Z á p i s č. 2018/2
z 2. zasedání VV-ČSOS,
které se konalo dne 14. 3. 2018 v Praze na Strahově
Přítomni:
Omluveni:

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

Jednání řídil předseda ČSOS R. Kamenický
Program:
1. Aktuální informace, kontrola úkolů
2. Informace o financování sportu ze strany MŠMT
3. Informace sekce OB, LOB, MTBO, Trail-o
4. Hodnocení JMS a MED v LOB 2018
5. Hodnocení ZODM a Olympijských parků 2018
6. Problematiky rad ČSOS
7. Mezinárodních činnost ČSOS
8. Informace o reklamním a sponzorském zajištění soutěží ČSOS v OB 2018
9. Zpráva o hospodaření ČSOS za rok 2017
10. Zpráva o činnosti a hospodaření ČO za rok 2017
11. Různé
2/01 Aktuální informace, kontrola úkolů
VV-ČSOS
schválil zápis 2018/1 z jednání VV-ČSOS dne 17. 1. 2018;
vzal na vědomí aktuální informace J. Šubrta o:
• jednání VH ČUS dne 6. 3. 2018 v Nymburce;
• vyúčtování státních dotací 2017;
• průběhu podávání žádostí o státní dotace 2018.
2/02 Informace o financování sportu ze strany MŠMT
VV-ČSOS
a) vzal na vědomí informaci J. Šubrta o financování sportu ze strany MŠMT;
b) doporučil (v případě zájmu KS ČSOS a TSM) uhradit formou zálohy 50% finančních
prostředků (dle schváleného rozpočtu ČSOS na rok 2018) jednotlivým KS ČSOS a
TSM.
2/03a 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;
b) schválil vedoucí na hlavní mezinárodní akce - ME a MS Radek Novotný, MSJ - Pavel
Košárek, MED - Marek Cahel.
2/03b Informace sekce LOB
VV-ČSOS
a) vzal na vědomí výsledky ME, MSJ, MED a SP v LOB 2018;
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b) poděkoval trenérům, sportovcům a realizačním týmům za předvedené výkony;
c) vzal na vědomí informaci o skončených soutěžích;
d) schválil příspěvky za kvalitu soutěží pro pořadatele závodů LOB v sezóně 2018
(MLA 20 tis. Kč a STH 25 tis. Kč) a uložil vyplatit těmto pořadatelům závodů LOB
příspěvek za kvalitu formou faktury (po uhrazení odvodů ze závodů);
e) schválil rozdělení příspěvku na přípravu talentů sekce LOB v klubech ČSOS dle
přiloženého návrhu (příloha č. 1 Zápisu).
2/03c Informace sekce MTBO
VV-ČSOS
a) vzal na vědomí informaci sekce MTBO v oblasti reprezentace;
b) schválil novelizaci přílohy k Pravidlům MTBO - Systém označování závodního
průkazu, aktualizaci Klasifikačního řádu a Soutěžního řádu s účinností od 1. 4. 2018;
c) vzal na vědomí informaci o přípravě soutěží MTBO;
d) vzal na vědomí informaci o metodické činnosti sekce MTBO 2018.
2/03d Informace sekce Trail-o
VV-ČSOS
a) vzal na vědomí písemnou informaci sekce Trail-o od L. Forsta;
b) pověřil vedení sekce Trail-o zjištěním podmínek spolupráce s FISO (italskou federací)
v rámci programu Erasmus +.
2/04 Hodnocení JMS a MED v LOB 2018
VV-ČSOS
a) vzal na vědomí hodnocení R. Horyny o účasti juniorské reprezentace a výběru dorostu
na MSJ 2018 a MED 2018 v LOB v Bulharsku;
b) poděkoval R. Horynovi a realizačnímu týmu za vykonanou práci;
c) schválil odměny za umístění dle sazebníku odměn v celkové výši 2.500,- Kč a
doporučil jejich vyplacení v nejbližším možném termínu.
2/05 Informace o ZODM a Olympijském festivalu 2018
VV-ČSOS
a) vzal na vědomí informaci J. Picka, I. Matějů a L. Zřídkaveselého o ZODM v LOB
2018 v Letohradě, a o propagaci LOB a OB v rámci Olympijského festivalu 2018
v Brně, Karlově a Mostech u Jablunkova;
b) poděkoval P. Marečkovi a jeho týmu za organizaci závodů v LOB v rámci ZODM
2018 v Letohradě dále pak L. Zřídkaveselému, A. Gavendové a I. Kašparové a jejich
týmům za zabezpečení Olympijského festivalu.
2/06 Problematika rad ČSOS
VV-ČSOS
a) projednal problematiku rad ČSOS, které pracují nebo budou pracovat a uložil
