
Z á p i s  č. 2019/4 
 

ze 4. zasedání VV-ČSOS, 
které se konalo dne 9. 9. 2019 v Praze na Strahově 

 
Přítomni:  Kamenický, Klimpl, Matějů, Aleš, Pospíšek, Zřídkaveselý, Picek, Škoda, Šubrt 
Omluven: Vystavěl 
Host: Petržela 
 
Jednání řídil předseda ČSOS R. Kamenický 
 
 
Program: 
 1. Aktuální informace, kontrola úkolů 
 2. Informace sekce OB 
 3. Informace sekce LOB 
 4. Informace sekce MTBO 
 5. Informace sekce Trail-O 
 6. Hodnocení RD, JRD a VD v LOB 2019 
 7. Návrh na svolání VH ČSOS 2019 
 8. Informace o plnění rozpočtu ČSOS 2019 a financování sportovního prostředí 
  v roce 2020 a 2021 
 9. Informace z jednání při MS v OB 2019 v Norsku 
 10. Informace o přípravě MS a MSJ v MTBO 2020 a MS v OB 2021 
 11. Orientační sporty na ČT v roce 2020 
 12. Různé 
 
 
 
4/01 Aktuální informace, kontrola úkolů 

VV-ČSOS 
a) schválil zápis 2019/3 z jednání VV-ČSOS dne 5. 6. 2019; 

b) vzal na vědomí informaci 

- o schválení vyúčtování státních dotací za rok 2018 (VSA, Organizace sportu); 
- uspořádání závodu pro zaměstnance s. p. Lesy ČR; 
- zařazení LOB na program Zimní Univerziády 2021 v SUI. 

 
4/02 Informace sekce OB 

VV-ČSOS 
a) vzal na vědomí informaci sekce OB v oblasti soutěží; 

b) vzal na vědomí informaci sekce OB v oblasti reprezentace; 

c) vzal na vědomí informaci sekce OB v oblasti talentované mládeže; 

d) vzal na vědomí informaci sekce OB v oblasti rozvoje OB; 

e) vzal na vědomí informaci sekce OB v oblasti metodiky; 

f) schválil Pavla Košárka na pozici šéftrenéra juniorské reprezentace OB (0,5 úvazku) a 
na pozici metodika sekce OB (0.5 úvazku) na dobu určitou od 1. 10. 2019 do 
30. 9. 2021. 
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4/03 Informace sekce LOB 
VV-ČSOS 
a) vzal na vědomí informaci o průběhu přípravy reprezentačních družstev LOB na 

sezonu 2019-2020; 

b) vzal na vědomí informace o přípravě sezony LOB 2020; 

c) vzal na vědomí informaci o konání Shromáždění sekce LOB 2019. 
 
4/04 Informace sekce MTBO 

VV-ČSOS 
a) vzal na vědomí informaci sekce MTBO v oblasti reprezentace; 

b) vzal na vědomí informaci sekce MTBO v oblasti soutěží; 

c) vzal na vědomí informaci z metodické činnosti sekce MTBO. 
 
4/05 Informace sekce Trail-O 

VV-ČSOS 
a) vzal na vědomí písemnou informaci sekce Trail-O; 

b) vzal na vědomí písemné hodnocení výsledků reprezentace Trail-O v roce 2019; 

c) ocenil zejména zlato ze štafety PARA na MS 2019 (Doležalová, Dudík, Kosťová); 

d) schválil odměny za umístění na MS v Trail-O dle sazebníku odměn v celkové výši 
67.000,- Kč; 

e) doporučil předsedovi sekce Trail-O a řediteli organizačního výboru MS v Trail-O 
2022 osobně se zúčastnit příštího zasedání VV-ČSOS a předložit návrh personálního, 
organizačního a finančního zabezpečení tohoto MS. 

