
Z á p i s č. 2018/1 
 

z 1. zasedání VV-ČSOS, 
které se konalo dne 17. 1. 2018 v Praze 

 
Přítomni:  Kamenický, Matějů, Klimpl, Aleš, Škoda, Picek, Vystavěl, Šubrt 
Omluveni: Zřídkaveselý, Pospíšek 
 
Jednání řídil předseda ČSOS R. Kamenický 
 
Program: 

1. Výsledky hlasování per rollam, kontrola úkolů, aktuální informace 
2. Hlavní úkoly a plán práce ČSOS 2018 
3. Informace sekcí OB, LOB, MTBO a Trail-o 
4. Mezinárodní činnost ČSOS v roce 2018 
5. Informace o ZODM a Olympijském festivalu 2018 a LODM 2019 
6. Koncepce spolupráce s médii v roce 2018 
7. Návrh odměn za umístění na MS, MSJ, ME a MEJ 2018 
8. Různé 

 
1/01a Výsledky hlasování VV-ČSOS per rollam 

VV-ČSOS 

• vzal na vědomí, že návrh na rozdělení finančních příspěvků pro TSM v roce 2018 (ze dne 
4. 12. 2017) nebyl schválen, s výsledkem hlasování: pro 3, nehlasovalo 6 

• vzal na vědomí, že další návrh na rozdělení finančních příspěvků pro TSM v roce 2018 (ze dne 
8. 12. 2017) byl schválen, s výsledkem hlasování: pro 5, zdržel se 3, nehlasoval 1 

• vzal na vědomí, že návrh Směrnice pro evidenci a registraci v ČSOS a Prováděcích pokynů pro 
evidenci a registraci v ČSOS byl schválen s výsledkem hlasování: pro 8, nehlasoval 1 

• schválil Zápis 2017/6 z jednání VV-ČSOS dne 8. 11. 2017 a schválil Zápis 2017/7 z jednání 
VV-ČSOS dne 2. 12. 2017 

1/01b Kontrola úkolů 
VV-ČSOS 

• vzal na vědomí, že vyhodnocení a plán rozvojových projektů sekcí ČSOS zaslala pouze sekce OB 

1/01c Aktuální informace 

VV-ČSOS vzal na vědomí aktuální informace R. Kamenického, I. Matějů a J. Šubrta: 

- o provedení změny zápisu ve spolkovém rejstříku (novelizace Stanov ČSOS) 

- o stavu členské základny ČSOS k 31. 12. 2017 (podklad pro ČUS a MŠMT) 217 členů (klubů), 
13217 evidovaných členů, z toho 7736 dospělí (4387 muži, 3349 ženy) a 5481 mládež (638 
dorostenci, 583 dorostenky, 2246 žáci, 2014 žačky) 

- o výsledku mimosoutěžní dopingové kontroly uskutečněné dne 24. 11. 2017 v Litomyšli 
s výsledkem 4x negativní 

- informaci MŠMT o zřizování rejstříku sportovních organizací, sportovních svazů, sportovců, 
trenérů a rozhodčích a posunutí podávání žádostí pro sportovní svazy 

- o průběhu podávání žádostí na MŠMT na poskytnutí státních dotací na podporu sportu I. - REPRE, 
II. - TALENT a VI. - VSA a programů V. - SPORTOVNÍ SVAZ a X. - ROZVOJ 

- o průběhu a způsobu vyúčtovávání státních dotací MŠMT 2017 v programech I., II., V. a X. a 
o průběhu předávání vyúčtovávání z klubů ČSOS a KS ČSOS v programu II. 

- o stavu placení členských příspěvků členů ČSOS (klubů) a kontrole Evidenčních listů 
(k 17. 1. 2018 své povinnosti splnilo 180 resp. 177 klubů ČSOS) 
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- o návrhu „Smlouvy o propagaci a reklamě“ mezi Lesy ČR, s. p. a Českou orientační, s.r.o. na rok 
2018, která se týká M ČR v OB ve sprintu, MČR v OB na krátké trati, MČR v OB na klasické trati 
a výukových map 

- o uzavření „Smlouvy o reklamě a propagaci“ mezi Pražskou energetikou, a.s. a Českou orientační, 
s.r.o. 

