
Z á p i s  č.  2021/2 
 

z 2. zasedání VV-ČSOS, 
které se konalo dne 2. 3. 2021 elektronicky přes ZOOM 

 
Přítomni:  Kamenický, Matějů, Klimpl, Aleš, Škoda, Pospíšek, Picek, Vystavěl, 

Zřídkaveselý, Šubrt 
 
Jednání řídil předseda ČSOS R. Kamenický. 
 
Program: 
 1) Aktuální informace, kontrola úkolů, potvrzení schválení per rollam 
 2) Informace sekcí (OB, LOB, MTBO, Trail-O) 
 3) Aktuální finanční situace, stav žádostí o dotace 
 4) Zpráva o hospodaření ČSOS v roce 2020 
 5) Zpráva o činnosti a hospodaření ČO v roce 2020 
 6) Informace o přípravě MS v OB 2021 a Euromeetingu 2021 
 7) Vyhodnocení žádostí na podporu tvorby map v oblastech 
 8) Orientační sporty na ČT Sport 2021 
 9) Marketingové akce ČSOS 
 10) Olympijské festivaly 2021, LODM 2022 
 11) Zajištění plnění závazků ČSOS pořadateli závodů soutěží sekce OB 2021 
 12) Zastoupení sportovců ČSOS v IOF 
 13) Žádost o předání Centra orientační historie 
 14) Termín volební VH ČSOS 
 15) Různé 
 
 
 
 
2/01 Aktuální informace, kontrola úkolů, potvrzení schválení per rollam 

VV-ČSOS 
a) schválil zápis 2021/1 z jednání VV-ČSOS dne 8. 1. 2021; 
b) potvrdil  schválení sportovně technických dokumentu sekce OB – Pravidla OB, 

Klasifikační řád OB a Soutěžní řád soutěží sekce OB pro rok 2021; 
c) potvrdil podání přihlášky ČSOS na pořádání Mistrovství světa juniorů v orientačním 

běhu v roce 2024; 
d) potvrdil  přijetí nového klubu ČSOS Ski klub Šumava Vimperk z.s., IČO 18291091, 

Jihočeská oblast sekce OB, Jihočeský KS ČSOS a přidělil mu zkratku VIM a číslo 
0425; 

e) vzal na vědomí aktuální informace 
• o jednání zástupců NEČOV s předsedou vlády o současné situaci ve sportovním 

prostředí 
• o soudním rozhodnutí, na jehož základě nemohly proběhnout volby do vedení ČOV 

 
2/02a Informace sekce OB 

VV-ČSOS 
a) vzal na vědomí informaci sekce OB. 
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2/02b Informace sekce LOB 
VV-ČSOS 
a) vzal na vědomí informaci sekce LOB v oblasti reprezentace a soutěží. 

 
2/02c Informace sekce MTBO 

VV-ČSOS 
a) vzal na vědomí informaci sekce MTBO v oblasti reprezentace; 
b) schválil novelizaci Pravidel MTBO, novelizaci Klasifikačního řádu MTBO a 

Soutěžního řádu MTBO s účinností od 1. 4. 2021; 
c) vzal na vědomí informace sekce MTBO o přípravě MS v MTBO 2023. 

 
2/02d Informace sekce Trail-O 

VV-ČSOS 
a) vzal na vědomí informaci sekce trail-O; 
b) souhlasí s případným odložením WTOC 2022 na rok 2023. 

 
2/03 Aktuální finanční situace, stav žádostí o dotace 

VV-ČSOS 
a) vzal na vědomí informaci J. Šubrta o finanční situaci ČSOS a o stavu žádostí o dotace 

NSA; 
b) schválil úpravu rozpočtu ČSOS na rok 2021 podle navržených dotací NSA. 

 
2/04 Zpráva o hospodaření ČSOS v roce 2020 

VV-ČSOS 
a) schválil Zprávu o hospodaření ČSOS (čerpání rozpočtu ČSOS) a účetní závěrku 
ČSOS za rok 2020. Hospodářským výsledkem po zdanění je zisk po zdanění ve výši 
902.011,84 Kč; o tuto částku bude zvýšeno vlastní jmění. 

