
Z á p i s   č. 2020/3 
 

ze 3. zasedání VV-ČSOS, 

které proběhlo dne 3. června 2020 (elektronicky) 

 

Přítomni: Kamenický, Matějů, Klimpl, Aleš, Pospíšek, Picek, Zřídkaveselý, Šubrt, Škoda, 

Vystavěl 

 

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. Čerpání finančních prostředků od MŠMT a od ČOV 

 7. Příprava na jednání kongresu IOF 

 8. MS v MTBO (vyúčtování 2020 a přihláška 2023) 

 9. Informace o přípravách MS v OB 2021 a Euromeetingu 2020 

 10. Různé 

 

 

 

3/01 Aktuální informace, kontrola úkolů 

VV-ČSOS 

a) schválil zápis 2020/2 z jednání VV-ČSOS dne 15. 4. 2020; 

vzal na vědomí aktuální informace J. Šubrta a I. Matějů: 

- o změně data konání VH ČUS (24.6.2020 Nymburk) a data konání porady předsedů 

sportovních svazů (10.6.2020 Nymburk); 

- o jednání pléna ČOV; 

- o výzvě NSA sportovním organizacím (možnost podání žádostí o dotaci pokrývající 

částečně ztráty způsobené epidemií na údržbu a provozu sportovních zařízení 

a organizaci zrušených sportovních akcí); 

- o odeslání informací na NSA – výsledky reprezentace ČR od roku 1988 (MS), 

podklady pro odbor sportu MŠMT REPRE a TALENT, které slouží jako podklad 

pro modelaci nových programů v oblasti sportu; 

- o prosbě NSA všem sportovním organizacím, aby si zkontrolovaly a popřípadě 

aktualizovaly své údaje o sportovní organizaci ve spolkovém rejstříku; 

- o vydání a distribuci knihy „70 let orienťáku“. 

 

3/02 Informace sekce OB 

VV-ČSOS 

a) vzal na vědomí informaci sekce OB v oblasti soutěží, reprezentace, talentované 

mládeže a metodické činnosti. 
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3/03 Informace sekce LOB 

VV-ČSOS 

a) vzal na vědomí informaci o složení RD, JRD a VD na sezonu 2020/21; 

b) vzal na vědomí informaci přípravě sezony 2021; 

c) vzal na vědomí informaci sekretariátu ČSOS o problémech při úhradě plateb za ME 

v LOB RUS 2020. 

3/04 Informace sekce MTBO 

VV-ČSOS 

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

b) vzal na vědomí informaci o změně kalendáře závodů ČP a schválil úpravu 
Klasifikačního řádu a Soutěžního řádu s účinností od 5.6.2020; 

c) vzal na vědomí informaci o přípravě MTBO Kids camp 2020. 

 

3/05 Informace sekce Trail-O 

VV-ČSOS 

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

 

3/06 Čerpání finančních prostředků od MŠMT a ČOV 

VV-ČSOS 

a) vzal na vědomí informaci J. Šubrta (resp. závěry Ekonomické rady) o strategii čerpání 

finančních prostředků od MŠMT (programy REPRE, TALENT a ORGANIZACE 

SPORTU) a zbývajících finančních prostředků z daru od ČOV; 

b) vzal na vědomí návrh úprav rozpočtu ČSOS 2020 a doporučil Ekonomické radě 

ČSOS sledovat případné změny a doporučení MŠMT a NSA a aplikovat je při dalších 

případných úpravách rozpočtu ČSOS 2020; 

c) pověřil sekretariát ČSOS a Ekonomickou radu ČSOS vyčíslením škod za zrušené MS 

v MTBO 2020 a případě možnosti realizovat požadavek na uplatnění škody dle 

vyhlášených výzev Národní sportovní agentury. 

 

3/07 Příprava na jednání Kongresu IOF 

VV-ČSOS 

a) vzal na vědomí informaci D. Vystavěla o přípravách na jednání Kongresu IOF; 

b) schválil delegáty za ČSOS na jednání GA IOF (R. Kamenický, J. Picek, J. Šubrt); 

c) pověřil J. Picka a J. Šubrta odpovědí na dotaz T. Hollowella o sportovních, 

organizačních a ekonomických dopadech Koronaviru (Covid 19) na aktivity 

v orientačních sportech. 

 

3/08 MS v MTBO (vyúčtování 2020 a přihláška 2023) 

VV-ČSOS 

a) vzal na vědomí informaci J. Šubrta a D. Aleše o vyúčtování zrušeného MS v MTBO 

2020 v CZE (mapy, materiál, ostatní náklady); 

b) schválil odměny organizátorům MS v MTBO 2020 dle návrhu, které předložil D. Aleš 

a I. Matějů 

c) vzal na vědomí informaci o přípravě MS v MTBO 2023 v Jičíně a souhlasí se 

zasláním oficiální přihlášky. 
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3/09 Informace o přípravách MS v OB 2021 a Euromeetingu 2020 

VV-ČSOS 

a) vzal na vědomí informaci J. Picka a Organizačního výboru MS v OB 2021 o průběhu 

příprav MS v OB 2021 a Euromeetingu 2020, včetně průběžných jednání s IOF 

i s variantami rozpočtu; 

b) schválil postup jednání J. Picka a OV MS v OB 2021 při jednáních s IOF. 

 

3/10 Různé 

VV-ČSOS 

a) schválil přijetí nového klubu Klub orientačních sportů Tišnov (Klub orientačních 

sportů Tišnov z.s., IČO 08892555, Jihomoravská oblast sekce OB, Jihomoravský KS 

ČSOS), přidělil mu zkratku KTI a číslo 1121; 

b) schválil výroční zprávu ČSOS za rok 2019 (Zpráva o činnosti ČSOS za rok 2019); 

c) schválil úpravu Disciplinárního řádu ČSOS; 

d) schválil aktualizaci Směrnice o ochraně osobních údajů v ČSOS včetně Informace 

o zpracováním osobních údajů; 

e) schválil návrh na zařazení akcí ČSOS v období září - říjen 2020 do vysílacího plánu 

redakce sportu České televize, které předložil I. Matějů 

f) schválil propozice (rozpis) závodů v OB v rámci LODM 2021v Olomouckém kraji, 

které předložil D. Vystavěl; 

g) vzal na vědomí informaci o uspořádání tiskové konference v sídle ČOV k výročí 

70 let OB a vydání knihy „70 let orienťáku“ a poděkoval J. Pickovi za rozsáhlý 

mediální výstup z této tiskové konference; 

h) pověřil Radu pro podporu inovací ČSOS aby vyhodnotila Stacionární tréninkové 

kempy v roce 2020 a předložila předsedům sekcí ČSOS záměr projektu Stacionárních 

tréninkových kempů na rok 2021; 

i) vzal na vědomí podepsání smlouvy o reklamě se společností A – Technology. 

 

Termín a místo příštího zasedání VV-ČSOS budou upřesněny. 

 

Zapsal: Jiří Šubrt – generální sekretář ČSOS 

 


