
Z á p i s   č. 2021/12 
 

z 12. zasedání VV-ČSOS, 
které se konalo dne 8. 12. 2021 digitálně přes ZOOM 

 
 

Přítomni: Kamenický, Klimpl, Picek, Vystavěl, Fiala, Plochová, Pospíšek Z., Pospíšek M., 
Škoda, Šubrt 

 
Jednání řídil předseda ČSOS R. Kamenický. 
 
 
Program: 
 1) Kontrola zápisu 
 2) Informace sekce OB, LOB, MTBO 
 3) Informace Rad ČSOS 
 4) Informace z prezentace NSA k dotačním programům 2022 
 5) Různé 
 
 
 
12/1 Kontrola zápisu, aktuální informace 

VV-ČSOS 
a) schválil Zápis 2021/11 z jednání VV-ČSOS dne 17. 11. 2021 

 
12/2a  Informace sekce OB 

VV-ČSOS 
a) schválil rozdělení finančních prostředků na činnost TSM v roce 2022 v celkové výši 

1 896 00 Kč 
b) vzal na vědomí informaci sekce OB v organizační oblasti, oblasti soutěží, 

reprezentace, oblasti mládeže a metodické činnosti. 
 
12/2b  Informace sekce LOB 

VV-ČSOS 
a) schválil úpravu pravidel LOB od 1.12.2021 
b) vzal na vědomí informaci sekce LOB o přípravě reprezentace, soutěžích a akademii 

LOB  
 
12/2c Informace sekce MTBO 

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

 
. 
12/3 Informace Rad ČSOS 

VV-ČSOS 
a) vzal na vědomí informace o činnosti Metodické rady (návštěvnost metodického 

portálu, metodických listů a metodických přednášek na Youtube ČSOS) a plány 
Metodické rady na rok 2022 
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12/4 Informace z prezentace NSA k dotačním programům 2022 

VV-ČSOS 
a) seznámil se prezentací NSA k dotačnímu programu Podpora sportovních svazů, která 

proběhla 1.12. 2021 jak prezenčně, tak i on-line. 
 
12/5  Různé 

VV-ČSOS 
a) vzal na vědomí informaci o jednání se zástupci ČT Sport o materiálu „Orientační 

sporty na ČT Sport v roce 2022“. Byly schváleny přímé přenosy ze MČR sprintových 
štafet a závodů MS v OB 2022. 

b) vzal na vědomí informaci o vyhlášení nejlepších o-sportovců sekce OB a uvedení do 
síně slávy a poděkoval pořadatelům z OOB TJ Turnov za důstojné vyhlášení, včetně 
online přenosu, které proběhlo za ztížených podmínek způsobených epidemickou 
situací. O vyhlášení výběrového řízení na pořadatele Ankety 2022 a formě uspořádání 
VV rozhodne na svém únorovém zasedání 

c) vzal na vědomí informaci D. Plochové o přípravě LODM 2022 v Olomouci a 
informaci o změně národního koordinátora ODM za ČSOS (D. Plochová nahradila I. 
Matějů) 

d) schválil rozšíření Rady ČSOS pro IT o P. Štáfka 
e) vzal na vědomí informaci J. Fialy o přípravě projektu na lepší zabezpečení webových 

stránek ČSOS 
f) vzal na vědomí informaci D. Vystavěla o personálních změnách v IOF Office 
g) vzal na vědomí písemnou informaci I. Matějů o jednání složky ČOV – Českého svazu 

sportovních svazů, organizací a institucí, a o jednání sportovních svazů, které jsou na 
programu Světových her 2022 o zabezpečení této sportovní akce, která se uskuteční 
v termínu 7. - 17. 7. 2022 v USA; 

h) na návrh Rady pro marketing a media schválil nákup služeb v oblasti mediálního 
monitoringu za roky 2019–2021 od společnosti Newton Media; 

 
 
Příští zasedání VV-ČSOS se uskuteční ve středu 10. 1. 2022  
 


