Z á p i s č. 2/2016
z 2. zasedání VV-ČSOS,
které se konalo dne 16. 3. 2016 v Praze na Strahově
Přítomni:
Omluveni:
Hosté:

Kamenický, Matějů, Klimpl, Škoda, Jirásek, Šubrt,
Pospíšek, Vystavěl, Zřídkaveselý
J. Langr, T. Dlabaja

Jednání řídil předseda ČSOS R. Kamenický
Program:
1. Aktuální informace, kontrola úkolů
2. Informace sekce OB, LOB, MTBO
3. Informace o průběhu příprav ME v OB 2016
4. Informace o reklamním a sponzorském zajištění soutěží ČSOS v OB 2016
5. Mezinárodní činnosti ČSOS, zástupci ČSOS v IOF
6. Informace Mapové rady, mapový server
7. Zpráva o hospodaření ČSOS za rok 2015
8. Zpráva o činnosti a hospodaření ČO za rok 2015
9. Různé
2/02

•
•
•
•
•

Aktuální informace, kontrola úkolů a schválení materiálů per-rollam
VV-ČSOS
schválil zápis 2016/1 z jednání VV-ČSOS dne 21. 1. 2015
vzal na vědomí aktuální informace R. Kamenického, J. Šubrta
o stavu členské základny ke konci února 2016 - 217 klubů, 11 200 členů, 9360
registrací sekce OB
o závěrech jednání P-ČSOS dne 26. 2. 2016 v Pardubicích
o poradě sekretářů sportovních svazů sdružených v ČUS
o 32. VH ČUS (volební VH), která se konala 31. ledna 2016 v Nymburce
o výsledku dopingové kontroly při MČR v LOB (Eduard) s výsledkem 4 x negativní

2/02a Informace sekce OB
VV-ČSOS
a) vzal na vědomí informaci sekce OB v oblasti registrací, soutěží, talentované mládeže,
reprezentace, metodické činnosti a sportu pro všechny
2/02b Informace sekce LOB
VV-ČSOS
b) vzal na vědomí výsledky ze světových a evropských mistrovství a poděkoval
sportovcům a trenérům za předvedené výkony
c) vzal na vědomí informaci o skončených soutěžích
d) schválil příspěvky za kvalitu soutěží pro pořadatele soutěží závodů ČSOS v LOB
v sezoně 2016 (ve výši SSP - 20 tis. Kč, OSN 10 tis. Kč) - vyplacení příspěvku
pořadatelům je podmíněno uhrazením odvodů ze závodů
2/02c Informace sekce MTBO
VV-ČSOS
a) vzal na vědomí informaci sekce MTBO v oblasti přípravy soutěží a reprezentace
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Informace o průběhu příprav ME v OB 2016
VV-ČSOS
a) vzal na vědomí informace P. Klimpla o průběhu příprav ME v OB 2016
b) vzal na vědomí informaci I. Matějů o přípravě TV přenosů z ME v OB 2016
Informace o reklamním a sponzorském zajištění soutěží ČSOS 2106
VV-ČSOS
a) vzal na vědomí materiál „Manuál pro zajištění reklamního a sponzorského plnění
závazků ČSOS při závodech soutěží v OB 2016“, který bude prezentován pořadatelům
závodů ČSOS sekce OB v sobotu na semináři v Hradci Králové.

2/04

2/05
a)
b)
c)
d)
e)

Mezinárodní činnosti ČSOS, zástupci ČSOS v IOF
VV-ČSOS
vzal na vědomí informaci D. Vystavěla o jednání našich zástupců v IOF na zasedání
IOF v Malmö
vzal na vědomí účast zástupců ČSOS v komisích IOF - D. Vystavěl, J. Vraný, T.
Dlabaja, L. Klimplová, J. Kačmarčík
doporučil L. Krtičku za člena mapové komise IOF a uložil sekretariátu ČSOS předložit
tento návrh zástupcům mapové komise IOF
projednal se zástupcem ČSOS v IOF Foot komisi T. Dlabajou jeho zastoupení v IOF
Foot komisi a seznámil se s hlavními úkoly, které tato komise IOF řeší.
vzal na vědomí písemnou informace J. Vraného a informaci J. Kačmarčíka, (kterou
ústně předložil J. Šubrt) o jejich zastoupení v IOF komisích

