
 

 

Z á p i s   č.  2022/5 
 

ze 5. zasedání VV-ČSOS, 

které se konalo dne 11. 5. 2022 digitálně přes ZOOM 

 

 

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

Pospíšek M., Fiala, Šubrt 

Hosté:  Klech, Pecka, V. Zakouřil 

 

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) Hodnocení MS, MSJ, MED a ME v LOB 2022 

  5) Příprava Kongresu IOF 

  6) Personální změny v České orientační s.r.o. 

  7) Medlov – vyhodnocení jednotlivých výstupů (pokračování) 

  9) Různé 

 

5/01 Aktuální informace, kontrola úkolů, potvrzení schválení per rollam 

VV-ČSOS 

a) schválil zápis 2022/4 z jednání VV-ČSOS dne 13. 4. 2022; 

b) vzal na vědomí aktuální informace členů VV ČSOS a I. Matějů (písemně): 

o stavu žádostí o dotace NSA; 

o podpisu smlouvy s Českou televizí na rok 2022; 

o podpisu smlouvy na pořádání MS a MSJ v MTBO 2023; 

o případné možnosti finanční půjčky od ČUS;  

o zřízení transparentního účtu ČSOS; 

o jednání pléna ČOV a závěrech Programové konference ČOV; 

 

 

5/02 a Informace sekce OB 

VV-ČSOS 

a) vzal na vědomí informaci sekce OB;  

 

 

5/02 b Informace sekce LOB 

VV-ČSOS 

a) vzal na vědomí informaci sekce LOB o přípravě sezony 2023; 

 

5/02 c Informace sekce MTBO 

VV-ČSOS 

a) vzal na vědomí informaci sekce MTBO v oblasti reprezentace, soutěží a metodiky; 

b) schválil návrh na vedoucí výprav na SP, MS, ME - J. Vraný, a MSJ, MEJ, MED - 

P. Lukavec; 
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5/02 d Informace sekce Trail-O 

VV-ČSOS 

a) vzal na vědomí informaci sekce Trail-O; 

 

5/03 Informace Rad ČSOS 

VV-ČSOS 

a) vzal na vědomí informaci o činnosti Metodické rady probíhají průběžné úkoly a činnosti 

(metodické listy, rubrika „Trénink týdne“ na fb ČSOS, přednášky reprezentantů v rámci 

klubů a TSM, příprava nových metodických materiálů a metodických pomůcek); 

b) vzal na vědomí informaci Legislativní rady; 

c) vzal na vědomí informaci Ekonomické rady 

d) vzal na vědomí informaci Rady pro IT (určil gen. sekretáře J. Šubrta jako kontaktní osobu 

pro případní nahlášení problémů s funkcí webových stránek a dalších komunikačních 

kanálů, doporučil tvorbu manuálu pro účastníky Fóra ČSOS); 

e) vzal na vědomí informaci Rady pro Rozvoj (WOD, LODM); 

f) vzala na vědomí informaci Marketingové rady (zabezpečení VIP hostů na MČR ve sprintu 

a sprintových štafetách); 

 

 

5/04 Hodnocení RD, JRD a VD v LOB 2022 

VV-ČSOS 

a) vzal na vědomí hodnocení a písemnou informaci R. Klecha „Hodnocení sezony 2021/22– 

RD LOB“; 

b) poděkoval R. Klechovi a realizačnímu týmu za vykonanou práci; 

c) schválil odměny za umístění na MS a ME v LOB dle sazebníku odměn v celkové výši 

12.000,- Kč a doporučil jejich vyplacení po obdržení státní dotace od NSA; 

d) vzal na vědomí hodnocení a písemnou informaci J. Pecky a V. Zakouřila o výsledcích 

juniorské reprezentace a výběru dorostu na MSJ 2022 v LOB a MED 2022 v LOB ve 

Finsku; 

e) poděkoval J. Peckovi a realizačnímu týmu za vykonanou práci; 

f) schválil odměny za umístění na MSJ v LOB dle sazebníku odměn v celkové výši 

9.000,- Kč a doporučil jejich vyplacení po obdržení státní dotace od NSA; 

g) vzal na vědomí informaci o přípravách návrhu na vznik TSM v LOB 

 

5/05 Příprava Kongresu IOF  

VV-ČSOS 

a) vzal na vědomí informaci D. Vystavěla o přípravě a účasti českých zástupců na volebním 

Kongresu IOF dne 1.7.2022 v Dánsku; 

b) doporučil zařazení O. Pipka do IOF Global Development Commission 

 

 

5/06 Personální změny v České orientační s.r.o. 

