
 

Z á p i s  č. 2020/6 
 

ze 6. zasedání VV-ČSOS, 

které se konalo dne 23. 11. 2020 elektronicky přes ZOOM 

 

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

Omluven:  Vystavěl 

 

Jednání řídil předseda ČSOS R. Kamenický 

 

Program: 

 1. Aktuální informace, kontrola úkolů, potvrzení hlasování per rollam 

 2. Informace sekce OB 

 3. Informace sekce LOB 

 4. Informace sekce MTBO 

 5. Informace sekce Trail-O 

 6. Příprava, termín a způsob konání VH ČSOS 2020 

 7. Výzvy Národní sportovní agentury 2020 a 2021 

 8. Informace o plnění rozpočtu ČSOS v roce 2020 a návrh rozpočtu ČSOS na rok 2021 

 9. Informace Metodické rady 

 10. Informace o přípravě MS v OB 2021 

 11. Různé 

 

6/01 Aktuální informace, kontrola úkolů, potvrzení hlasování per rollam 

VV-ČSOS 

a) schválil zápis 2020/5 z jednání VV-ČSOS dne 20. 10. 2020; 

b) potvrdil hlasování per rollam o schválení rozdělení příspěvků za kvalitu závodů 

sekce OB v celkové výši 302.500,– Kč; 

c) vzal na vědomí informaci o dopingové kontrole ze dne 19. 9. 2020 (MČR v OB 

na klasické trati) s výsledkem 3x negativní. 

 

6/02 Informace sekce OB 

VV-ČSOS 

a) schválil finanční zabezpečení TSM na rok 2021 v celkové výši 1.833 tis. Kč; 

b) uložil Legislativní radě a Radě pro podporu inovací připravit manuál režimových 

opatření při pořádání závodů v LOB, OB i MTBO pro jednotlivé stupně omezení ze 

strany státních orgánů, včetně návodu na způsob projednání na krajské hygienické 

stanici;        T: 15. 12: 2020 

c) vzal na vědomí informace sekce OB (organizační záležitosti, soutěže, reprezentace, 

talentovaná mládež, metodická činnost). 

 

6/03 Informace sekce LOB 

VV-ČSOS 

a) schválil vyslání výpravy na MS v LOB (vedoucí Richard Klech), MSJ v LOB (vedoucí 

Roman Horyna) a MED v LOB (vedoucí Roman Horyna), které se budou konat 

v Estonsku (Kääriku, 22. - 28. 2. 2020); 

b) vzal na vědomí informaci o přípravě reprezentačních družstev LOB; 
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c) vzal na vědomí informaci o Shromáždění sekce LOB konaném dne 15. 11. 2020 

a zvolení vedení sekce LOB (Přemek Škoda – předseda sekce LOB, Milan Venhoda a 

Petr Mareček – členové vedení sekce LOB); 

d) schválil Soutěžní řád LOB s platností od 1. 12. 2020; 

e) vzal na vědomí informaci I. Matějů o termínu konání ZODM 2022 (poslední týden 

v lednu) s místem konání závodů v LOB ve Vrchlabí (areál Vejsplachy) a pověřil 

vedení sekce LOB spoluprací při zabezpečení této akce. 

 

6/04 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 o Shromáždění sekce MTBO konaném dne 20. 11. 2020; 

d) vzal na vědomí informaci o přípravě MS v MTBO 2023 a schválil poskytnutí 

vratného příspěvku ve výši 100.000,– Kč technickému pořadateli akce (SJC) na 

zajištění probíhajících příprav. 

 

6/05 Informace sekce Trail-O 

VV-ČSOS 

a) vzal na vědomí informace sekce Trail-O. 

 

6/06 Příprava, termín a způsob konání VH ČSOS 2020 

VV-ČSOS 

a) schválil odložení volební VH ČSOS (z důvodu vládního omezení není možno VH 

ČSOS uskutečnit v původním termínu 12. 12. 2020) na neděli 24. ledna 2021. Jednání 

proběhne v Praze na Strahově (aula budovy ČUS). Počty delegátů zůstávají stejné, 

návrhy na kandidáty na volené funkce v ČSOS je možno podávat do 10. ledna 2021 na 

sekretariát ČSOS. V případě dalšího odložení VH ČSOS bude tato informace 

zveřejněna do 10. ledna 2021. 

