
 

 

Z á p i s   č.  2022/10 
 

z 10. zasedání P-ČSOS a VV-ČSOS, 

které se konalo dne 14. 12. 2022 digitálně přes ZOOM 

 

 

Přítomni: Kamenický, Klimpl, Picek, Plochová, Pospíšek Z., Fiala, 

 Vystavěl, Pospíšek M., Šubrt 

Omluven: Škoda 

Hosté:  P. Remeš 

 

Jednání řídil předseda ČSOS Radan Kamenický. 

 

Program: 

 

  1) Aktuální informace, kontrola úkolů 

  2) Informace sekcí (OB, LOB, MTBO, Trail-O) 

  3) Informace Rad ČSOS 

  4) Vyhodnocení O-víkendu 25. - 27. 11. 2022 Chotěboř 

  5) Informace o organizaci SP v OB 2023, MSJ v OB 2024, MS a MSJ v MTBO 2023 

  6) Mezinárodní činnost (IOF Joint meeting Praha, IOF HLES, …) 

  7) Informace o dotačních programech NSA na rok 2023 a podmínkách vyúčtování dotací 

NSA za rok 2022 

  8) Závěry VH ČSOS 

  9) Různé 

 

 

10/1 Aktuální informace, kontrola úkolů 

P-ČSOS na doporučení VV-ČSOS 

a) schválilo zápis 2022/9 z jednání VV-ČSOS dne 9.11. 2022; 

b) vzalo na vědomí aktuální informace: 

• o ocenění Terezy Janošíkové ministryní obrany za významné sportovní úspěchy v 

letní sportovní sezóně 2022 a za příkladnou reprezentaci ČR a resortu Ministerstva 

obrany; 

• o jednání J. Picka a J. Šedivého se zástupci ASC Dukla (poděkování za podporu 

v sezoně 2022 a projednání podpory v roce 2023). 

 

10/2a Informace sekce OB 

P-ČSOS na doporučení VV-ČSOS 

a) schválilo realizující subjekty TSM v roce 2023 a rozdělení finančních prostředků na 

činnost TSM v roce 2023 v celkové výši 1.900.000,- Kč; 

b) vzalo na vědomí informaci sekce OB v organizační oblasti, v oblasti soutěží, v oblasti 

mládeže, v oblasti reprezentace a v oblasti metodické činnosti. 

 

10/2b Informace sekce LOB 

P-ČSOS na doporučení VV-ČSOS 

a) vzalo vědomí informaci sekce LOB o přípravě reprezentace, soutěží a akademií LOB. 
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10/02c Informace sekce MTBO 

P-ČSOS na doporučení VV-ČSOS 

a) vzalo na vědomí informaci sekce MTBO v oblasti reprezentace, soutěží a organizační 

činnosti. 

 

10/2d Informace sekce Trail-O 

P-ČSOS na doporučení VV-ČSOS 

a) vzalo na vědomí informaci sekce Trail-O; 

b) vzalo na vědomí informaci o zařazení 2 závodů (Pre WTOC) do kalendáře závodů 

IOF WRE. 

 

10/3 Informace Rad ČSOS 

  P-ČSOS na doporučení VV-ČSOS 

a) vzalo na vědomí informaci o činnosti Metodické rady, která je zveřejněna na webu 

ČSOS; 

b) vzalo na vědomí informaci o činnosti Rady pro IT a Legislativní rady; 

c) vzalo na vědomí informaci Rady pro rozvoj o návrhu poskytnutí finančních 

prostředků klubům ČSOS na realizaci rozvojových projektů pro školní mládež v roce 

2023 a návrhu na podporu Tvorby map v oblastech (včetně map pro MTBO a LOB) a 

doporučilo Radě pro rozvoj dopracovat tento materiál tak, aby byly více podpořeny 

méně rozvinuté regiony ČR; 

d) schválilo Petra Remeše jako předsedu Marketingové a mediální rady ČSOS; 

e) seznámilo se s marketingovou prezentaci nového předsedy Marketingové a mediální 

rady ČSOS P. Remeše „Český orienťák zítřka“, a doporučilo rozpracování 

jednotlivých bodů prezentace do únorového zasedání VV ČSOS. 

