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Místo jednání: Praha Datum: 15. 2. 2017  

Zapsal: Valentová Pořadové číslo: 24 

Distribuční list: členové VV, sekretariát, revizní komise 

Seznam účastníků:  

VV - Bloudek, Budský, Resch, Berndt, Keil, Kurowski 

sekretariát - Valentová 

Příští jednání: 24. 3. 2017 od 16 hod.  

Přílohy:  

 

Č. Popis Vlastník Termín 

1.  Kontrola plnění úkolů 

Zadané úkoly s termínem do tohoto VV byly splněny vyjma následujících, 
které nejsou dosud dokončeny: spolupráce s horolezeckým muzeem 
v Adršpachu, dokončení grafické úpravy webu, rušení oddílů s méně než 
pěti členy, příprava jmenování soudních znalců, anketa Horolezec roku 
v roce 2017, uzavření smluv s pořadateli závodů, propojení akreditovaných 
a neakreditovaných kurzů.  

Úkoly budou dokončeny do příštího jednání VV, nebo podle povahy úkolu.  

  

2.  E-shop ČHS, členská databáze, ČHS Trio, spolupráce s PZS 

VV vzal na vědomí informace o fungování e-shopu, členské databázi, o ČHS 
Trio a spolupráci s PZS. Některé nedostatky se již podařilo odstranit, 
pokračují práce na postupném zlepšení. Od roku 2018 bude e-shop ČHS 
podléhat EET. Za další rozvoj odpovídá J. Bloudek a B. Valentová.  

Bloudek 
Valentová 

průběžně 

3.  Valná hromada ČHS - příprava 

VV schválil program VH a návrh jednacího a volebního řádu, který bude 
předložen ke schválení VH. Veškeré podklady na VH budou v bulletinu ČHS, 
který bude zveřejněn a rozeslán předsedům oddílů nejpozději 24. 2. 2017. 
Přípravu a zveřejnění bulletinu a přípravu VH zajistí sekretariát.  

sekretariát do 24.2.2017 

do 25.3.2017 

4.  Přijetí nového spolku do ČHS 

VV schválil přijetí spolku HK Frenštát pod Radhoštěm do ČHS. 
Administrativní záležitosti zajistí sekretariát.  

sekretariát neprodleně 

5.  Vedení komise historie 

VV projednal předložený návrh na vedení komise historie a usnesl se, že 
rozhodnutí o vedení i činnosti komise bude řešeno později, po zvolení 
nového výkonného výboru a celkové konsolidaci situace, neboť 
v současnosti není možné činnost komise historie kapacitně obsáhnout. 
Zájemce o funkci bude informovat J. Bloudek.   

Valentová neprodleně 

6.  Pojištění odpovědnosti statutárního orgánu 

VV odsouhlasil, že bude uzavřeno pojištění odpovědnosti statutárního 
orgánu, uložil Š. Budskému dořešit daňové a účetní záležitosti, a pokud to 
bude možné, uzavřít smlouvu o pojištění.  

Budský  příští jednání 
VV 

7.  BMU – Balkánská horolezecká unie 

J. Bloudek informoval o odeslání žádosti ČHS o členství v BMU. Žádost byla 
přijata, s tím, že ČHS by mohl být přijat za člena - pozorovatele v létě 2017.  

- - 

8.  PA IFSC Quebec 

Plenární zasedání IFSC 2017 se koná 10.-11.3. v Kanadě, ČHS na něm 
bude zastoupeno Slovinským horolezeckým svazem, na základě proxy 
hlasu. Pokyny pro hlasování našemu zástupci odešle J. Bloudek. 

- - 

9.  Renominace do komisí UIAA 

ČHS požádal o prodloužení členství tří členů ČHS v komisích UIAA: J. Vogel 
– Mountaineering commission, J. Holec – Safety commission 
(korespondenční člen), I. Rotman – Medical commission (korespondenční 
člen). J. Kubalová se rozhodla činnost v Medical commission ukončit.   

- - 
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10.  Návrh rozpočtu na rok 2017 

VV projednal návrh rozpočtu a uložil Š. Budskému zapracovat schválené 
změny tak, aby byl rozpočet zveřejněn v bulletinu. 

Budský neprodleně 

11.  Hospodaření ČHS v roce  

VV projednal výsledky hospodaření ČHS v roce 2016 a uložil Š. Budskému 
zapracovat připomínky, které vzešly z diskuse, tak, aby mohlo být 
hospodaření zveřejněno v bulletinu.  

Budský neprodleně 

12.  Partneři ČHS v roce 2017 

J. Bloudek informoval o vývoji spolupráce s partnery ČHS v roce 2017.  

- - 

13.  Granty mládeže 

VV uložil vyhlásit granty na podporu mládeže na začátku března, zajistí 
B. Valentová.  

Valentová do 10.3.2017 

14.  Spolupráce VV a komisí 

VV debatoval o potřebě zlepšení komunikace a intenzivnější spolupráce 
mezi VV a komisemi ČHS, která vyplynula ze setkání s předsedy komisí, 
které se konalo 11. ledna.  

  

 
 
Zapsala: B. Valentová 
 
 
Schválil: J. Bloudek 