 

6/07 Výzvy Národní sportovní agentury 2020 a 2021 

VV-ČSOS 

a) vzal na vědomí informaci sekretariátu ČSOS o aktuálně zveřejněných Výzvách 

Národní sportovní agentury na roky 2020 a 2021. 

 

6/08 Informace o plnění rozpočtu ČSOS v roce 2020 a návrh rozpočtu ČSOS na rok 2021 

VV-ČSOS 

a) vzal na vědomí informaci sekretariátu ČSOS a Ekonomické rady o plnění rozpočtu 

ČSOS za rok 2020; 

b) projednal a vzal na vědomí návrh rozpočtu ČSOS na rok 2021 (2. verze) a doporučil 

členům VV-ČSOS, aby do 10. 12. 2020 vznesli další požadavky na případné úpravy či 

doplnění návrhu rozpočtu. 

 

6/09 Informace Metodické rady 

VV-ČSOS 

a) vzal na vědomí informaci J. Picka o aktuálním stavu práce Metodické rady ČSOS. 
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6/10 Informace o přípravě MS v OB 2021 

VV-ČSOS 

a) vzal na vědomí informaci o aktuálním stavu příprav MS v OB 2021. 

 

6/11 Různé 

VV-ČSOS 

a) vzal na vědomí informaci J. Šubrta o výsledku kontroly MŠMT na ČSOS. Při 

kontrole hospodaření s prostředky státního rozpočtu nebyly u příjemce za kontrolované 

období 2019 z hlediska hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti v kontrolovaných 

oblastech u kontrolovaného vzorku operací shledány nedostatky. VV-ČSOS 

poděkoval sekretariátu ČSOS za odvedenou práci; 

b) schválil přijetí nového klubu Team Jizerky (Team Jizerky z. s), IČO 266 43 96, sídlo 

Žitná 3223/5, Jablonec nad Nisou (KS ČSOS Libereckého kraje, Ještědská oblast 

sekce OB) a přidělil mu číslo 0549 a zkratku JJN; 

c) schválil návrh I. Matějů na přímé přenosy, dokumenty a reportáže z Orientačních 

sportů na ČT Sport v roce 2021; 

d) vzal na vědomí informaci I. Matějů a D. Vystavěla o přípravách LODM 2021 

v Olomouckém kraji. Dne 28.6. v době 10-12 hod se uskuteční přímý přenos ze 

závodu ve sprintu, který se uskuteční v Olomouci. 

e) schválil výjimku ze specifikace „ISOM 2017-2 Mapy pro orientační běh“ ve formě 

přechodného ustanovení pro oblastní a vícedenní závody, pro něž lze použít do konce 

roku 2021 i specifikace ISOM 2000 a ISOM 2017; 

f) vzal na vědomí informaci D. Vystavěla o závěrech jednání Předsednictva IOF; 

g) vzal na vědomí informaci J. Petržely o zrušení STK 2020 v LOB Boží Dar a Mísečky 

z důvodu vládních omezení vzhledem k současné epidemické situaci; 

h) vzal na vědomí informaci D. Aleše o odložení jednání s představiteli ASC Dukla; 

i) vzal na vědomí informaci I. Matějů o slavnostním setkání a odhalení pamětní desky 

u Lesního penzionu Bunč dne 21. 10. 2020 u příležitosti oslav „70 let Orienťáku“ a 

poděkoval organizátorům – zejména zástupcům klubů TZL, LCE, HLV a SKM za 

zajištění tohoto setkání; 

j)  vzal na vědomí informaci P. Klimpla o programu a zabezpečení Vyzývacího poháru 

v OB 2021. 

 

 

 

Příští zasedání VV-ČSOS se uskuteční elektronicky v pátek 18. 12. 2020 v 19:00 

 

Zapsal: Jiří Šubrt – generální sekretář ČSOS 


