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Zápis z valné hromady Českého horolezeckého svazu 

konané v Praze dne 25. března 2017 
 
Valnou hromadu ČHS (VH) zahájil Jan Bloudek, předseda ČHS.  
 
Delegáti zvolili předsedajícím VH Petra Resche.  
 
Mandátová komise byla zvolena ve složení Miloslav Šramota, Helena Mertová, Martin Jech. 
Návrhová komise byla zvolena ve složení Tomáš Frank, Zdeněk Škrdlant, Božena Valentová. 
Volební komise byla zvolena ve složení Jiří Žák, Klára Černá, Slávek Matuška. 
 
P. Resch představil partnery ČHS a poděkoval jim za podporu, kterou ČHS věnují.  
 
Mandátová komise sečetla přítomné a zastoupené členy s hlasovacím právem (členové A 
a členské spolky v počtu hlasů odpovídajícím počtu členů B + 1) a konstatovala, že VH je usnášení 
schopná. Prvotní informace mandátové komise, podle které bylo na VH přítomno nebo zastoupeno 
více než 50 % hlasů, byla v průběhu VH opravena, nicméně korekce neměla vliv na již proběhlé 
hlasování. Z celkového počtu 15 129 členů s hlasovacím právem bylo na VH přítomno nebo 
zastoupeno 4 437 členů, tj. 29 %.   
 
Delegátům byl předložen návrh Jednacího a volebního řádu valné hromady ČHS, ve kterém byla, 
oproti verzi publikované v bulletinu, opravena ustanovení týkající se volby 1. a 2. místopředsedy, 
tak, aby volba proběhla v souladu s platným zněním stanov (1. a 2. místopředsedu volí členové 
výkonného výboru ze svého středu). Současně bylo navrženo, aby byli členové výkonného výboru 
(vyjma předsedy) voleni jednokolově, s tím, že členem výkonného výboru se stávají čtyři kandidáti, 
kteří získají nejvyšší počet hlasů.  
J. Babača navrhl úpravu Jednacího a volebního řádu VH spočívající v možnosti podat kandidaturu 
i v průběhu VH, až do okamžiku stanoveného volební komisí. V diskusi k tomuto návrhu zazněly 
jak argumenty pro (možnost řešit situaci, kdy je málo kandidátů), tak argumenty proti (účastníci VH 
nemají možnost se kandidátem včas seznámit apod.).  
Účastníci VH hlasovali o návrhu změny čl. II. Odst. 2 Jednacího a volebního řádu VH ČHS v tomto 
znění: „Návrh kandidáta se podává sekretariátu před VH. Návrhy kandidátů mohou být podávány 
dodatečně i na VH až do okamžiku, stanoveného volební komisí.“ 
Návrh Jednacího a volebního řádu VH ČHS s úpravou, kterou navrhl J. Babača, byl schválen 
nadpoloviční většinou hlasů.  
 
V návaznosti na schválený Jednací a volební řád VH ČHS volební komise navrhla, aby bylo možno 
podávat kandidatury do bodu programu VH – Představení kandidátů - který byl vložen za bod 
návrh rozpočtu ČHS. 
 
Účastníci VH schválili návrh programu VH se změnami, které byly navrženy oproti znění 
publikovaném v bulletinu (doplnění bodů návrh informační směrnice, představení kandidátů, 
přesun volebních bodů před představení činnosti komisí).  
 
J. Bloudek přednesl zprávu o činnosti ČHS v roce 2016. Ve zprávě byly obsaženy informace 
o vývoji členské základny ČHS, o práci výkonného výboru a komisí, o mezinárodním projektu 
Climbing for Everybody a dalších mezinárodních aktivitách ČHS (spolupráce s PZS a BMU, 
příprava evropské horolezecké federace), informace o servisu, který ČHS poskytuje členům 
(pojištění, kurzy, knihovna…), o grantech ČHS na podporu mládeže, na údržbu skal a na podporu 
tradičních horolezeckých akcí a informace o hlavních oblastech činnosti ČHS - mládež, vzdělávání, 
údržba skal a ochrana přírody, sport. Na závěr svého vystoupení J. Bloudek konstatoval, že 
některé záměry se nepodařilo dotáhnout, a omluvil se členům např. za delší čekací lhůty na 
průkazy PZS, které lze nově získat v rámci ČHS Trio.  
Plné znění zprávy o činnosti je uvedeno v bulletinu ČHS.  
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J. Bloudek informoval o plnění usnesení VH ČHS 2016: Úkol umožnit zařazení oddílů bez právní 
osobnosti do systému Garantovaných horoškol byl splněn. Kontrola zrušení zápisu pobočných 
spolků ČHS ve spolkových rejstřících bude provedena ve 2. polovině roku 2017, neboť je potřeba 
ponechat spolkovým rejstříkům čas na úpravy zápisů, které jsou vázány na přechodné ustanovení 
občanského zákoníku. 
 