- o uzavření „Smlouvy o zajištění reklamy“ mezi TOI TOI, Sanitární systémy, s.r.o. a Českou 
orientační, s.r.o. a ČSOS (ceník TOI TOI bude zveřejněn ve Zpravodaji ČSOS 2018/1) 

- o uzavření „Smlouvy o reklamní spolupráci“ mezi T-MAPY, s.r.o. a Českou orientační, s.r.o. 

- o uzavření „Smlouvy o spolupráci“ mezi Českým národním podnikem, s.r.o. a Českým svazem 
orientačních sportů a Českou orientační, s.r.o. 

- o plánu vydat publikaci k výročí 70 let Svazu 

 
1/02 Hlavní úkoly a plán práce ČSOS 2018 

VV-ČSOS 

a) projednal termíny zasedání VV-ČSOS v roce 2018 ve dnech: 14. března, 30. května, 26. září, 
24. října a v listopadu 2018 

b) schválil termín VH ČSOS 2018 na sobotu 8. 12. 2018 v Praze 

c) vzal na vědomí termín vyhlášení Ankety o nejlepšího sportovce ČSOS v sobotu 24. 11. 2018 
v Plzni 

d) schválil na návrh Mapové rady jmenování J. Vištejna členem Mapové rady ČSOS 

e) doporučil zabývat se problematikou rad ČSOS na březnovém zasedání VV-ČSOS 

f) doporučil aby příští zasedání VV-ČSOS projednalo delegaci zástupců VV-ČSOS v organizačních 
výborech zajišťující vrcholné mezinárodní akce v ČR 

 

1/03a Informace sekce OB 
VV-ČSOS 

a) schválil rozdělení prostředků na přípravu talentů v oblastech sekce OB ve výši 550 tis. Kč 
a prostředků na přípravu talentů v klubech ČSOS ve výši 350 tis. Kč 

b) schválil novelizaci přílohy A.II. Pravidel OB 

c) schválil novelizaci Soutěžního řádu soutěží sekce OB s účinností od 1. 2. 2018 

d) schválil novelizaci Klasifikačního řádu sekce OB s účinností od 1. 2. 2018 

e) schválil český překlad Mezinárodních popisů kontrol 2018 

f) schválil postup přípravy akcí orientačního běhu na LODM 2019 v Libereckém kraji; požadavek tři 
závody, čtyři kategorie, 8 závodníků a 2 vedoucí za každý KS ČSOS, dvouleté kategorie mladší 
žáci/-kyně H12, D12 a starší žáci/-kyně H14, D14 dle ročníků narození běžných v OB v daném 
roce LODM (tzn. ročníky 2007 a 2008, resp. 2005 a 2006) 

g) vzal na vědomí informace sekce OB v organizační oblasti, v oblasti soutěží, talentované mládeže, 
reprezentace, metodické činnosti i organizačních věcí 

 

1/03b Informace sekce MTBO 
VV-ČSOS 

a) vzal na vědomí informaci sekce MTBO v oblasti reprezentace 

b) vzal na vědomí informaci o přípravě domácích soutěží MTBO 2018 

 

1/03c Informace sekce LOB 
VV-ČSOS 

a) vzal na vědomí informaci o probíhající sezoně domácích závodů LOB 
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1/03d Informace sekce Trail-o 
VV-ČSOS 

a) vzal na vědomí písemnou informaci sekce Trail-o od L. Forsta 

b) schválil novou verzi Soutěžního řádu soutěží ČSOS v Trail-o platnou od 1. 3. 2018 

 

1/04 Mezinárodní činnost ČSOS v roce 2018 
VV-ČSOS 

a) vzal na vědomí písemnou informaci D. Vystavěla o mezinárodní činnosti ČSOS 2018 a 
o rozdělení finančních prostředků na mezinárodní činnost dle rozpočtu ČSOS na rok 2018 

b) pověřil D. Vystavěla projednat se sekretariátem IOF rozpočet IOF Kongresu počátkem října 2018 
v Praze a do příštího zasedání VV-ČSOS připravit plán finančního zajištění akce 

c) vzal na vědomí informaci o přípravě MS v MTBO 2020, kterou předložil D. Aleš 

 

