
Z á p i s č. 6/2016 
 

z 6. zasedání VV-ČSOS, 
které se konalo dne 19. 10. 2016 v Praze na Strahově 

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

Šubrt,  
Hosté:  Lukavec, Aleš 
 
 
Jednání řídil předseda ČSOS R. Kamenický 
 
 
Program: 
 1. Aktuální informace, kontrola úkolů 
 2. Informace sekce OB 
 3. Hodnocení pořádání ME v OB 2016 
 4. Informace sekce LOB 
 5. Informace sekce MTBO 
 6. Hodnocení účasti na MSJ a MED v MTBO 2016 
    7.  Informace sekce Trail-O 
    8.  Návrh rozpočtu ČSOS na rok 2017, informace o čerpání rozpočtu ČSOS v roce 2016 
    9.  Plán spolupráce ČSOS a České televize 
   10. Různé 
 

 
6/01 Aktuální informace, kontrola úkolů  
 VV-ČSOS 
   schválil zápis 2016/5 z jednání VV-ČSOS dne 14. 9. 2016,  
   vzal na vědomí aktuální informace R. Kamenického, I. Matějů a J. Šubrta  

• o posunutí termínu žádostí o dotace z programů podpory sportu MŠMT na rok 2017  

• o jednání P-ČSOS ze dne 2. 10. 2016 (svolání VH ČSOS 2016 na 10. 12. 2016)  

• o jednání valné hromady složky ČOV - Českého klubu sportovních svazů, organizací a 
institucí dne 27. 9. 2016, která projednávala aktuální informace o WG 2017, 
financování z MŠMT v r. 2017 a hodnotila OH parky. Při volbách byl I. Matějů, který 
zastupuje ČSOS zvolen do předsednictva ČKSOI a do pléna ČOV na období 2016 – 
2020.  

• o jednání zástupců ČSOS (I. Matějů, J. Šubrt, R. Novotný) dne 11. 10. 2016 s ředitelem 
odboru řízení sportu ASC Dukla Mgr. Odvárkem ohledně umístění našich reprezentantů 
OB do systému ASC Dukla. 

• o jednání zástupců ČSOS a Č. o. (I. Matějů, J. Šubrt) dne 12. 10. 2016 s vedoucím 
odboru marketingu a komunikace LESY ČR Mgr. Kopeckým ohledně vyhodnocení 
spolupráce v r. 2016 a přípravou nové smlouvy o reklamě na rok 2017. 

• o plánované schůzce s redaktorem Českého rozhlasu J. Markem na 31. 10. 2016 
ohledně navázání spolupráce  

• o jednání R. Kamenického s ředitelem Muzea jihovýchodní Moravy (MJVM) 
P. Hrubcem o další spolupráci a aktualizaci smlouvy mezi ČSOS a MJVM 
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6/02   Informace sekce OB 

VV-ČSOS 
a) vzal na vědomí informaci sekce OB v oblasti zajištění soutěží 
b) schválil příspěvky za kvalitu závodů v roce 2016 podle předloženého návrhu v celkové 

výši 236 200,- Kč 
c) vzal na vědomí informaci sekce OB v oblasti reprezentace 
d) vzal na vědomí informaci sekce OB v oblasti talentované mládeže 
e) vzal na vědomí informaci sekce OB v oblasti metodické činnosti 

 
 
6/03   Hodnocení organizace ME v OB 2016 

VV-ČSOS 
a) vzal na vědomí informaci D. Aleše o hodnocení pořádání ME OB 2016  
b) poděkoval všem pořadatelům a především předsedovi organizačního výboru D. Alešovi 

za velmi dobrou práci při organizaci tohoto úspěšného ME v OB 2016 a Trail-O 2016 
 

 
6/04 Informace sekce LOB 

   VV-ČSOS 
a) vzal na vědomí informaci o přípravě reprezentačních týmů LOB 
b) vzal na vědomí informaci o vydání Prováděcích předpisů LOB 2017 a Prováděcích 

předpisů k registracím 
c) vzal na vědomí informaci o konání Shromáždění sekce LOB, zvolení předsedy sekce 

LOB a zvolení delegátům a VH ČSOS 
 
 

6/05  Informace sekce MTBO 
 VV-ČSOS 

a) vzal na vědomí informace sekce MTBO v oblasti reprezentace 
b) vzal na vědomí informace sekce MTBO v oblasti soutěží 
c) vzal na vědomí informace o shromáždění sekce MTBO dne 14. 10. 2016  
d) vzal na vědomí informaci o přípravě kandidatury na uspořádání MS a MSJ v MTBO 