 
2/05 Zpráva o činnosti a hospodaření ČO v roce 2020 

VV-ČSOS, resp. VH České orientační, s.r.o. 
a) schválil Zprávu o činnosti České orientační, s.r.o. za rok 2020; 
b) schválil Zprávu o hospodaření České orientační, s.r.o. za rok 2020. Hospodářský 

výsledek v roce 2020 skončil ziskem 293.590,- Kč s tím, že zisk bude v účetnictví 
převeden na Nerozdělený zisk z minulých let. 

c) vzal na vědomí informaci o reklamním a sponzorském zajištění soutěží ČSOS v OB 
pro rok 2021, včetně seznamu partnerů ČSOS pro rok 2021 a uložil provést příslušné 
kroky k uveřejnění partnerů na webu ČSOS a při výrobě reklamních transparentů a 
dalších reklamních prvků pro sezónu 2021.    Z: Matějů, Šubrt 

 
2/06 Informace o přípravě MS v OB 2021 a Euromeetingu 2021 

VV-ČSOS 
a) vzal na vědomí informaci J. Picka o aktuálním stavu příprav MS v OB 2021 a 

o zrušení Euromeetingu v termínu 12. – 14. března 2021. 
 
2/07 Vyhodnocení žádostí na podporu tvorby map v oblastech 

VV-ČSOS 
a) vzal na vědomí informaci J. Picka o přidělení příspěvku na tvorbu map v oblastech 

sekce OB v roce 2021, bylo doručeno 25 žádostí, tři žádosti byly vyřazeny, 22 žádostí 
bylo zahrnuto do hodnocení; 

b) schválil finanční příspěvky na podporu tvorby map v oblastech sekce OB v roce 2021 
v celkové výši 200.400,- Kč (viz příloha č.1 Zápisu 2021/2). 
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2/08 Orientační sporty na ČT Sport 2021 
VV-ČSOS 
a) vzal na vědomí informaci I. Matějů o jednání zástupců ČSOS a redakce ČT Sport 

o zabezpečení televizních přenosů v orientačních sportech v roce 2021. 
 
2/09 Marketingové akce ČSOS 

VV-ČSOS 
a) vzal na vědomí materiál D. Aleše a Marketingové rady ČSOS „Marketingová 

strategie ČSOS“ a doporučil  zpracovat následné kroky využití této marketingové 
strategie. 

 
2/10 Olympijské festivaly 2021, LODM 2022 

VV-ČSOS 
a) doporučil účast ČSOS na Olympijských festivalech (OF) v Brně a Praze, pověřil  

D. Aleše koordinací za ČSOS při OF v Brně (průběh akce zajistí L. Zřídkaveselý) a 
pověřil  sekretariát ČSOS oslovením Pražského KS ČSOS, aby doporučil 
koordinátora a pořadatele aktivit ČSOS v rámci pražského OF; 

b) vzal na vědomí posunutí cyklu Olympiády dětí a mládeže o rok tak, že letní edici 
uspořádá Olomoucký kraj v červnu 2022 a zimní ODM bude v lednu 2023 
v Královéhradeckém kraji; 

c) vzal na vědomí informaci D. Aleše o harmonogramu příprav Her X. letní olympiády 
dětí a mládeže ČR (LODM) 2022; 

d) schválil propozice závodu v orientačním běhu Her X. LODM v Olomouci v červnu 
2022 a jejich odeslání na ČOV. 

 
2/11 Zajištění plnění závazků ČSOS pořadateli závodů soutěží sekce OB 2021 

VV-ČSOS 
a) vzal na vědomí informaci I. Matějů a J. Šubrta o zajištění plnění závazků ČSOS 

pořadateli závodů soutěží sekce OB 2021 (podmínky pro použití materiálu s logy 
partnerů ČSOS při pořádání důležitých sportovních akcí). 

 
2/12 Zastoupení sportovců ČSOS v IOF 

VV-ČSOS 
a) schválil nominaci (kandidaturu) T. Janošíkové (OB) a V. Ludvíka (MTBO) za ČSOS 

do IOF Athlete Advisory Group. 
 