1/05 Informace o ZODM a Olympijském festivalu 2018  a LODM 2019 
VV-ČSOS 

a) vzal na vědomí informaci J. Picka a I. Matějů o stavu a průběhu příprav a zabezpečení   ZODM v 
LOB 2018 v Letohradu, LOB a OB v rámci Olympijského festivalu 2018 v Brně, Karlově a 
Mostech u Jablunkova a LODM v LOB 2019 

b) schválil, aby technickým uspořádáním soutěží OB na LODM v Libereckém kraji v roce 2019 byl 
pověřen pořadatelský subjekt Slavia Liberec orienteering, jako svazový koordinátor při jednání 
s KÚ byl určen Ivan Matějů (za ČSOS) a regionální koordinátor byla určena Kateřina Horáčková 
(za VLI).  

c) vzal na vědomí, že ODM 2019 v Liberci se uskuteční v termínu 23.6 – 29. 6. 2019 a budou 
respektovány doporučení sekce OB. 

 

1/06 Koncepce spolupráce s médii v roce 2018 
VV-ČSOS 

a) vzal na vědomí informaci J. Picka o spolupráci s medii a schválil koncepci této spolupráce na rok 
2018 

 

1/07 Návrh odměn za umístění na MS, ME, MSJ a MEJ 2018 
VV-ČSOS 

a) schválil návrh odměn za umístění na MS, ME, MSJ a MEJ 2018 v OB, LOB a MTBO a MS 
v Trail-o (viz příloha č. 1 Zápisu 2018/1) 

 

1/08 Různé 
VV-ČSOS 

a) schválil novou Směrnici pro ú čast v závodech ČSOS s platností od 18. 1. 2018 

b) schválil úpravu Zásad pro určování výdajových položek rozpočtu ČSOS (prostředky na 
zabezpečení KS ČSOS) 

c) schválil návrh sekretariátu ČSOS na rozdělení příspěvků na činnost krajských svazů ČSOS, na 
přípravu talentů v oblastech sekce OB a v klubech ČSOS na rok 2018 (50% základní příspěvek, 
50% dle členské základny a registrací v daném krajském svazu) 

d) schválil rozdělení finančních prostředků projektu ČSOS - podpora reprezentantů ČSOS (formou 
DPP) mezi jednotlivé sekce ČSOS v roce 2018 takto: sekce OB 600 tis. Kč, sekce MTBO 
400 tis. Kč, sekce LOB 200 tis. Kč. Jednotlivé sekce ČSOS zpracují transparentní zásady rozdělení 
mezi reprezentanty, tyto zásady předloží do 28. 2. 2017 sekretariátu ČSOS k zajištění výplaty 
podpory reprezentace. Z: předsedové sekcí OB, MTBO a LOB. 
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e) schválil přijetí nového klubu OOB TJ Dukla Praha (Tělovýchovná jednota DUKLA Praha, z. s.), 
IČO 00541451 (pražská oblast sekce OB, Pražský KS ČSOS) a přidělilo mu zkratku DLP a číslo 
0139, 

f) pověřil členy VV-ČSOS zasláním podkladových materiálů do Zpravodaje ČSOS 2018/1 na 
sekretariát ČSOS do 27. 1. 2018 

g) vzal na vědomí uzavření smlouvy s ČSOB pojišťovna o úrazovém pojištění členů RD a RDJ v OB 
na rok 2018 

h) schválil grafickou stránku - seznam partnerů ČSOS na rok 2018 (stav k 17. 1. 2018) 

i) schválil status klubů, které nesplňují podmínky řádného členství v ČSOS po schválení nových 
Stanov ČSOS dne 8. 12. 2017 a pověřil sekretariát informovat o této informaci dané kluby 

j) vzal na vědomí informaci o projektech rozvoje ČSOS (WOD, Výukové mapy, Dny orientace 
v přírodě, OB do škol, Přebory škol, Areály pevných kontrol). Tyto projekty budou pokračovat 
v roce 2018 a výše podpory těchto projektů ze strany ČSOS bude zveřejněna na přelomu února a 
března ve Zpravodaji ČSOS 2018/2 

k) vzal na vědomí vytištění a distribuci publikace Orientační běh do škol (6 -15 let) 

l) vzal na vědomí úpravu a optimalizaci využívání telekomunikačních a internetových služeb svazem 
(přechod k jinému operátorovi a úprava smlouvy s ČUS) 