P. Resch omluvil nepřítomnost předsedy Revizní komise ČHS M. Mašáta a přednesl Zprávu 
o činnosti Revizní komise ČHS v období od konání VH ČHS 2016 do VH ČHS 2017, ve které 
komise mj. doporučila schválit jak zprávu o hospodaření za rok 2016, tak návrh rozpočtu na rok 
2017. Revizní komise pracovala v roce 2016 ve složení M. Mašát (předseda), J. Krtková, 
M. Všetečka. Účastníci VH zprávu revizní komise jednomyslně schválili.  
Zpráva revizní komise je součástí bulletinu ČHS.  
 
Š. Budský přednesl zprávu o hospodaření ČHS v roce 2016. Informoval, že ČHS hospodařil se 
schváleným rozpočtem ve výši 11 046 000 Kč, jehož součástí byly i finanční prostředky 
z programu Erasmus+. Hospodaření skončilo s účetní ztrátou ve výši 670 tisíc Kč, která vznikla 
především započtením plánovaného čerpání rezervy a využitím peněz od ČOV, které byly přijaty 
v předchozích letech. Z hlediska čerpání skončilo hospodaření jako vyrovnané. Š. Budský mj. 
uvedl, že v jednotlivých kapitolách rozpočtu nedošlo k přečerpání plánovaných výdajů, a že příjmy 
z členských příspěvků a ze státních dotací byly o něco nižší, než bylo očekáváno. Účastníci VH 
zprávu o hospodaření ČHS za rok 2016 jednomyslně schválili.  
Kompletní zpráva o hospodaření je obsažena v bulletinu ČHS.  
 
Š. Budský seznámil účastníky VH s návrhem rozpočtu ČHS na rok 2017, ve verzi, která byla 
připravena v době po vydání podkladů na VH, v návaznosti na informaci o výši státních dotací, 
které dostane ČHS v roce 2017 v rámci programů MŠMT č. I, II a V. Vyrovnaný rozpočet ve výši 
13 948 130 Kč umožní poskytnout odborným komisím ČHS finanční prostředky, které ke své 
činnosti skutečně potřebují.  
J. Bloudek vysvětlil, že výrazné zvýšení finančních prostředků v položce administrativa 
nepředstavuje podporu byrokratické zátěže, ale podporu klíčových oblastí činnosti ČHS, které jsou, 
nebo by alespoň zčásti měly být realizovány na profesionální bázi (údržba skal, závodní sport, 
vzdělávání a metodika, mládež a další). Cílem je posílit sekretariát a zlepšit poměrně nízké 
mzdové ohodnocení pracovníků. J. Bloudek v reakci na dotazy uvedl, že podíl finančních 
prostředků vynakládaných na administrativu se v průběhu let nezvyšuje a podíl členských 
příspěvků vynakládaných na tuto oblast dokonce výrazně klesá díky posilování vícezdrojového 
financování.  
Účastníci VH jednomyslně schválili předložený návrh rozpočtu ČHS na rok 2017.  
 
Dalším bodem programu byly volby do Výkonného výboru ČHS, do Disciplinární komise a do 
Revizní komise ČHS.  
 