 
4/06 Hodnocení RD, JRD a VD v LOB 2019 

VV-ČSOS 
a) vzal na vědomí písemnou informaci R. Klecha „Hodnocení sezony 2018/19 – RD 

LOB“; 

b) ocenil zejména bronz P. Hančové ze závodu middle na Zimní Univerziádě v RUS; 

c) poděkoval R. Klechovi a realizačnímu týmu za vykonanou práci; 

d) schválil odměny za umístění na MS a ME v LOB dle sazebníku odměn v celkové výši 
35.000,- Kč a doporučil jejich vyplacení v nejbližším možném termínu; 

e) vzal na vědomí hodnocení R. Horyny o účasti juniorské reprezentace a výběru dorostu 
na MSJ 2019 v LOB a MED 2019 v LOB ve Švédsku; 

f) poděkoval R. Horynovi a realizačnímu týmu za vykonanou práci; 

g) schválil odměny za umístění na MSJ v LOB dle sazebníku odměn v celkové výši 
2.000,- Kč a doporučil jejich vyplacení v nejbližším možném termínu. 

 
4/07 Návrh na svolání VH ČSOS 2019 

VV-ČSOS 
a) navrhl předsednictvu ČSOS svolat v souladu se stanovami ČSOS Valnou hromadu 
ČSOS na termín 7. 12. 2019 od 13:00 hod. do Brna, s účastí 51 delegátů s hlasem 
rozhodujícím (14 delegátu za KS + 26 delegátů za sekci OB (11625 registrací) + 
4 delegáti za sekci MTBO (812 registrací) + 4 delegáti za sekci LOB (664 registrací) 
+ 3 delegáti za sekci Trail-O (64 registrací)); 

b) doporučil připravit následující program VH ČSOS 2019: 



Zápis VV-ČSOS 2019/4 str. 3 

 1. Zahájení, schválení programu, volby pracovních komisí, schválení jednacího 
a volebního řádu 

 2. Zpráva o činnosti ČSOS 
 3. Zpráva o plnění rozpočtu ČSOS v roce 2019 
 4. Zpráva kontrolní skupiny 
 5. Informace a závěry z jednání shromáždění sekcí OB, LOB, MTBO a Trail-O 
 6. Všeobecná rozprava, diskuze, návrhy 
 7. Informace o hlavních úkolech ČSOS v následujícím období 
 8. Návrh rozpočtu ČSOS na rok 2020 
 9. Různé 
10. Usnesení 

c) uložil krajským svazům ČSOS a předsedům sekcí zaslat do 20. 11. 2019 na sekretariát 
ČSOS seznam delegátů VH 2019 za jednotlivé krajské svazy ČSOS a sekce OB, LOB, 
MTBO a Trail-O s kontaktními e-mailovými adresami delegátů. (Na uvedené 
e-mailové adresy bude zaslána delegátům VH pozvánka a podkladové materiály pro 
jednání VH, pozvánku a podklady dále obdrží členové VV-ČSOS a předsedové rad 
ČSOS, pokud nebudou delegováni krajskými svazy nebo sekcemi ČSOS). 

 
4/08 Informace o plnění rozpočtu ČSOS 2019 a financování sportovního prostředí v roce 

2020 a 2021 
VV-ČSOS 
a) vzal na vědomí informaci financování sportovního prostředí v roce 2020 a 2021 

(v roce 2020 budou dotační programy vypisovány odborem sportu MŠMT a od roku 
2021 tuto funkci převezme nově vzniklá Národní sportovní agentura); 

b)  vzal na vědomí informaci o průběžném plnění rozpočtu ČSOS v roce 2019, kterou 
předložil J. Šubrt a uložil Ekonomické radě a sekretariátu ČSOS připravit na další 
zasedání VV-ČSOS návrh rozpočtu na rok 2020; 

c) pověřil Ekonomickou radu a sekretariát ČSOS zpracovat podklady pro žádosti na 
odbor sportu MŠMT pro poskytnutí státní dotace pro rok 2020 na programy REPRE, 
TALENT, ORGANIZACE SPORTU a VSA (MS v MTBO 2020, Euromeeting 2020); 

d) doporučil iniciovat schůzku s vedením nově vzniklé Národní sportovní agentury 
ohledně finančního zabezpečení významných sportovních akcí v roce 2020 a 2021. 
Z: Aleš, T: 20. 10. 2019. 

 
4/09 Informace z jednání při MS v OB 2019 v Norsku 

VV-ČSOS 
a) vzal na vědomí informaci D. Vystavěla a J. Šubrta o jednáních při MS v OB 2019 

v Norsku; 

b) vzal na vědomí závěry z jednání komisí IOF při MS v OB 2019 v Norsku; 

c) doporučil  zařazení Aleny Voborníkové do pracovní skupiny IOF - vzdělávání v rámci 
IOF RYDC. 

