Z á p i s č. 2020/4
ze 4. zasedání VV-ČSOS,
které se konalo dne 23. 9. 2020 v Praze na Strahově
Přítomni:

Kamenický, Klimpl, Matějů, Aleš, Pospíšek, Škoda, Zřídkaveselý, Picek,
Vystavěl, Šubrt

Jednání řídil předseda ČSOS R. Kamenický
Program:
1. Aktuální informace, kontrola úkolů, potvrzení hlasování per-rollam
2. Informace sekce OB
3. Informace sekce LOB
4. Informace sekce MTBO
5. Informace sekce Trail-O
6. Návrh na svolání VH ČSOS 2020
7. Vyhlášení výsledků Ankety o nejlepší O-sportovce 2020
8. Informace o plnění rozpočtu ČSOS 2020, výhledech do konce roku 2020 a financování
sportovního prostředí v roce 2021
9. Informace o oslavách 70 let OB, kniha 70 let orienťáku
10. Příprava Euromeetingu 2020 a MS v OB 2021 v ČR
11. Stacionární tréninkové kempy 2020/2021
12. Informace a závěry jednání IOF
13. Různé
4/01 Aktuální informace, kontrola úkolů, potvrzení hlasování per-rollam
VV-ČSOS
a) schválil zápis 2020/3 z jednání VV-ČSOS dne 3. 6. 2020;
b) vzal na vědomí aktuální informaci R. Kamenického, J. Šubrta a I Matějů;
- o výsledku dopingové kontroly s výsledkem 5x negativní;
- o probíhající kontrole z MŠMT;
- o podepsání smlouvy s ALSOL a poděkoval Romanu Šimkovi za zprostředkování
smlouvy;
- o vyhlášení výzvy MUJ KLUB na rok 2021;
- o podepsání smlouvy s ČSOB pojišťovnou na období 2021-22;
- o podkladech pro Výzvy NSA pro rok 2021;
- o jednání VH Českého klubu sportovních svazů, organizací a institucí (složky
ČOV) dne 17.9. 2020, která vedle zpráv o činnosti měla na programu volby. Filip
Šuman obhájil funkci předsedy ČKSOI a má tak na další čtyřleté období jistou
pozici místopředsedy ČOV pro neolympijské sporty. Do pléna ČOV byl opětovně
navržen i Ivan Matějů, který bude zastupovat ČSOS.
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4/02 Informace sekce OB
VV-ČSOS
a) vzal na vědomí informaci sekce OB v oblasti zajištění soutěží;
b) projednal stížnost od R. Zdráhala na přidělení Veteraniády ČR 2020 v OB na krátké
trati a ztotožnil se se závěry vedení sekce OB.
4/03 Informace sekce LOB
VV-ČSOS
a) vzal na vědomí informaci o přípravě reprezentačních týmů;
b) vzal na vědomí informace o přípravě sezony 2021.
4/04 Informace sekce MTBO
VV-ČSOS
a) vzal na vědomí informaci sekce MTBO v oblasti reprezentace;
b) vzal na vědomí informaci sekce MTBO v oblasti soutěží;
c) vzal na vědomí informaci o realizaci MTBO Kids camp 2020;
d) vzal na vědomí informaci sekce MTBO o přípravě konání Shromáždění sekce MTBO
2020;
e) vzal na vědomí informaci o přípravě MS MTBO v roce 2023 v Jičíně.
4/05 Informace sekce Trail-O
VV-ČSOS
a) vzal na vědomí písemnou informaci sekce Trail-O;
b) vzal na vědomí písemnou zprávu P. Karvánka o přípravě WTOC 2022;
c) schválil zařazení 2 závodů v Trail-O v roce 2021 do kalendáře závodů WRE 2021.
4/06 Návrh na svolání VH ČSOS 2020
VV-ČSOS
a) navrhl svolat v souladu se stanovami ČSOS Valnou hromadu ČSOS na termín
12. 12. 2020 od 13:00 hod. do Auly ČUS na adrese Zátopkova 2/100, Praha 6,
s účastí 51 delegátů s hlasem rozhodujícím (14x Krajské svazy ČSOS + 26x OB
(11 887 registrací) + 4x MTBO (795 reg.) + 4x LOB (731 reg.) + 3x Trail-O (68 reg.));
b) doporučil připravit následující program VH ČSOS 2020:
- Zahájení, schválení programu, volby komisí, schválení jednacího a volebního řádu
- Zpráva o činnosti ČSOS
- Zpráva o plnění rozpočtu ČSOS v r. 2020
- Zpráva kontrolní skupiny
- Informace a závěry z jednání shromáždění sekcí OB, LOB, MTBO, Trail-O
- Všeobecná rozprava, diskuse, návrhy
- Volby předsedy ČSOS, členů výkonného výboru a kontrolní skupiny
- Návrh rozpočtu ČSOS na rok 2021
- Schválení úprav Stanov ČSOS (drobné úpravy – změna 2 sídel KS ČSOS)
- Usnesení
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c) uložil předsedům krajských svazů a předsedům sekcí ČSOS zaslat do 20. 11. 2020 na
e-mail sekretariátu ČSOS csos@orientacnisporty.cz seznam delegátů VH 2020
zvolených za jednotlivé krajské svazy ČSOS a sekce OB, LOB, MTBO a Trail-O
