
 

 

Z á p i s   č.  2022/7 
 

ze 7. zasedání VV-ČSOS, 
které se konalo dne 12. 9. 2022 kombinovaně (prezenčně v Praze a digitálně přes ZOOM) 

 
 

Přítomni prezenčně: Kamenický, Picek, Škoda, Plochová, Šubrt 
Přítomni on line: Klimpl, Vystavěl, Fiala 
Omluveni:   Pospíšek Z., Pospíšek M. 
Host:   Forst 
 
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 ME a MS v Trail-O 
  5) Organizační zajištění MS v Trail-O 2023 
  6) Úprava rozpočtu ČSOS na rok 2022 
  7) Organizační zajištění Czech O_Tour 2022, SP v OB 2023 a MSJ v OB 2024 
  8) Organizační zajištění MS a MSJ v MTBO 2023 
  9) O-víkend 25.- 27.11.2022 Chotěboř 
10) Návrh na svolání VH ČSOS dne 26.11.2022 Chotěboř 
11) Příprava podkladů pro vyhlášení Ankety o nejlepšího O-sportovce 2022 
12) Různé 

 
 
7/01 Aktuální informace, kontrola úkolů 

VV-ČSOS 
a) schválil zápis 2022/6 z jednání VV-ČSOS dne 22.6.2022; 
b) vzal na vědomí aktuální informace  

- o průběhu administrace programů PARA reprezentace a PARA činnost; 
- plánovaném semináři NSA k podpoře sportovních svazů dne 27.9.2022; 
- o zájmu některých reprezentantů v OB vstoupit do Aktivních záloh. 

 
7/02a Informace sekce OB 

VV-ČSOS 
a) vzal na vědomí informaci sekce OB v oblasti soutěží, reprezentace, a talentované 

mládeže. 
 
7/02b Informace sekce LOB 

VV-ČSOS 
a) vzal na vědomí informaci sekce LOB o přípravě sezony 2023. 

 
7/02c Informace sekce MTBO 

VV-ČSOS 
a) vzal na vědomí informaci sekce MTBO v oblasti reprezentace, soutěží a metodiky. 
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7/02d Informace sekce Trail-O 
VV-ČSOS 
a) vzal na vědomí informaci sekce Trail-O. 

 
7/03 Informace Rad ČSOS 

VV-ČSOS 
a) vzal na vědomí informaci Ekonomické Rady, která společně s P-ČSOS navrhla 

(vzhledem k aktualizaci příjmových položek) ke schválení VV-ČSOS úpravy rozpočtu 
ČSOS na rok 2022 a doporučila ke schválení přesun volných finančních prostředků na 
spořící a termínované účty; 

b) vzal na vědomí informaci o činnosti Metodické rady, včetně probíhajících průběžných 
úkolů a plánovaných akcí; 

c) vzal na vědomí informaci o činnosti Legislativní rady; 
d) vzal na vědomí informaci o činnosti Rady pro IT; 
e) vzal na vědomí informaci Rady pro rozvoj (LODM 2022, Celostátní finále přeboru 

škol 2023, Republikový festival žactva 2023, podpora ukrajinských orientačních běžců 
v českých klubech, Erasmus+). 

 
7/04 Hodnocení ME a MS v Trail-O 

VV-ČSOS 
a) vzal na vědomí předloženou zprávu o Hodnocení ME a MS v Trail-O 2022; 
b) ocenil zejména zlaté medaile ze závodu štafet na MS v kategorii PARA (Dudík, 

Doležalová, Kosťová) a OPEN (Locker, Macek Ptáček); 
c) schválil odměny za umístění na MS a ME v Trail-O v celkové výši 150.500,- Kč dle 

sazebníku odměn. 
 
7/05 Organizační zajištění MS v Trail-O 2023 

VV-ČSOS 
a) vzal na vědomí informaci o přípravě MS v Trail-O 2023, kterou předložil L. Forst. 

 
7/06 Úprava rozpočtu ČSOS na rok 2022 

VV-ČSOS 
a) schválil návrh úpravy rozpočtu ČSOS na rok 2022, kterou předložila Ekonomická 

rada ve spolupráci s P-ČSOS, upravený rozpočet je zveřejněn na webu ČSOS; 
b) doporučil přesunutí volných finančních prostředků na spořící a termínované účty 

u Moneta Money bank. 
 
7/07 Organizační zabezpečení Czech O-Tour 2022, SP v OB 2023 a MSJ v OB 2024 

VV-ČSOS 
a) vzal na vědomí informaci o organizačním zabezpečení Czech o-Tour 2022; 
b) vzal na vědomí informaci o organizačním zabezpečení SP v OB 2023; 
c) schválil nový Organizační výbor a lokalitu MSJ v OB 2024 s centrem v Plzni a 

předsedu organizačního výboru Jana Hasmana. 
 