Kandidát na předsedu ČHS – Jan Bloudek: Záměr navázat na cíle ČHS, které byly schváleny 
v roce 2015, a to jak v oblasti organizace a řízení, tak v hlavních činnostech ČHS. 
Kandidáti do VV: 
Radan Keil – kandidát na místo člena VV, záměr věnovat se i nadále oblasti metodiky a vzdělávání 
Petr Resch – kandidát na místo člena VV, záměr vykonávat funkci místopředsedy ČHS, s omluvou 
za chyby, kterých se v minulosti dopustil jako organizátor boulderingových závodů 
Martin Veselý, kandidát na místo člena VV, záměr vykonávat funkci 1. místopředsedy a věnovat se 
hospodaření ČHS, hledání nových finančních zdrojů 
David Urbášek – kandidát na místo člena VV, záměr věnovat se zejména problematice závodního 
lezení 
Jiří Babača – dodatečné ohlášení kandidatury v průběhu jednání VH; záměr věnovat se zejména 
problematice skalních oblastí, které je nutno chránit.  
V reakci na záměry, které prezentoval J. Babača ve svém vystoupení, J. Bloudek uvedl, že panuje 
shoda, pokud jde podporu oddílových členů a ochranu skalních oblastí. 
 
Kandidáti do revizní komise: Martin Mašát, Michal Všetečka, Jana Krtková. 
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Kandidáti do disciplinární komise: Jakub Filip, Miloslav Šramota, Vladislav Rezek.  
 
Volby do všech orgánů ČHS proběhly souběžně. Volba předsedy musela být opakována, neboť 
v jejím průběhu došlo k technické chybě (na části volebních lístků určených pro volbu předsedy 
nebyl vyznačen počet hlasů, které měli účastníci VH k dispozici).  
 
Do Výkonného výboru ČHS byli zvoleni tito členové:  
předseda - Jan Bloudek – 4366 hlasů 
členové  
Radan Keil – 4167 hlasů 
Petr Resch – 2473 hlasů 
David Urbášek – 4167 hlasů 
Martin Veselý – 4 167 hlasů 
Jiří Babača – 937 hlasů, nezvolen. 
 
Revizní komise 
Jana Krtková – 3992 hlasů 
Martin Mašát – 3992 hlasů 
Michal Všetečka – 3992 hlasů 
Vzhledem k nedostatku kandidátů nebyl zvolen náhradník revizní komise.  
 
Disciplinární komise  
Miloslav Šramota – 4035 hlasů 
Vladislav Rezek – 4054 hlasů 
Jakub Filip – 4054 hlasů 
Vzhledem k nedostatku kandidátů nebyl zvolen ani jeden náhradník disciplinární komise.  
 
Během vyhodnocování voleb byl dán prostor pro představení činnosti odborných komisí ČHS. 
K. Berndt informoval o činnosti CVK a poděkoval členům oblastních vrcholových komisí a správců 
skal za jejich práci.  
R. Keil jakožto gestor za oblast vzdělávání a člen metodické komise informoval, že v roce 2016 
bylo vyškoleno 22 nových instruktorů, doškoleno 70 instruktorů, uděleny certifikáty dvěma 
horoškolám, a významně se zvýšil počet účastníků metodických dnů ČHS; současně poděkoval za 
práci Janě Kubalové, předsedkyně lékařské komise. 
P. Resch jakožto gestor za oblast sportu podal stručnou informaci o komisi soutěžního lezení 
a komisi závodního skialpinismu, zdůraznil úspěchy, kterých se podařilo dosáhnout, a poděkoval 
zejména za organizaci závodů.  
S. Matuška, předseda komise ledolezení, podal zevrubnou informaci o činnosti komise, zdůraznil 
snahu přitáhnout k ledolezení a drytoolingu mladé talentované lezce, informoval o závodech 
a vyzdvihl vynikající výkony L. Hrozové.  
 
J. Bloudek představil návrh na úpravu tzv. rodinného členství v ČHS, s cílem sjednotit je s pojetím 
rodiny, které je uplatňováno v rámci cestovního pojištění a v rámci členství v PZS. V diskusi byly 
objasněny problémy, které dosavadní pojetí rodinného členství v ČHS přináší, a byly vysvětleny 
nejasnosti týkající se společného bydliště členů rodiny. Návrh na úpravu rodinného členství, kdy 
bude mít dítě ve věku do 18 let členství zdarma jen v případě, že o členství na daný rok bude 
žádat společně s alespoň jedním z rodičů, byl schválen nadpoloviční většinou účastníků VH.    
 