stávajícím předsedům rad předložit na další zasedání VV-ČSOS plán práce a
harmonogram činností pro budoucí období. Plán práce a harmonogram činností Rady
pro marketing a media uložil zpracovat D. Alešovi.
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2/07 Mezinárodní činnost ČSOS
VV-ČSOS
a) vzal na vědomí informaci D. Vystavěla o mezinárodní činnosti ČSOS v roce 2018;
b) schválil kandidaturu D. Vystavěla do předsednictva IOF.
2/08 Informace o reklamním zabezpečení soutěží ČSOS 2018
VV-ČSOS
a) vzal na vědomí materiál „Manuál pro zajištění reklamního plnění závazků ČSOS
pořadateli závodů soutěží sekce OB v roce 2018“, který bude prezentován pořadatelům
závodů ČSOS sekce OB v sobotu 24. 3. 2018 na semináři v Hradci Králové;
b) vzal na vědomí „Informaci o reklamním a sponzorském zajištění soutěží ČSOS v OB
pro rok 2018“ včetně „Seznamu partnerů ČSOS pro rok 2018“ a uložil provést
příslušné kroky k uveřejnění partnerů na webových stránkách a výrobu reklamních
transparentů a dalších reklamních prvků pro sezónu 2018. Z: Matějů, Šubrt.
2/09 Zpráva o činnosti a hospodaření ČSOS za rok 2017
VV-ČSOS
a) schválil Zprávu o hospodaření ČSOS (Plnění rozpočtu ČSOS) za rok 2017 a Účetní
závěrku za rok 2017. Hospodářským výsledkem po zdanění je zisk ve výši
2.011.613,25 Kč a o tuto částku bude navýšeno vlastní jmění.
2/10 Informace o hospodaření České orientační, s.r.o. za rok 2017
VV-ČSOS
a) vzal na vědomí Zprávu o činnosti České orientační, s.r.o. za rok 2017;
b) schválil Zprávu o hospodaření České orientační, s.r.o. za rok 2017 dle předložených
písemných předloh včetně Přiznání daně z příjmu právnických osob, Rozvahy a
Výkazu zisku a ztráty České orientační za rok 2017. Hospodářský výsledek skončil
ziskem 652.100,- Kč s tím, že bude zaúčtován na účet „Nerozdělený zisk z minulých
let“.
2/11 Různé
VV-ČSOS
a) vzal na vědomí informaci J. Picka o zakládání rejstříku MŠMT (sportovců a trenérů);
b) schválil návrh na zařazení a setrvání reprezentantů ČR v orientačním běhu ve VSC
MŠMT ČR na období od 1. dubna 2018;
c) schválil přijetí nového klubu Orienteering Adventure Orienteering Adventure z.s.,
IČO 06849822, (Východočeská oblast sekce OB, Královehradecký KS ČSOS) a
přidělilo mu zkratku OAV a číslo 0637;
d) schválil přijetí nového klubu DVP ORIENTATION DVP ORIENTATION z.s.,
IČO 06956025 (Pražská oblast sekce OB, Pražský KS ČSOS) a jako nástupci oddílu
OB TJ Sokol Praha Spořilov - Roztyly mu ponechalo zkratku DVP a číslo 0102;
e) schválil čerpání finančních příspěvků poskytnutých ČSOS z prostředků darovaných
ČOV ze strany loterijních společnosti za rok 2017 dle předložené informace o čerpání
těchto prostředků;
f) schválil poskytnutí finančního příspěvku klubům ČSOS (z dotací MŠMT a
z prostředků darovaných ČOV) na pořádání rozvojových a výukových akcí pro
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mládež, který je zveřejněn ve zpravodaji ČSOS 2018/2 (OB do škol, výukové mapy,
Dny orientace v přírodě, WOD, Areály pevných kontrol, apod.);
g) vzal na vědomí informaci I. Matějů o projektu zabezpečení závodů v OB v rámci
LODM 2019;
h) vzal na vědomí informaci I. Matějů o možnosti prezentace akcí WOD 2018 a SP 2018
v České televizi rámci studia Sport dne 19. 5. 2018;
i) vzal na vědomí informaci D. Aleše o založení a práci OV MS v MTBO 2020.

Termín příštího zasedání VV-ČSOS bude ve středu 30.května 2018 v Praze.
Zapsal: Jiří Šubrt – generální sekretář ČSOS

Příloha č. 1:
Rozdělení příspěvku na přípravu talentů sekce LOB v klubech ČSOS v roce 2018:
oddíl
JIL
OSN
PGP
STH
TBM
TJN
VPM
VRB
VRL
celkem

Kč
3.900
4.100
3.200
6.200
5.300
3.900
14.600
3.200
5.600
50.000