7/08 Organizační zabezpečení MS a MSJ v MTBO 2023 

VV-ČSOS 
a) vzal na vědomí informaci o organizačním zabezpečení MS a MSJ v MTBO 2023; 
b) vzal na vědomí prosbu OV MS MTBO o pomoc při zajištění jednoho přímého 

přenosu (ze závodu ve sprintu) na ČT Sport. 
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7/09 O-víkend 25. - 27. 11. 2022 Chotěboř 
VV-ČSOS 
a) vzal na vědomí informaci J. Picka o návrhu organizačního zabezpečení O-víkendu 

v termínu 25. - 27. 11. 2022 v Chotěboři (seminář trenéru a rozhodčích, vyhlášení 
nejlepších O-sportovců, shromáždění sekce OB, VH ČSOS, přednášky a workshopy, 
ples orientačních sportovců O-Gala). 

 
7/10 Návrh na svolání VH ČSOS 26.11.2022 Chotěboř 

VV-ČSOS 
a) navrhuje předsednictvu ČSOS svolat v souladu se stanovami ČSOS Valnou hromadu 
ČSOS na termín sobota 26. 11. 2022 od 13:00 hod. do Chotěboře s účastí 52 delegátů 
s hlasem rozhodujícím, (14 KS + 27 OB (12219 registrovaných sportovců) + 4 MTBO 
(835) + 4 LOB (661) + 3 Trail-O (69) - stav registrací k 1.9.2022 dle IS ORIS). 

b) doporučuje připravit následující program VH ČSOS: 
- Zahájení, schválení programu, volby komisí, schválení jednacího řádu VH 
- Zpráva o činnosti ČSOS 
- Zpráva o plnění rozpočtu ČSOS v r. 2022 
- Zpráva kontrolní skupiny 
- Informace a závěry z jednání shromáždění sekcí OB, LOB, MTBO, Trail-o 
- Všeobecná rozprava, diskuse, návrhy 
- Technická úprava Stanov ČSOS 
- Návrh rozpočtu ČSOS na rok 2023 
- Různé 
- Usnesení 

c) ukládá krajským svazům ČSOS a předsedům sekcí zaslat do 11. 11. 2022 na 
sekretariát ČSOS seznam delegátů VH ČSOS za jednotlivé krajské svazy ČSOS a 
sekce OB, LOB, MTBO a Trail-O s e-mailovými adresami delegátů (pozvánka a 
podkladové materiály pro delegáty VH budou zaslány na e-mailové adresy delegátů, 
pozvánku dále obdrží členové VV-ČSOS a předsedové rad ČSOS, pokud nebudou 
delegováni krajskými svazy nebo sekcemi ČSOS). 

 
7/11 Příprava podkladů pro vyhlášení Ankety o nejlepšího O-sportovce 2022 

VV-ČSOS 
a) stanovil vyhlášení ankety na termín 26. 11. 2022 v Chotěboři; 
b) pověřil  sekretariát ČSOS a předsedy sekcí ČSOS přípravou podkladů pro toto 

vyhlášení a zajištěním výsledků ankety do 15.10.2022 (sekce MTBO, LOB, Trail-O) a 
u sekce OB do 12.11.2022. 

 
7/12 Různé 

VV-ČSOS 
a) vzal na vědomí materiály předložené sekcí OB týkající se hodnocení práce s mládeží; 
b) schválil cenu O-knihy 2022 ve výši 400,- Kč v předprodeji do 15.10.2022 a prodejní 

cenu 600,- Kč po tomto termínu. Předprodej i následný prodej proběhne přes e-shop 
ČSOS; 

c) vzal na vědomí dopis Antidopingového výboru ČR o přesunu řešení všech 
dopingových případů na ADV ČR; 

d) pověřil M. Burdu vytvořeném metodického materiálu o zpracování odpadů a 
udržitelnosti pořádání závodů ČSOS; 
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e) vzal na vědomí informaci o konání zasedání IOF (Joint meeting) v Praze v termínu 
13. - 15. 1. 2023; 

f) vzal na vědomí informaci o přípravě prvního návrhu rozpočtu ČSOS na rok 2023, 
který předsedové sekcí a gestoři jednotlivých oblastí činnosti ČSOS zašlou na 
sekretariát ČSOS do 25. 9. 2022;  

g) pověřil  R. Kamenického, J. Picka a J. Šubrta účastí na semináři IOF, který proběhne 
digitálně dne 21. října 2022; 

h) vzal na vědomí informaci o přípravě autogramiády úspěšných reprezentantů sekce OB 
při M-ČR štafet; 

i) vzal na vědomí informaci D. Vystavěla z jednání IOF Councilu ze dne 9. září 2022 a 
semináře IOF k zákazu fluoridových vosků ze dne 8. září 2022; 

j) schválil podkladový materiál R. Kamenického: Motivace členů ČSOS k získávání 
sponzorských darů, grantů a dotací ve prospěch ČSOS; 

k) vzal na vědomí informace R. Hoška o záměru kandidovat na pořádání Veteránského 
MS v OB 2026 v Jihočeském kraji a doporučil tento materiál rozpracovat a předložit 
na listopadové zasedání VV-ČSOS. 

 
Další zasedání VV-ČSOS se uskuteční ve středu 12.10.2022 v Praze 
 
Zapsal: Jiří Šubrt – generální sekretář ČSOS 
 