VV ČSOS (Valná hromada České orientační s.r.o.) 

a) jmenovala jednatelem České orientační s.r.o. Dominiku Plochovou a uložila sekretariátu 

ČSOS zajistit zápis změna do obchodního rejstříku; 

b) uložila marketingové radě ČSOS (v součinnosti se sekretariátem) do zářijového zasedání 

VV ČSOS 

- zpracovat návrh nového/uvažovaného rozsahu činnosti České orientační s.r.o. (ČO); 

- zpracovat návrh způsobu řízení ČO (včetně uplatňování kontrolních mechanismů ze 

strany VV ČSOS); 
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5/07 Medlov – vyhodnocení jednotlivých výstupů 

VV-ČSOS 

a) projednal další předložené materiály navazující na jednání na Medlově  

•  Svaz jako servisní organizace pro všechny své články – Jak pomáhá sekretariát ČSOS 

členské základně svazu, Soupis materiálu ČSOS, který je možno využít na akcích ČSOS 

•  Komplexní práce se zdroji – motivace závodníků ČSOS k získávání sponzorských darů 

grantů a dotací ve prospěch ČSOS (předpoklad schválení finální verze v 09/2022) 

b) vzal na vědomí předložené materiály, a uložil členům VV ČSOS a sekretariátu zaslat 

návrhy na úpravu a doplnění, tak aby se mohl projednat na dalším zasedání VV ČSOS 

 

 

5/08 Různé 

VV-ČSOS 

a) schválil přijetí nového klubu TJ Sokol Klatovy, oddíl OB – Tělocvičná jednota Sokol 

Klatovy, IČO 00519758 (Západočeská oblast sekce OB, Plzeňský KS ČSOS) a přidělil mu 

zkratku SKT a číslo 0331; 

b) projednal přihlášky do výběrové řízení na koordinátora STK a pověřil R. Heczka (ve 

spolupráci s dosavadním koordinátorem J. Petrželou) převzetím agendy koordinátora STK; 

c) delegoval generálního sekretáře J. Šubrta, jako zástupce ČSOS na VH ČUS dne 22.6.2022 

v Nymburce;  

d) projednal využití zřízeného transparentního účtu ČSOS, ze kterého bude financována 

případná podpora ukrajinských orientačních sportovců v ČR; (výzva klubům na požadavky 

výše podpory, stanovení celkové výše podpory a po vybrání této sumy bude podpora 

poskytnuta) a uložil D. Plochové oslovit všechny kluby registrované v ČSOS za účelem 

zjištění jejich potřeb v této oblasti 

e) vzal na vědomí účast D. Plochové a I. Matějů konferenci „Podpora sportování mládeže“ a 

na slavnostním zahájení LODM 2022 v Olomouci 26.6.2022, kterého se zúčastní i R. 

Kamenický; 

f) vzal na vědomí informaci o jednání se zástupci Ministerstvo obrany, kterého se zúčastnil J. 

Picek a P. Štáfek a o následných krocích, které jsou v návaznosti na jednání podnikány; 

g) vzal na vědomí informaci o jednáních na Agentuře ochrany přírody a přípravě jednání na 

úrovni poradce Ministryně ŽP; 

h) souhlasil s návrhem NSA, ČOV a ČUS o postupném přechodu (do roku 2024) na nový 

název ČESKO/CZECHIA na oficiálních dokumentech a dresech českých reprezentantů a 

uložil D. Vystavělovi zpracovat návrh aplikace na úrovni ČSOS 

 

 

 

Další zasedání VV ČSOS se uskuteční ve středu 8. června 2022. 

 

 

Zapsal: Jiří Šubrt – generální sekretář ČSOS 