2/06

Informace Mapové rady
VV-ČSOS
a) vzal na vědomí informaci předsedy mapové rady ČSOS J. Langra o činnosti Mapové
rady
b) projednal s J. Langrem využití mapového serveru pro zveřejňování embargovaných
prostorů pro závody ČSOS a nominační závody reprezentačních týmů. Embargované
prostory budou zveřejňovány ve sděleních sekcí ČSOS a poté uvedeny i na mapovém
serveru.
Zpráva o činnosti a hospodaření ČSOS za rok 2015
VV-ČSOS
a) schválil „Zprávu o hospodaření ČSOS za rok 2015. Hospodářským výsledkem po
zdanění je zisk ve výši 3.067.001,34 Kč a o tuto částku bude navýšeno vlastní jmění.
b) vzal na vědomí zprávu inventarizační komise ve složení P. Škoda (předseda),
M. Brettlová, J. Nováková (členové) o provedené inventarizaci majetku k 31. 12. 2015.
Rozdíly nebyly zjištěny a výsledky jsou uloženy v archivu ČSOS.

2/07

Informace o hospodaření České orientační, s.r.o. za rok 2015
VV-ČSOS
a) vzal na vědomí Zprávu o činnosti České orientační, s.r.o. za rok 2015
b) vzal na vědomí Zprávu o hospodaření České orientační, s.r.o. za rok 2015 dle
předložených písemných předloh včetně Přiznání daně z příjmu právnických osob,
Rozvahy a Výkazu zisku a ztráty České orientační za rok 2015. Hospodářský výsledek
skončil ziskem 409 980,50 Kč s tím, že bude zaúčtován na účet „Nerozdělený zisk
z minulých let“.
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c) vzal na vědomí „Informaci o reklamním a sponzorském zajištění soutěží ČSOS v OB
pro rok 2016 včetně „Seznamu partnerů ČSOS pro rok 2016“ a uložil provést příslušné
kroky k uveřejnění partnerů na www a při výrobě reklamních transparentů a dalších
reklamních prvků pro sezónu 2016. Z: Matějů, Šubrt
2/09

Různé
VV-ČSOS
a) schválil přijetí nového klubu Báječné ženy v běhu, z. s. (kraj Praha, pražská
oblast sekce OB) a přidělilo mu zkratku BZP a číslo 0137
b) pověřil J. Šubrta účastí na 33. VH ČUS dne 23. dubna v Nymburce
c) schválil čerpání finančních příspěvků poskytnutých ČSOS z prostředků
darovaných ČOV ze strany loterijních společnosti za rok 2015 dle předložené
informace o čerpání těchto prostředků (Příloha č. 3 pravidel ČOV pro čerpání
těchto prostředků)
d) schválil poskytnutí finančního příspěvku klubům ČSOS (z prostředků darovaných
ČOV) na pořádání akcí pro mládež, který je zveřejněn ve zpravodaji ČSOS 2016/2
e) vzal na vědomí informaci, že finanční objemy státních dotací z MŠMT na
Programy I., II., IV. a V. a VI. budou známy dle harmonogramu MŠMT do konce
dubna 2016. Na programy I. a II. již byla sportovním svazům poskytnuta záloha ve
výši cca 70% celkového objemu dotace.
f) schválil úpravu rozpočtu ČSOS2016 (viz příloha č. 1 Zápisu)
g) vzal na vědomí rozdělení dotace MŠMT na program VIII – Organizace sportu ve
SK a TJ určených na sportovní činnost mládeže a doporučil informovat kluby
ČSOS, které pracují s mládeží o možnosti podání žádosti ve druhém kole
h) vzal na vědomí informaci sekretariátu ČSOS o stavu zakládání krajských svazů
ČSOS jako pobočných spolků
i) schválil zaslání příspěvku na činnost KS ČSOS v roce 2016, (po založení KS
ČSOS a jeho zapsání ve spolkovém rejstříku)
j) vzal na vědomí informaci o zajišťování pojištění statutárů (předsedů) KS ČSOS
k) schválil zaslání příspěvku na činnost TSM v roce 2016 (po podepsání smlouvy
mezi ČSOS a zakladatelem TSM (klub, KS ČSOS)
l) vzal na vědomí informaci o možnosti využití QR kódu na mapách a jeho
provázání s IS ORIS
m) vzal na vědomí návrh rozpočtu na realizaci prezentace ČSOS v rámci
Olympijského parku Rio-Lipno 2016, který předložil garant projektu J. Vebr
n) vzal na vědomí informaci I. Matějů o přípravách na LODM 2017 v Brně s tím, že
programu LODM 2017 je i orientační běh a každý kraj může vyslat výpravu ve
složení 8+2
o) vzal na vědomí informace I. Matějů o přihlášce Pardubického kraje na pořádání
ZODM 2018, kde by měl být na programu i lyžařský orientační běh v počtu 8+3 za
každý kraj
p) delegoval I. Matějů jako zástupce ČSOS do subkomise ČOV pro Světové hry.
Světové hry se uskuteční v roce 2017 v polské Wroclavi