2/13 Žádost o předání Centra orientační historie 

VV-ČSOS 
a) vzal na vědomí žádost J. Žemlíka o předání agendy spojené s Centrem Orientační 

Historie (COH) svému nástupci; 
b) pověřil sekretariát ČSOS zveřejněním této informace a vypsáním „výběrového 
řízení“ na zájemce o zajištění této agendy ČSOS. 

 
2/14 Termín volební VH ČSOS 

VV-ČSOS 
a) potvrdil , že při současné epidemické situaci není stále možné svolat prezenční 

VH ČSOS, tak jak bylo schváleno na lednovém jednání VV-ČSOS. Termín bude 
vyhlášen, až to podmínky umožní. 
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2/15 Různé 
VV-ČSOS 
a) schválil příspěvek ve výši 1.200 Kč na účastníka organizátorům YO!Campu pro 

mladé pořadatele ČSOS; 
b) schválil podporu Rozvojové programy ČSOS 2021 (výukové mapy, areály pevných 

kontrol) dle podmínek roku 2020 a schválil podporu dalších rozvojových projektů 
ČSOS (Dny orientace v přírodě apod.) za podmínky rozvolnění protiepidemických 
opatření; 

c) doporučil  iniciovat aktivity s cílem ovlivnit státní orgány při povolování závodů 
v orientačních sportech. 

 
 
Zapsal: Jiří Šubrt – generální sekretář ČSOS 
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Příloha č 1 - Vyhodnocení žádostí na podporu tvorby map v oblastech a výše podpory 

 
Přidělení finanční podpory 

 
Český svaz orientačních sportů obdržel v řádném termínu do 15. února 2021 celkem 25 žádostí 
o podporu na tvorbu map v oblastech pro rok 2021. Tři žádosti byly vyřazeny z hodnocení 
kvůli formálním nedostatkům nebo neobdržely minimální počet bodů. 

Přidělená finanční podpora: 

Žadatel (oficiální název) Název mapy Částka (Kč) 
Oddíl orientačního sportu Sportovního klubu Prostějov Vitčice 2021 11.400 
Orientační Sporty Písek, z.s. Havírky 8.600 
Beta Ursus Rosice, z.s. Knížecí les 9.500 
Spolek orientačních sportů Jindřichův Hradec, z.s. Nivy 3 8.600 
Orientační klub Střelka, z.s. Předboř 9.000 
Klub orientačního běhu Směr Kroměříž, z.s. Vinohradčík 7.600 
Klub orientačního běhu Směr Kroměříž, z.s. Kvasice 7.600 
Klub vytrvalostních sportů Šumperk, z.s. Rudoltice-Skřítek 9.500 
TJ Slovan Luhačovice, spolek Maršov 8.600 
TJ Slovan Karlovy Vary, z.s. Goethovka 7.600 
TJ Slovan Karlovy Vary, z.s. Ottův vrch 9.500 
Klub orientačního běhu Baník Sokolov z.s. Třídomí II 10.500 
Klub orientačních sportů Slavia Plzeň, z. s. Radyně 10.500 
Sportovní klub policie České Budějovice, z.s. Slabce 8.600 
Sportovní klub OB Ostrov, z.s. Popovská hora 9.500 
Sportovní klub Chotěboř, z.s. Bílecký les 7.600 
Sportovní klub Chotěboř, z.s. Sobíňov 7.600 
Tělovýchovná jednota Třineckých železáren, spolek Babí hora 492 10.500 
Sportovní klub orientačního běhu Zlín, z.s. Ostřice 7.600 
Sportovní klub orientačního běhu Zlín, z.s. Štákův vršek 9.500 
TJ Spartak první brněnská z.s. Kamenný žlíbek 10.500 
TJ Spartak první brněnská z.s. Karasín 10.500 

CELKEM 200.400 Kč 
 
Tři obdržené žádosti byly vyřazeny: 

1. ZOOB Rumburk, z. s. – mapa nesplňuje kvalifikační kritéria (zažádáno pro rok 2022); 
2. Klub vytrvalostních sportů Šumperk, z.s. (mapa Chocholík) – nepřekročení minimální 

hranice bodů pro přidělení podpory; 
3. OK SILESIA z. s. – nepřekročení minimální hranice bodů pro přidělení podpory. 

 


