Z á p i s č. 2017/3
z 3. zasedání VV-ČSOS,
které se konalo dne 17. 5. 2017 v Praze na Strahově
Přítomni:
Omluveni:

Matějů, Klimpl, Aleš, Pospíšek, Škoda, Picek, Šubrt
Kamenický, Vystavěl

Jednání řídil místopředseda ČSOS I. Matějů

Program:
1. Aktuální informace, kontrola úkolů
2. Informace o vývoji ve sportovním prostředí a financování sportu
3. Informace sekce OB, LOB, MTBO, Trail-O
4. Hodnocení MS a ME v LOB 2017
5. Informace o přípravě SP v OB 2018
6. Informace z mezinárodní oblasti a příprava na jednání při MS v OB
7. Různé
V úvodu zasedání se VV-ČSOS zabýval aktuální ekonomickou situací ve financování
sportovních svazů na základě opatření ze strany MŠMT, kterým došlo k pozastavení některých
dotačních programů. VV-ČSOS rozhodl, že nebude omezovat sportovní a organizační činnost
svazu a že dodrží schválený rozpočet na rok 2017 přijatý na valné hromadě svazu v prosinci
2016 a upravený na březnovém zasedání výkonného výboru. Pro plynulé financování činnosti
budou použity prostředky z rezervy ČSOS.
3/01 Další aktuální informace
VV-ČSOS
schválil zápis 2017/2 z jednání VV-ČSOS dne 15. 3. 2017,
vzal na vědomí aktuální informace J. Šubrta a I. Matějů
• o jednání 34. VH ČUS, která se konala dne 13. 5. v Nymburce,
• o jednání předsedů sportovních svazů, která se konala 26. 4. 2017 v Praze, v jehož
průběhu proběhla diskuze se zástupci MŠMT o některých problémech při
vyúčtovávání státních dotací roku 2017,
• o jednání pléna ČOV dne 24. 4. 2017, která projednávalo především Zprávy o činnosti
ČOV a jeho složek a komisí za uplynulý rok, Zprávu o hospodaření 2016, přijalo
rozpočet na rok 2017, novelizovalo stanovy ČOV, objasnilo status zastupujících sportů
nově zařazené do programu OH 2020 a přijalo nové členy ČOV – Českou asociaci
amerického fotbalu a Českou Muay-Thai asociaci. Na programu byla též předložena
zpráva, kterou zpracovala KPMG – Posouzení a využití zdrojů pro sport z loterií
v r. 2016. Za zmínku stojí i schválení nového loga ČOV,
• o jednání komise neolympijských sportů ČOV dne 3. 5. 2017, která se zabývala
aktuální informací z MŠMT, ČUS a ČOV, svoláním pléna ČKSOI dne 23.5, přípravou
na SH 2017 a další strategií rozvoje neolympijských sportů. Komise doporučila návrh
ČSOS na zařazení Jana Procházky (Beta) do komise sportovců ČOV jako zástupce
neolympijských sportů.
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3/02 Informace o vývoji ve sportovním prostředí a financování sportu
VV-ČSOS
a) vzal na vědomí informaci sekce J. Šubrta a I. Matějů o nejnovějším vývoji v oblasti
financování sportu za strany MŠMT,
b) schválil rozeslání 70% příspěvku na činnost KS ČSOS a činnost TSM (z programu
V. MŠMT) formou zálohy. Doplatek příspěvku rozešle sekretariát ČSOS na KS ČSOS
a TSM ihned po zveřejnění čísla rozhodnutí ze strany MŠMT.
3/03a Informace sekce OB
VV-ČSOS
a) vzal na vědomí informaci sekce OB v oblasti reprezentace OB soutěží a rozvoje OB,
b) schválil úhradu startovného oblastem sekce OB při Vyzývacím poháru oblastních
výběrů žactva dne 20. - 21. 5. 2017.
3/03b Informace sekce LOB
VV-ČSOS
a) vzal na vědomí informaci o složení RD, JRD a VD na sezonu 2017/2018,
b) vzal na vědomí informaci o přípravě sezony 2017.
3/03c Informace sekce MTBO
VV-ČSOS
a) vzal na vědomí informaci sekce MTBO v oblasti reprezentace,
b) schválil vedoucí výprav na hlavní mezinárodní akce dle předloženého návrhu:
SP, ME a MS MTBO - J. Vraný,
MEJ, MED a MSJ MTBO - P. Lukavec,
c) vzal na vědomí informaci sekce MTBO v oblasti soutěží,
d) schválil spolupráci s Pavlem Štáfkem (bez výběrového řízení od 1. 6. 2017)
v trenérsko-metodické oblasti sekce MTBO.