s e-mailovými adresami, na které budou zaslány pozvánka a podkladové materiály pro
delegáty VH. Pozvánku dále obdrží členové VV-ČSOS a předsedové rad ČSOS, pokud
nebudou delegováni krajskými svazy nebo sekcemi ČSOS;
d) pověřil I. Matějů a J. Šubrta vytvořením návrhu volebního řádu a zásad na navržení
kandidátů na předsedu ČSOS, členy VV-ČSOS a členy kontrolní skupiny ČSOS pro
volební VH ČSOS 2020.
4/07 Vyhlášení výsledků Ankety o nejlepší O-sportovce 2020
VV-ČSOS
a) pověřil předsedy sekcí ČSOS stanovit formu a termín vyhlášení Ankety o nejlepší
O-sportovce 2020.
4/08 Informace o plnění rozpočtu ČSOS 2020, výhledech do konce roku 2020 a
financování sportovního prostředí v roce 2021
VV-ČSOS
a) vzal na vědomí informaci J. Šubrta o plnění rozpočtu ČSOS v roce 2020, zejména ve
vztahu k obdrženým dotacím a grantům;
b) vzal na vědomí informaci o průběhu vyúčtovávání jednotlivých dotací od odboru
sportu MŠMT a termínu podání žádostí o změnu velikosti hlavních druhů položek
jednotlivých rozpočtů;
c) pověřil Ekonomickou radu, aby průběžně vyhodnocovala výdaje jednotlivých položek
rozpočtu ČSOS.
4/09 Informace o oslavách 70 let OB, kniha 70 let orienťáku
VV-ČSOS
a) vzal na vědomí informace I. Matějů o přípravách pracovně – slavnostního zasedání
VV-ČSOS, které se uskuteční dne 21. 10. 2020 od 13:30 hod. v restauraci Lesního
penzionu Bunč v Chřibech, tedy v místech, kde byl před 70-ti lety odstartován první
orientační závod u nás. V rámci této akce se připravuje odhalení pamětní desky, která
bude umístěna v okolí objektu Lesního penzionu Bunč.
b) vzal na vědomí informaci o distribuci publikace 70 let orienťáku.
4/10 Příprava Euromeetingu 2020 a MS v OB 2021 v ČR
VV-ČSOS
a) vzal na vědomí informace o aktuálním stavu příprav Euromeetingu 2020;
b) vzal na vědomí informace o aktuálním stavu příprav MS v OB 2021.
4/11 Stacionární tréninkové kempy 2020/2021
VV-ČSOS
a) schválil organizaci STK v období 2020/2021 dle návrhu J. Petržely.
hlasování: 6 pro, 2 proti, 1 zdržel
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4/12 Informace a závěry jednání IOF
VV-ČSOS
a) vzal na vědomí informaci D. Vystavěla o závěrech Kongresu IOF;
b) projednal zařazení členů ČSOS do komisí IOF na následující období;
c) vzal na vědomí informaci o přípravě Prezidentské konference 2021 při MS v OB
2021.
4/13 Různé
VV-ČSOS
a) pověřil předsedy sekcí nahlásit seznam závodů v ČR, které by měly být zařazeny do
kalendáře WRE na rok 2021;
b) vzal na vědomí informaci o plánovaném vydání O-knihy 2020;
c) vzal na vědomí písemnou informaci P. Štáfka o projektu „Zažij svůj domov“
(realizace a dosažené výsledky projektu za poslední období, včetně přínosu projektu
pro rozvoj ČSOS);
d) pověřil R. Kamenického, J. Picka, J. Šubrta a P. Štáfka přípravou koncepce rozvoje
ČSOS – dokumentu pro potřeby jednání s NSA;
e) vzal na vědomí informace I. Matějů a D. Vystavěla o změně termínu konání
Olympiády dětí a mládeže 2021 v Olomouckém kraji na 27. 6. – 1. 7. 2021, o kterém
rozhodl řídící výbor ODM a ČOV. Propozice soutěží v OB, které reagují na změnu
termínu byly zaslány 9. 9. na KS ČSOS. Byly již zahájeny přípravy této akce, je určen
počet 8 sportovců + 2 vedoucí za každý kraj a rozsah soutěží (sprint, krátká trať,
štafety). Lokálním pořadatelem je Olomoucký KS ČSOS, ředitelem závodu Dušan
Vystavěl, hl. rozhodčím Jindřich Smička a svazovým národním koordinátorem s ČOV
je Ivan Matějů;
f) vzal na vědomí informace I. Matějů o přípravách přímého přenosu ČT ze závodu
Euromeetingu 2020 ve sprintu dne 28. 10. 2020 v Železném Brodě, který se uskuteční
v době 11:00-13:00 hod., vč. studia ČSOS v době 11:00-11:15 hod. a předtočených
záběrů z příprav závodu. Režisérem PP bude K. Jonák, vedoucí produkce K. Vosol,
hl. kameraman P. Brynych, komentovat závod budou P. Kubásek a T. Dlabaja a
redaktor studia bude J. Stařík. Koordinace za ČSOS – I. Matějů a R. Hošek.

Termín příštího zasedání VV-ČSOS bude ve středu 21. října 2020 Na Bunči
Zapsal: Jiří Šubrt – generální sekretář ČSOS