Termín příštího zasedání VV-ČSOS bude ve středu 11. května 2016 v Praze
Zapsal: Jiří Šubrt – generální sekretář ČSOS
Příloha zápisu: Upravený rozpočet ČSOS 2016
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Upravený rozpočet ČSOS březen 2016
PŘÍJMY (tis. Kč)
Státní příspěvek na reprezentaci ČR - Program I
Státní příspěvek na přípravu talentů - Program II
Státní příspěvek na provoz a údržbu TJ/SK - Program IV
Státní příspěvek na organizaci sportu - Program V
Státní příspěvek na VSA - Program VI (ME OB)
Příspěvek (dar) od ČOV na mládežnický sport
Členské příspěvky klubů a z registrace závodníků
Odvody pořadatelů závodů ČSOS + ME OB
Příjmy z hospodářské činnosti (včetně mater. plnění)
Ostatní příjmy (úroky BU, VSC…)
Dary (úhrada z České orientační, …)
Celkem
VÝDAJE (tis. Kč)
Příspěvek na činnost krajských svazů ČSOS
Projekty ČSOS - ORIS, web, medializace
Podpora významných sportovních akcí (ME v OB)
Podpora mládeže - Tréninková střediska mládeže
Talenty ČSOS (metodické semináře, akademie MTBO a LOB)
Projekt na podporu činnosti dětí a mládeže ČSOS
Startovné MČR dorost
Trenér mládeže ČSOS
OB - Prostředky na dospělou reprezentaci, U23 a VSC
OB - Prostředky na juniorskou reprezentaci
OB - Prostředky na přípravu a účast na MED, CEYOC
OB - Centrální příprava talentů, akademie OB, výcvik. tábory
OB - Talenti v oblastech sekce OB
OB - Příspěvek na přípravu talentů OB v oddílech a klubech
OB - Příspěvek na soutěže sekce OB
OB - Odměny šéftrenérů
LOB - Prostředky na dospělou reprezentaci
LOB - Prostředky na juniorskou reprezentaci
LOB - Prostředky na MED
LOB - Příspěvek na centrální přípravu talentů
LOB - Příspěvek na přípravu talentů LOB v oddílech a klubech
LOB - Příspěvek na soutěže sekce LOB a školu LOB
LOB - Odměny šéftrenérů
MTBO - Prostředky na dospělou reprezentaci
MTBO - Prostředky na juniorskou reprezentaci
MTBO - Prostředky na MED
MTBO - Příspěvek na centrální přípravu talentů
MTBO - Příspěvek na soutěže sekce MTBO
MTBO - Odměny šéftrenérů
Trail-O
Rozvoj ČSOS (KROB, Olympijský park)
Program IV - údržba a provoz TJ/SK
Členský příspěvek IOF, poplatky WRE, IOF Athlete licence
Příspěvek na mezinárodní činnost funkcionářů svazu
Prostředky na činnost sekretariátu ČSOS
Příspěvek na školení a semináře ČSOS
Odměny za umístění na MS, ME, MSJ
Ostatní (časopis, Anketa, AŠSK, medaile, diplomy…)
Odměny členům ČSOS
Daně - zálohy na daně
Náklady spojené s vysíláním v ČT
Úspora, zbývá rozdělit
Celkem
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schválený VV ČSOS 16. 3. 2016
Rozpočet VH
ČSOS
5 100
1 050
200
6 800
1 500
2 000
890
1 050
200
150
200
19 140
Rozpočet VH
ČSOS
300
300
1 950
1 500
350
0
0
460
2 200
720
390
650
200
330
340
690
770
290
70
50
40
170
170
1 090
450
80
70
90
190
90
360
220
230
130
1 890
100
500
350
200
300
800
60
19 140

úprava
březen

700
1 000
1 000
50
450

3 200
úprava
březen

1 300

1 000
300
200

150

250

3 200

Upravený
rozpočet
5 100
1 050
200
7 500
2 500
3 000
940
1 500
200
150
200
22 340
Upravený
rozpočet
300
300
3 250
1 500
350
1 000
300
460
2 400
720
390
650
200
330
340
690
770
290
70
50
40
170
170
1 090
450
80
70
90
190
90
510
220
230
130
2 140
100
500
350
200
300
800
60
22 340