 
4/10 Informace o přípravě MS a MSJ v MTBO 2020 a MS v OB 2021 

VV-ČSOS 
a) vzal na vědomí aktuální informaci Z. Pospíška a D. Aleše o přípravě MS a MSJ 

v MTBO 2020; 

b) vzal na vědomí aktuální informace J. Picka o přípravách MS v OB 2021; 



Zápis VV-ČSOS 2019/4 str. 4 

c) schválil podání žádosti o podporu MS v OB 2021 Vládou ČR a o zařazení do VSA 
mimořádné důležitosti v roce 2021. 

 
4/11 Orientační sporty na ČT v roce 2020 

VV-ČSOS 
a) schválil přehled vrcholných akcí Českého svazu orientačních sportů v OB a v MTBO 

navržených I. Matějů pro vysílání na programu ČT SPORT v roce 2020. 
 
4/12 Různé 

VV-ČSOS 
a) navrhl  obsazení míst ve VSC MŠMT od 1. 10. 2019 dle doporučení sekce LOB; 

b) pověřil vedení sekcí ČSOS provést výběr závodu pro zařazení do WRE 2020, a jejich 
zaslání na sekretariát ČSOS do 30. 9. 2019; 

c) vzal na vědomí konání IOF Foot-O Event Advisers’ Clinic v Brně v termínu 
30. 11 - 1. 12. 2019, doporučil  zveřejnit tuto informaci v metodických materiálech 
ČSOS a rozhodl o částečné úhradě (50%) poplatku vybraným účastníkům za účast na 
tomto semináři pro úspěšné absolventy EA IOF; 

d) vzal na vědomí informaci I. Matějů o průběhu LODM 2019 a přípravách ZODM 2020 
a poděkoval pořadatelům závodů v OB v rámci LODM 2019 – klubu Slavia Liberec 
Orienteering (VLI) v čele s ředitelem závodů P. Škodou – za úspěšnou organizaci této 
akce; 

e) vzal na vědomí informaci J. Petržely o přípravě, termínech a naplněnosti 
Stacionárních tréninkových kempů (STK) v roce 2019 a 2020 a pověřil  J. Petrželu 
dopracováním tohoto materiálu v souladu doporučením VV-ČSOS k termínům STK 
v OB (STK v OB uskutečnit v době jarních prázdnin 2020 na jihu Evropy a v době 
letních prázdnin 2020 ve Skandinávii); 

f) projednal Smlouvu o spolupráci mezi ČSOS a SZOŠ z roku 2011 a konstatoval, že je 
smlouva stále platná a není třeba ji aktualizovat. V případě požadavku SZOŠ na znovu 
podepsání, bude podepsáno ve stejném znění; 

g) vzal na vědomí přípravné práce na publikaci „70 let OB“ a pověřil  předsedu ČSOS 
R. Kamenického, aby s P. Karvánkem projednal harmonogram dokončení, finální 
představu o rozsahu publikace, cenové podmínky a zahájení „reklamní kampaně“ 

h) schválil Vnitřní předpis ČSOS 2019/1 (Sjednávání pracovního poměru na dobu 
určitou opakovaně); 

i) vyzval kluby ČSOS, aby se zapojily do výzvy Lesů ČR „Sázíme lesy pr budoucnost“ 
viz.: https://www.sazimelesynovegenerace.cz/den-za-obnovu-lesa/ a zúčastnily se dne 
19. 10. 2019 akce „Den za obnovu lesa“. Další pokyny k této akci budou zveřejněny na 
stránce ČSOS po schůzce se zástupcem s. p. LESY ČR; 

j) doporučil  členům VV-ČSOS (předsedům sekcí) navrhnout odměny členům ČSOS za 
dobrovolnou práci pro svaz v roce 2019 a zaslat tyto návrhy na sekretariát ČSOS do 
30. 9. 2019; 

k) vzal na vědomí informaci o přípravě Ankety „O nejlepší orientační sportovce roku 
2019“, jejíž vyhlášení se bude konat v Jablonci nad Nisou dne 23. 11. 2019. 

 
Termín příštího zasedání VV-ČSOS: pondělí 21. října 2019 v Praze 
Zapsal: Jiří Šubrt – generální sekretář ČSOS 


