
Usnesení Valné hromady Českého svazu orientačních sportů 

konané dne 26. listopadu 2022 v Chotěboři (hotel Fantazie)  

 
Jednání valné hromady bylo zahájeno v 13:01 hod. 

VH v úvodu jednání schválila program jednání, jednací řád VH a zvolila pracovní předsednictvo, mandátovou a 

návrhovou komisi, které pracovaly ve složení: 

Pracovní předsednictvo: Radan Kamenický, Petr Klimpl, Jan Picek, Přemek Škoda, Zbyněk Pospíšek 

Mandátová komise: Jiří Šubrt, Jan Fiala, Jarmila Němečková 

Návrhová komise: Jan Netuka, Michal Žejdlík, Lubomír Macháček 

 

 

1. VH vzala na vědomí zprávu mandátové komise o počtu delegátů.  Z 52 delegátů s hlasem rozhodujícím 

bylo přítomno 46 delegátů tj. 88,5%, tedy VH byla usnášeníschopná. V průběhu VH se počet delegátů 

změnil na 50. 

2. VH vzala na vědomí zprávu Radana Kamenického o činnosti ČSOS za rok 2022. 

3. VH vzala na vědomí zprávu Jana Fialy o činnosti legislativní rady a rady pro IT. 

4. VH vzala na vědomí zprávu Radana Kamenického o činnosti ekonomické rady. 

5. VH vzala na vědomí zprávu Marka Pospíška o činnosti rady pro marketing a media. 

6. VH vzala na vědomí zprávu Jana Picka činnosti o metodické rady a mapové rady . 

7. VH vzala na vědomí zprávu Dominiky Plochové o činnosti rady pro rozvoj orientačních sportů. 

8. VH vzala na vědomí informaci o plnění rozpočtu ČSOS ke dni konání VH ČSOS, který předložil J. Šubrt 

9. VH schválila zprávu kontrolní skupiny ČSOS za rok 2022, kterou předložil Ivan Matějů. 

10. VH vzala na vědomí zprávu Petra Klimpla o činnosti sekce OB. 

11. VH vzala na vědomí zprávu Přemka Škody o činnosti sekce LOB. 

12. VH vzala na vědomí zprávu Zbyňka Pospíška o činnosti sekce MTBO. 

13. VH vzala na vědomí zprávu Libora Forsta o činnosti sekce Trail-O. 

14. VH schválila změnu Stanov ČSOS. 

15. VH vzala na vědomí informaci Dušana Vystavěla o mezinárodní činnosti ČSOS a zastoupení v orgánech 

IOF. 

16. VH schválila rozpočet ČSOS na rok 2023. 

17. VH schválila klíč k určení počtu delegátů na další VH ČSOS takto: 14 delegátů za KS ČSOS, tj. 1 delegát 

za každý krajský svaz ČSOS, a další delegáti za jednotlivé sekce ČSOS tak, že základní počet pro jednu 

sekci jsou 3 delegáti + za každých 500 registrovaných členů má sekce nárok na dalšího 1 delegáta (dle 

stavu registrací v systému ORIS k 1. 9. 2023). 

 

 

Jednání VH ČSOS bylo ukončeno v 15:35. 

 

 

zapsal: Jan Netuka ............................................... 

 

ověřil: Michal Žejdlík ............................................... 

 

ověřil: Lubomír Macháček ............................................... 

 


