Z á p i s č. 2021/10
z 10. zasedání VV-ČSOS,
které se konalo dne 10. 11. 2021 digitálně přes ZOOM
Přítomni:
Hosté:

Kamenický, Klimpl, Picek, Vystavěl, Fiala, Plochová, Pospíšek Z., Pospíšek M.,
Škoda, Šubrt
Šedivý, Cahel, Vraný, Lukavec

Jednání řídil předseda ČSOS R. Kamenický.

Program:
1) Kontrola zápisu, aktuální informace
2) Informace sekce OB, LOB, MTBO, Trail-O
3) Informace Rad ČSOS
4) Hodnocení sezóny 2021 reprezentace OB dospělých
5) Hodnocení sezóny 2021 reprezentace OB juniorů
6) Hodnocení práce s mládeží v roce 2021 včetně výsledků MED
7) Hodnocení sezóny 2021 reprezentace MTBO dospělých
8) Hodnocení sezóny 2021 RDJ a VD v MTBO
9) Návrh rozpočtu ČSOS 2022 pro VH ČSOS
10) Diskusní fórum Medlov 2021
11) Různé

10/1 Kontrola zápisu, aktuální informace
VV-ČSOS
a) schválil Zápis 2021/9 z jednání VV-ČSOS dne 13. 10. 2021 s tím, že bod 9/09d
informace o aktuálním bodu příprav a složení OV MSJ v OB 2024 se přesunuje na
další zasedání;
b) vzal na vědomí informaci R. Kamenického a J. Picka o účasti na Prezidentské
konferenci IOF, která se konala digitálně 22. 10. 2021;
c) vzal na vědomí vyhlášení výběrového řízení na realizaci zakázky malého rozsahu
(3 samostatných celků)
• Software pro digitální online přenos a záznam dat z terénu při soutěžích a tréninku,
• Digitální mapové dílo pro vrcholné soutěže ČSOS 2022,
• Mobilní tréninkové a testovací centrum pro reprezentaci a talentovanou mládež
v disciplíně MTBO.
10/2a Informace sekce OB
VV-ČSOS
a) schválil příspěvky za kvalitu soutěží sekce OB v roce 2021 v celkové výši 435 tis. Kč
podle předloženého návrhu;
b) vzal na vědomí informaci sekce OB v oblasti soutěží, reprezentace, talentované
mládeže, organizačních věcí a metodické činnosti.
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10/2b Informace sekce LOB
VV-ČSOS
a) schválil vyslání výpravy na ME v LOB (Bulharsko – vedoucí Richard Klech),
MS v LOB (
b) Finsko – vedoucí Richard Klech) MSJ a MED v LOB (Finsko - vedoucí Jan Pecka);
c) vzal na vědomí informaci o změně termínové listiny sekce LOB;
d) vzal na vědomí informaci o plánovaném Shromáždění sekce LOB;
e) vzal na vědomí informaci o přípravě AMS v LOB 2022;
f) schválil zařazení závodů v LOB v termínech 22., 23. a 25. 2. 2022 (závody v rámci
AMS v LOB) a 27. 2. (Český pohár) do kalendáře WRE.
10/2c Informace sekce MTBO
VV-ČSOS
a) vzal na vědomí informaci sekce MTBO v oblasti reprezentace;
b) vzal na vědomí informaci sekce MTBO o realizaci domácích soutěží MTBO v roce
2021;
c) vzal na vědomí informaci sekce MTBO o přípravě shromáždění sekce MTBO, které
se bude konat v sobotu 27. 11. 2021 v Praze na Strahově;
10/2d Informace sekce Trail-O
VV-ČSOS
a) vzal na vědomí informaci sekce Trail-O.
10/3 Informace Rad ČSOS
VV-ČSOS
a) vzal na vědomí informace o činnosti jednotlivých Rad ČSOS.
10/4 Hodnocení sezóny 2021 reprezentace OB dospělých
VV-ČSOS
a) vzal na vědomí materiál „Hodnocení činnosti RD v roce 2021“;
b) ocenil výsledky české reprezentace OB v roce 2021;
c) poděkoval celému realizačnímu týmu za odvedenou práci s reprezentací v roce 2021;
d) schválil odměny za umístění na ME a MS v OB v celkové výši 117,5 tis. Kč.
10/5 Hodnocení sezóny 2021 reprezentace OB juniorů
VV-ČSOS
a) vzal na vědomí materiály „Hodnocení mistrovství světa juniorů v OB 2021“ a
„Hodnocení činnosti reprezentace juniorů v OB v roce 2021“;
b) ocenil výsledky české reprezentace juniorů na MSJ 2021 v OB;
c) poděkoval celému realizačnímu týmu za odvedenou práci s reprezentací juniorů
v roce 2021;
d) schválil odměny za umístění na MSJ v OB v celkové výši 34 tis. Kč.
10/6 Hodnocení práce s mládeží v roce 2021 včetně výsledků MED
VV-ČSOS
a) vzal na vědomí materiály „Talentovaná mládež v roce 2021“ a „EYOC 2021 - zpráva
o účasti“;
b) poděkoval realizačnímu týmu za práci s dorosteneckým výběrem OB v roce 2021.