 

10/4 Vyhodnocení O-víkendu 25. - 27. 11. 2022 Chotěboř 

P-ČSOS na doporučení VV-ČSOS 

a) vzalo na vědomí informaci J. Picka o vyhodnocení O-víkendu v Chotěboři 

25. - 27. 11. 2022 (všechny akce se uskutečnily dle naplánovaného programu) a 

zhodnotilo klady a zápory tohoto formátu O-víkendu; 

b) poděkovalo J. Pickovi, J. Sabolovi a všem pořadatelům SK Chotěboř za zajištění této 

akce; 

c) rozhodlo že nejpozději do konce února je nutno rozhodnout o formátu O-víkendu 

2023, včetně vyhlášení výběrového řízení na pořadatele této akce. 

 

10/5 Informace o organizaci SP v OB 2023, MSJ v OB 2024, MS a MSJ v MTBO 2023 

P-ČSOS na doporučení VV-ČSOS 

a) vzalo na vědomí informaci J. Picka o zabezpečení organizace SP v OB 2023; 

b) vzalo na vědomí informaci J. Picka o zabezpečení organizace MSJ v OB 2024; 

c) vzalo na vědomí písemnou informaci P. Musila o zabezpečení organizace MS a MSJ 

v MTBO 2023 a požaduje do příštího VV informaci aktualizovat tak, aby bylo 

zřejmé, které záměry/přísliby prezentované na předchozích jednáních VV, se podařilo 

naplnit 

 

 

 

 

https://www.orientacnisporty.cz/o-csos/csos-informuje/jak-metodicka-rada-fungovala-v-letosnim-roce-a-co-planuje-na-dalsi-obdobi
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10/6 Mezinárodní činnost (IOF Joint meeting Praha, IOF HLES) 

P-ČSOS na doporučení VV-ČSOS 

a) vzalo na vědomí informaci D. Vystavěla o plánovaném programu IOF Joint meetingu 

v termínu 13. - 15. 1. 2023 v Praze a o účasti zástupců ČSOS na tomto jednání IOF; 

b) vzalo na vědomí informaci o pořádání HLES semináře pro pořadatele hlavních 

závodů IOF a rozhodlo, že finanční zabezpečení tohoto semináře půjde z rozpočtu SP 

v OB 2023 a MSJ v OB 2024 a Metodické rady ČSOS 

c) vzalo na vědomí informaci o on-line jednání IOF Ski-O komise a zástupců národních 

federací ve věci zákazů fluoridových vosků na závodech IOF. 

 

10/7 Informace o dotačních programech NSA na rok 2023 a podmínkách vyúčtování 

dotací NSA za rok 2022 

P-ČSOS na doporučení VV-ČSOS 

a) vzalo na vědomí informaci J. Šubrta o podmínkách a termínu podávání žádostí na 

dotační výzvy NSA – Podpora sportovních svazů v roce 2023 a Podpora VSA v roce 

2023 (budou podány žádosti na podporu SP v OB 2023 a MS v MTBO 2023). Termín 

podání žádostí je 30. 12. 2022 12:00; 

b) vzalo na vědomí informaci o poskytnutí dotace NSA – Parasport činnost spolků 

s celorepublikovou působností na rok 2022 dne 14. 12. 2022 s tím, že případné 

neproúčtované prostředky nutno vrátit na NSA do konce roku; 

c) vzalo na vědomí povinnost vyhodnocení výsledků státní reprezentace ve všech 

odvětvích ČSOS a talentované mládeže sekce OB do 15. 2. 2023. 

 

10/8 Závěry VH ČSOS 

P-ČSOS na doporučení VV-ČSOS 

a) vzalo na vědomí registraci upravených Stanov ČSOS ve spolkovém rejstříku; 

b) vzalo na vědomí rozpočet ČSOS na rok 2023 schválený na VH ČSOS; 

c) pověřilo Legislativní radu připravit návrh, jak postupovat v případě neobsazené 

funkce statutárního orgánu KS ČSOS. 

 

10/9 Různé 

P-ČSOS na doporučení VV-ČSOS 

a) vzalo na vědomí informace o jednání J. Picka se zástupci sportovní redakce ČT Sport 

o zajištění televizních přenosů z akcí ČSOS v roce 2023; 

b) vzalo na vědomí informaci o posunech v přípravě memoranda o vzájemné spolupráci 

Ministerstva obrany České republiky a Českého svazu orientačních sportů; 

c) schválilo úpravu jednacího řádu VV-ČSOS v článku IV.; 

d) schválilo úpravu Zásad pro určování výdajových položek rozpočtu ČSOS v článku I. 

 

Další zasedání VV-ČSOS se uskuteční ve středu 11. 1. 2023 on-line 

 

Zapsal: Jiří Šubrt – generální sekretář ČSOS 

 