 
Termín příštího zasedání VV-ČSOS bude ve středu 14. března 2018 v Praze. 
Zapsal: Jiří Šubrt – generální sekretář ČSOS 
 



Zápis VV-ČSOS 2018/1 str.5 

Příloha č. 1 
 

Návrh odměn za umístění na MS, ME, MSJ a MEJ 
v OB, LOB, MTBO a MS v Trail-O 2018 

 
Závody jednotlivců (částky v Kč): 
Odměny za závod jednotlivců platí při MS, ME, MSJ, MEJ pro všechny individuální závody pro daný rok 
 

OB LOB MTBO Trail-o   

MS ME MSJ ME MSJ MS ME MSJ MEJ MS 

1. místo 100.000,- 50.000,- 20 000,- 70.000,- 14.000,- 70.000,- 35.000,- 14.000,- 7.000,- 35.000,- 

2. místo 70.000,- 35.000,- 15 000,- 50.000,- 10.000,- 50.000,- 25.000,- 10.000,- 5.000,- 25.000,- 

3. místo 50.000,- 25.000,- 10 000,- 35.000,- 7.000,- 35.000,- 17.500,- 7.000,- 3.500,- 17.500,- 

4. místo 35.000,- 17.500,- 7 000,- 25.000,- 5.000,- 25.000,- 12.500,- 5.000,- 2.500,- 12.500,- 

5. místo 20.000,- 10.000,- 5 000,- 14.000,- 3.000,- 14.000,- 7.000,- 3.000,- 1.500,- 7.000,- 

6. místo 15.000,- 7.500,- 3 000,- 10.000,- 2.000,- 10.000,- 5.000,- 2.000,- 1.000,- 5.000,- 

7. místo 12.000,- 6.000,- 2 000,- 8.000,- 1.000,- 8.000,- 4.000,- 1.000,- --- 4.000,- 

8. místo 10.000,- 5.000,- 1 000,- 7.000,- 500,- 7.000,- 3.500,- 500,- --- 3.500,- 

9. místo 8.000,- --- --- 5.000,- --- 5.000,- --- --- --- --- 

10. místo 6.000,- --- --- 4.000,- --- 4.000,- --- --- --- --- 

11. místo 5.000,- --- --- 3.000,- --- 3.000,- --- --- --- --- 

12. místo 4.000,- --- --- 2.500,- --- 2.500,- --- --- --- --- 

 
Závody štafet (částky v Kč): 
Odměny za závody štafet jsou podmíněny startem nejméně osmi štafet a umístěním v 1. polovině startovního 
pole, medailisté však jsou odměňováni vždy. Odměny za závody štafet jsou určeny pro každého člena 
štafety. 
 

OB LOB MTBO Trail-o   

MS ME MSJ ME MSJ MS ME MSJ MEJ MS 

1. místo 35.000,- 17.500,- 7.000,- 25.000,- 5.000,- 25.000,- 12.500,- 6.000,- 3.000,- 12.500,- 

2. místo 20.000,- 10.000,- 5.000,- 14.000,- 3.000,- 14.000,- 7.000,- 4.000,- 2.000,- 7.000,- 

3. místo 15.000,- 7.500,- 4.000,- 10.000,- 2.000,- 10.000,- 5.000,- 3.000,- 1.500,- 5.000,- 

4. místo 8.000,- 4.000,- 2.000,- 6.000,- 1.500,- 6.000,- 3.000,- 2.000,- 1.000,- 3.000,- 

5. místo 5.000,- 2.500,- 1.500,- 4.000,- 1.000,- 4.000,- 2.000,- 1.000,- 500,- 2.000,- 

6. místo 4.000,- 2.000,- 1.000,- 3.000,- 500,- 3.000,- 1.500,- 500,- 250,- 1.500,- 

7. místo 3.000,- --- --- 2.000,- --- 2.000,- --- --- --- --- 

8. místo 1.000,- --- --- 500,- --- 500,- --- --- --- --- 

 
Odměnu za umístění možno získat za maximálně 4 nejvíce oceněné výsledky daného 
závodníka v daném kalendářním roce (včetně závodů štafet). 


