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Místo jednání: Praha Datum: 24. 3. 2017  

Zapsal: Valentová Pořadové číslo: 25 

Distribuční list: členové VV, sekretariát, revizní komise 

Seznam účastníků:  

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

sekretariát - Valentová 

Příští jednání: 19. 4. 2017 od 14 hod. sekretariát ČHS 

Přílohy: Novela směrnice o jednání výkonného výboru 

 

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, uzavření smluv s pořadateli 
závodů, propojení akreditovaných a neakreditovaných kurzů.  

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

  

2.  Příprava VH ČHS 2017 

VV rozhodl, že do funkce předsedajícího VH navrhne P. Resche.  

Dodatečně do zápisu:  

VV korespondenčně schválil návrh změny Jednacího a volebního řádu VH 
v bodech týkajících se volby místopředsedů ČHS, v návaznosti na znění 
stanov, v tomto znění:  

1) Volba členů výkonného výboru (včetně místopředsedů) probíhá 
souběžně a je jednokolová. Členy výkonného výboru se stávají 4 
kandidáti, kteří získají nejvyšší počet hlasů.  

2) Zvolení členové výkonného výboru volí 1. a 2. místopředsedu ze svého 
středu.  

VV korespondenčně schválil změnu v návrhu rozpočtu ČHS na rok 2017 
v návaznosti na výši státních dotací z programů I, II a V, jejichž výše již byla 
oznámena.  
Informace byly rozeslány oddílům ČHS, informace o změně rozpočtu byla 
zveřejněna na webu ČHS.  

- - 

3.  Personální situace na sekretariátu 

B. Valentová informovala o personální situaci na sekretariátu. Jednání k této 
záležitosti se bude konat 3. 4. 2017 od 15 hod. 

- - 

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

VV vzal na vědomí informace o postupu prací na programování databáze a 
e-shopu s cílem zlepšit současný stav a doplnit chybějící funkce. Za další 
rozvoj odpovídá J. Bloudek a B. Valentová.  

Bloudek 
Valentová 

průběžně 

5.  Účast předsedů komisí na jednání výkonného výboru 

VV schválil úpravu Směrnice o jednání výkonného výboru ČHS. Do čl. III 
odst. 1 – Účast na jednání VV, byl vložen nový bod – „účastní se 
předsedové komisí, jichž se týká některý z projednávaných bodů“. VV uložil 
sekretariátu zveřejnit aktualizované znění směrnice na webu ČHS a 
informovat o něm předsedy komisí.  

sekretariát neprodleně 

6.  Pojištění odpovědnosti statutárního orgánu 

VV vzal na vědomí, že pojištění odpovědnosti statutárního orgánu není 
dořešeno, a rozhodl, že úkol převezme 1. místopředseda v novém 
výkonném výboru, po valné hromadě. 

- - 

7.  Anketa Horolezec roku 

Po diskusi s komisí alpinismu bylo rozhodnuto, že ČHS nebude dále 
participovat na anketě Horolezec roku. 

- - 
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Zapsala: B. Valentová 
 
 
Schválil: J. Bloudek 