R. Halama a J. Turek (HO Humanita) přednesli návrh na schválení informační směrnice ukládající 
orgánům ČHS poskytovat členům a zveřejňovat na internetu veškeré informace týkající se činnosti 
ČHS vč. znění smluv, výsledků jednání s jinými subjekty a hospodaření, a to až do úrovně 
rozúčtování na jednotlivé osoby, jmenovitě, vyjma situací, kdy to neumožňují obecně závazné 
právní předpisy. Návrh byl podpořen, podle informace předkladatelů, také oddíly HO Union Plzeň, 
AKA Praha, HO Přírodní vědy, HO stěna Holešovice.  
V následné diskusi vystoupila řada účastníků VH, kteří upozorňovali zejména na rizika plynoucí 
z přijetí směrnice: Rozpor se zákonem na ochranu osobních údajů, riziko, že ČHS přijde 
o sponzory, o dobrovolníky, riziko dezinterpretací, upozornění, že požadavek na automatické 
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poskytování informací je natolik pracný, že by si vyžádal přijetí dalšího pracovníka do sekretariátu. 
Členové vedení v diskusi poukázali mj. na to, že usnesení VH ČHS z roku 2014, kterým bylo 
výkonnému výboru uloženo zvýšit informovanost členů, je plněno: Na webu je pravidelně 
zveřejňován čtvrtletní reporting o hospodaření, avšak bez odezvy ze strany členů.  
V diskusi byly předloženy tři protinávrhy:  
Vypustit požadavek týkající se zveřejňování pokud jde o „výdaje rozúčtované na jednotlivé akce 
a jmenovitě na jednotlivé osoby apod.“  
Rozšířit lhůtu pro vyřízení žádosti o poskytnutí informací z 10 na 30 dnů.  
Nehlasovat přímo o předložené směrnici, ale o tom, zda má být o návrhu směrnice vůbec 
hlasováno.  
V souladu s Jednacím a volebním řádem VH ČHS bylo hlasováno o posledním předloženém 
protinávrhu, tj. o tom, zda navržená směrnice má či nemá být předmětem hlasování. Hlasování 
o návrhu směrnice bylo většinou hlasů zamítnuto.  
 
Po hlasování o informační směrnici opravila mandátová komise údaj o počtu přítomných nebo 
zastoupených členů, který prezentovala na začátku valné hromady, nicméně konstatovala, že i při 
nižším počtu přítomných a zastoupených členů byla valná hromada po celou dobu 
usnášeníschopná a všechna proběhlá hlasování jsou platná.  
 
Posledním bodem jednání byla diskuse.  
T. Hornych upozornil na nedodržování pravidel a podmínek lezení, s tím, že to může mít negativní 
dopad na jednání s orgány ochrany přírody, které povolují horolezectví v chráněných územích, 
a upozornil, že situaci je nutno řešit. Následná diskuse se týkala především způsobu, kterým ČHS 
vyjednává povolení lezení (vyhrazení míst, výjimky).  
A. Škrabák upozornil na nedostatečnou komunikaci mezi vedením a členskou základnou i mezi 
oddíly navzájem a apeloval na VV, aby opět zorganizoval setkání oddílů, během kterého by bylo 
možno prodebatovat řadu záležitostí, o kterých se rozhoduje na VH. J. Bloudek potvrdil, že 
o komunikaci a setkání s oddíly má zájem a bude se snažit je zorganizovat, pokud to bude 
kapacitně možné.   
Š. Budský upozornil na velkou časovou náročnost a odpovědnost, která je spojena s prací ve 
vedení ČHS, a na zkušenost, že být ve vedení znamená stále se bránit proti útokům, nesmyslným 
nařčením apod. V souvislosti s tím apeloval členy, aby nemlčeli a vedení podpořili, aby lidé ve 
vedení měli sílu a chuť pracovat.  
 
Na závěr jednání valné hromady přednesl T. Frank, předseda návrhové komise, usnesení valné 
hromady, které bylo jednomyslně schváleno.  
 
Dosavadní a současně i nově zvolený předseda ČHS Jan Bloudek poděkoval všem členům za 
účast a ukončil valnou hromadu.  
 
 
 
zapsala: B. Valentová, tajemnice ČHS   za správnost: J. Bloudek, předseda ČHS 

  

 