3/03d Informace sekce Trail-O
VV-ČSOS
a) vzal na vědomí informaci sekce Trail-O.
3/04 Hodnocení MS a ME v LOB 2017
VV-ČSOS
a) vzal na vědomí hodnocení R. Klecha o účasti seniorské reprezentace ME 2017 v LOB
ve Finsku a MS v LOB 2017 v Rusku,
b) poděkoval šéftrenérovi R. Klechovi a celému realizačnímu týmu za vykonanou práci a
ocenil bronzovou medaili štafet žen na MS v LOB,
c) schválil odměny za umístění dle sazebníku odměn v celkové výši 93 tis. Kč
(4,5 tis. Kč ME LOB + 88,5 tis. Kč MS LOB) a doporučil jejich vyplacení
v nejbližším možném termínu.
3/05 Informace o přípravě SP v OB 2018
VV-ČSOS
a) vzal na vědomí informaci D. Aleše o přípravě SP v OB 2018.
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3/06 Informace z mezinárodní oblasti ČSOS a příprava na jednání při MS v OB 2017
VV-ČSOS
a) vzal na vědomí informaci o kontrolní návštěvě z IOF (Aron Less) v termínu 7. - 9.
května 2017 (kontrola kandidatury na pořádání MS v OB 2021 v ČR),
b) vzal na vědomí písemnou informaci D. Vystavěla o záměru uspořádat jednání
zástupců středoevropských federací, schválil její uspořádání v Praze 25. 11. 2017 a
vyzval D. Vystavěla k předložení finančního rozpočtu této akce,
c) vzal na vědomí zveřejnění nových IOF log pro jednotlivé sekce a SP,
d) vzal na vědomí informaci o jednáních, která se uskuteční při MS v OB 2017
v Estonsku a
schválil účast zástupců ČSOS (Aleš, Vystavěl, Exner, L. Klimplová, Šubrt, Krtička)
na těchto jednáních (Prezidentská konference, jednání evropských federací, zasedání
mapové komise),
e) vzal na vědomí materiály z IOF (Consultation to Strategic Direction 2018-2024 a
Consultation paper on IOF Sustainability Policy) a
uložil D. Vystavělovi zpracovat do dalšího zasedání VV-ČSOS návrh stanoviska
ČSOS k těmto dokumentům IOF.
3/07 Různé
VV-ČSOS
a) schválil novelizaci Směrnice pro hospodaření ČSOS včetně doplňujících dokumentů
(Předpis pro úhradu výdajů na cestovné, Předpis k odvodům ze startovného a Zásady
pro určování výdajových položek rozpočtu ČSOS),
b) vzal na vědomí informaci o průběhu novelizace Stanov ČSOS a
doporučil stávající rozpracovanou verzi Stanov ČSOS předložit KS ČSOS
k připomínkám (termín zaslání připomínek na sekretariát ČSOS do 30. 6. 2017),
c) schválil Výroční zprávu ČSOS za rok 2016 (Zprávu o činnosti ČSOS za rok 2016),
d) schválil rozdělení státní dotace MŠMT z Programu IV. - Údržba a provoz sportovních
zařízení TJ/SK v celkové výši 231.400 Kč takto:
TJ Start Náchod
71.100 Kč
100.000 Kč
TJ Lokomotiva Mariánské Lázně
OK Slavia Hradec Králové
30.000 Kč
SOOB Spartak Rychnov nad Kněžnou 30.000 Kč
Veškerou administrativu této dotace MŠMT provede dle pokynů ČSOS Investiční
oddělení ČUS.
e) vzal na vědomí informaci o jednání s manažerkou ČOV A. Švihlíkovou ohledně
možného zařazení LOB do programu připravovaných Olympijských parků 2018
(v průběhu ZOH 2018), které se budou připravovat v Ostravě, Brně a Jablonci nad
Nisou. Předběžně byla dohodnuta spoluúčast v Brně a Jablonci nad Nisou, do 30. 5.
má ČSOS předložit svoji programovou představu.
f) vzal na vědomí informaci o uskutečněné druhé obhlídce při přípravě přímého přenosu
ČT z M ČR na KT, který bude realizován dne 11.6 v Lipnici nad Sázavou, a o dohodě
na jeho časovém programu (viz. samostatný materiál),
g) schválil návrhy na personální systematizaci a
pověřil P. Klimpla a D. Aleše vyhlášením výběrového řízení na obsazení pozic
ústředního trenéra mládeže, šéftrenéra JRD v OB, resp. metodika svazu.
Termín příštího zasedání VV-ČSOS bude v úterý 27. června 2017 od 14:00 v Brně
Zapsal: Jiří Šubrt – generální sekretář ČSOS

