozpočtu ČSOS) a účetní závěrku ČSOS za 
rok 2019. Hospodářským výsledkem po zdanění je ztráta ve výši 622.978,65 Kč; o tuto částku 
bude sníženo vlastní jmění; 
 
Schválení Zprávy o činnosti České orientační, s.r.o. za rok 2019, schválení zprávy o 
hospodaření České orientační, s.r.o. a účetní závěrku Č. O. za rok 2019. Hospodářským 
výsledkem po zdanění je zisk ve výši 323 806,- Kč, který bude převeden na účet „Nerozdělený 
zisk z minulých let“; 
 
Schválení přijetí nového klubu Ztracené Kobylky (Ztracené kobylky, z.s., IČO 22753001, 
Pražská oblast sekce OB, Pražský KS ČSOS), přidělil mu zkratku ZKP a číslo 0140; 
schválení přijetí nového klubu Klub dobré zprávy (z.s. Klub dobré zprávy, IČO 26643618, 
Ještědská oblast sekce OB, Středočeský KS ČSOS), přidělil mu zkratku KDZ a číslo 0548; 
 
Schválil na základě Výzvy MŠMT pořízení samostatného movitého majetku 2020 a doporučil  
k podání žádosti projekt: IT infrastruktura ČSOS. 