2020 
 

 
6/06 Hodnocení účasti na MSJ a MED v MTBO 2016 

   VV-ČSOS 
a) vzal na vědomí předložený materiál „Hodnocení účasti RD juniorů na MSJ a MED 

MTBO v roce 2016“ a „Hodnocení činnosti RD juniorů a výběru dorostu v roce 2016“ 
b) ocenil zvláště výsledky V. Kubínové a štafety juniorek a juniorů  
c) poděkoval celému realizačnímu týmu za odvedenou práci v roce 2016 
d) schválil odměny za umístění na MSJ v MTBO v celkové výši 76 500,- Kč 

 
 

6/07  Informace sekce Trail-O  
VV-ČSOS 
vzal na vědomí písemnou informaci sekce Trail-O 
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6/08  Návrh rozpočtu ČSOS na rok 2017 a informace o čerpání dotací v roce 2016 
VV-ČSOS 

a) vzal na vědomí první návrh rozpočtu ČSOS na rok 2017, který předložil J. Šubrt 
a doporučil jeho případnou další úpravu na základě vyhlášených programů MŠMT na 
podporu sportu a stanovil termín pro případné připomínky a návrhy členů VV ČSOS, 
a to do 22. 11. 2016 tak, aby na jednání VV ČSOS dne 23. 11. 2016 mohla být 
finalizována verze, která bude návrhem rozpočtu pro VH ČSOS 2016 

b) vzal na vědomí informaci J. Šubrta o čerpání státních dotací v roce 2016 
 
 

6/07  Plán spolupráce ČSOS a ČT v roce 2017  
VV-ČSOS 

a) vzal na vědomí informaci o jednání s redaktorem ČT zodpovědným za OS 
P. Kubáskem a producentem K. Vosolem ohledně plánovaných akcí ČSOS v ČT v roce 
2017, kterého se zúčastnili I. Matějů a J. Šubrt  

b) poděkoval České televizi za realizaci všech plánovaných projektů ČSOS v roce 2016 
c) schválil „Plán akcí orientačních sportů na programu ČT SPORT v roce 2017“ 
 
 

6/10  Různé 
VV-ČSOS 

a) vzal na vědomí informaci o schůzce expertů komise ODM ČOV dne 22. 10. 2016, 
která bude projednávat přípravu LODM v Jihomoravském kraji 2017 a ZODM 
v Pardubickém kraji 2018 a které se zúčastní I. Matějů 

b) vzal na vědomí informaci o pracovním setkání zástupců sportů zařazených do projektu 
ZODM 2018 v Pardubickém kraji (soutěže LOB se uskuteční v Letohradu společně 
s biatlonem a během na lyžích - navržený počet účastníků LOB za každý kraj 8 
soutěžících, 3 RT), schůzka se uskuteční dne 31. 10. 2016 v Praze a za ČSOS se 
zúčastní – J. Šubrt. Na jednání bude připraven návrh propozic – zajistí Škoda + 
sekretariát.  

c) souhlasil se zařazení J. Exnera do Etické komise IOF 
d) vzal na vědomí informaci o přípravách vyhlášení Ankety Nejlepší orientační sportovci 

2016, která se uskuteční 3. 12. 2016 v Ústí nad Orlicí  
e) vzal na vědomí informaci M. Jiráska o dalším vývoji webu a sociálních sítí ČSOS 
f) doporučil vyhodnotit sponzorské smlouvy ČSOS za rok 2016 
g) schválil seznam mezinárodních akcí v ČR 2018 -2021, které máme zájem (a jsme 

schopni) uspořádat a uložil zodpovědným osobám do dalšího VV ČSOS dne 
23. 11. 2016 předložit upřesňující souhrnné informace, včetně finančních rozvah 
k záměrům pořádání. VV- ČSOS dne 23. 11. 2016 rozhodne, na které z akcí budou 
připraveny a odeslány oficiální kandidatury. Jedná se o tyto akce:  
IOF  - (2018 - Kongres IOF, 2019 - ME, JMS, VM v LOB - P. Škoda, MED OB - 
D. Wolf, J. Picek, 2020 - MS MTBO - D. Aleš, J. Král, 2021 - MS OB - D. Aleš)  
EUSA – (2019 AME - D. Vystavěl) 
 

 
 
Termín příštího zasedání VV-ČSOS bude ve středu 23. listopadu 2016 v Praze 
Zapsal: Jiří Šubrt – generální sekretář ČSOS 