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10/7 Hodnocení sezóny 2021 reprezentace MTBO dospělých
VV-ČSOS
a) vzal na vědomí materiál „Hodnocení reprezentačního družstva MTBO dospělých
v roce 2021“;
b) ocenil výsledky české reprezentace MTBO dospělých v roce 2021;
c) poděkoval celému realizačnímu týmu za odvedenou práci s reprezentací MTBO
dospělých v roce 2021;
d) schválil odměny za umístění na ME a MS v MTBO v celkové výši 420 tis. Kč.
10/8 Hodnocení sezóny 2021 RDJ a VD v MTBO
VV-ČSOS
a) vzal na vědomí materiál „Hodnocení sezony 2021 - Juniorská reprezentace a Výběr
dorostu ČR v MTBO“;
b) ocenil výsledky české reprezentace juniorů a dorostenců v MTBO v roce 2021;
c) poděkoval realizačnímu týmu za odvedenou práci s reprezentací juniorů a dorostenců
v MTBO v roce 2021;
d) schválil odměny za umístění na MEJ a MSJ v MTBO v celkové výši 55 tis. Kč.
10/9 Návrh rozpočtu ČSOS na rok 2022 pro VH ČSOS
VV-ČSOS
a) projednal další variantu návrh rozpočtu ČSOS na rok 2022 včetně částečně
rozepsaných položek a uložil předsedům sekcí a garantům neprodleně (do 14.11.)
doplnit členění rozpočtovaných částek na položky podle dané struktury a formulovat
případné připomínky nebo dotazy. Aktualizovaná varianta bude projednána na
mimořádném zasedání VV-ČSOS v hotelu Medlov dne 17. 11. 2021 (čas bude
upřesněn)
b) P.Klimpl navrhne položky, u kterých by před podpisem smlouvy mělo dojít
k odsouhlasení VV
10/10 Diskusní fórum Medlov 2021
VV-ČSOS
a) vzal na vědomí informaci hotelu Medlov, že všichni účastníci jednání musí po
příjezdu do hotelu bez vyzvání předložit potvrzení o bezinfekčnosti.
10/11 Různé
VV-ČSOS
a) vzal na vědomí doplněný materiál „Orientační sporty na ČT Sport v roce 2022“ a
doporučil tento podklad projednat se zástupci vedení ČT Sport;
b) doporučil podání přihlášky do ankety České nadace sportovní reprezentace
„Juniorský sportovec roku 2021“ pro juniorky Semíková Lucie – OB, Nedomlelová
Lucie – MTBO;
c) pověřil R. Kamenického, P. Štáfka a D. Plochovou zpracováním koncepce rozvoje
ČSOS dle požadavků Národní sportovní agentury;
d) ustanovil výběrovou komisi ČSOS ve složení R. Kamenický, J. Šubrt a P. Štáfek na
vyhodnocení obdržených nabídek a výběru nejvhodnější nabídky dle parametrů
zadání výběrového řízení na realizaci zakázky malého rozsahu (3 samostatných
celků);
e) delegoval D. Vystavěla na „Konference Sport – Jednotná prezentace republiky doma
i v zahraničí“ dne 9. 12. 2021 v Praze
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f) vzal na vědomí informaci Legislativní rady o návrhu na vyplnění dotazníku IOF
„Survey – Orienteering and the Environment“ za ČSOS;
g) schválil podání kandidatury D. Vystavěla na člena IOF Councilu na období
2022 - 2026;
h) schválil zvýšení členských příspěvků za registraci sportovců v jednotlivých sekcích
ČSOS od roku 2022 na návrh sekcí OB, MTBO a Trail-O následovně:
OB
do 3let 0 Kč, 4 -10let 20 Kč, 11 -14 let 60 Kč od 15 let 120 Kč
MTBO
do 3let 0 Kč, 4 -10let 20 Kč, 11 -14 let 60 Kč od 15 let 120 Kč
Trail-O
do 3let 0 Kč, 4 -10let 20 Kč, 11 -14 let 40 Kč od 15 let 80 Kč
(LOB
upraví své registrační poplatky od sezony 2022/2023)
doporučil sekcím MTBO a Trail-O zveřejnit tyto úpravy ve svých prováděcích
předpisech k registracím;
i) vzal na vědomí informaci o přípravě vyhlášení výsledků „Ankety o nejlepší
orientační sportovce 2021“ v rámci O-GALA dne 4. 12. 2021 v Turnově;
j) vzal na vědomí informaci o přípravě VH ČSOS, která se uskuteční 4. 12. 2021
v Turnově;
k) schválil finanční vypořádání vyplývající z podepsaných memorand o spolupráci při
pořádání MS v OB 2021 mezi ČSOS a kluby ČSOS, které spolupracovaly na
organizaci MS.

Příští zasedání VV-ČSOS se uskuteční ve středu 17. 11. 2021 v hotelu Medlov
Zapsal: Jiří Šubrt – generální sekretář ČSOS

