Zápis z jednání Výkonného výboru
Českého horolezeckého svazu
Místo jednání: Praha

Datum: 28.8. 2012

Zapsala: Valentová

Pořadové číslo: 3

Distribuční list: Hrubý, Bloudek, Resch, Berndt, Kurowski, Šťastný, Zozulák, Vévoda, sekretariát
Seznam účastníků:
VV – Hrubý, Bloudek, Resch, Berndt, Kurowski, Zozulák; omluven Šťastný
Revizní komise – Vévoda (část jednání)
Sekretariát – Valentová
Host – T. Binter, předseda komise soutěžního lezení dospělých
Přílohy:
Příští jednání: 5.-7.10. 2012, Lužické hory
Č.

Popis

Vlastník

Termín

1.

Plnění úkolů

1 – Wolf

VV provedl kontrolu zadaných úkolů a konstatoval, že nebyly
splněny tyto úkoly:

2, 3 - Kurowski

1 – příští
jednání VV

4 - Valentová

2 – do 31.10.

1. úprava pravidel lezení – V. Wolf – úkol trvá

3 – do 31.10.

2. Koncepce mládeže – A.Kurowski – úkol trvá

4 – příští
jednání VV

3. Příručka pro mládež a nováčky – A. Kurowski, úkol trvá
4. Návrh novely stanov – B. Valentová, úkol pokračuje
2.

Analýza současného stavu soutěžního lezení
Jednání se zúčastnil T. Binter, předseda komise soutěžního lezení
dospělých. Na základě diskuse věnované analýze současného stavu
závodního lezení (tuzemské závody, reprezentace, práce komise),
kterou připravil T. Binter, VV rozhodl, že bude vytvořena pracovní
skupina, která se bude věnovat řešení jednotlivých problémů
v oblasti závodního lezení a dalších závodních sportů v ČHS (lezení
v ledu a drytooling, skialpinismus). Hlavními členy komise budou
T. Binter, J. Zozulák a B. Valentová, do činnosti se podle potřeby
zapojí další členové VV (zejm. A. Kurowski , J. Bloudek a P. Resch)
a předsedové dalších závodních komisí (P. Jirsa, M. Dichtlova,
R. Lienerth). První setkání komise se bude konat 5.9.2012 od 14
hod., svolání zajistí B. Valentová, program T. Binter.

3.

Odvolání L. Hrozy proti rozhodnutí DK

Zozulák, Binter,
Valentová, dále
Bloudek,
Resch,
Kurowski,
Dichtlova
Lienerth, Jirsa

5.9. a dále
podle potřeby

Valentová

neprodleně

Valentová

neprodleně

VV prozkoumal odvolání L. Hrozy st. proti rozhodnutí Disciplinární
komise ve věci stížnosti L. Hrozy st. proti R. Lienerthovi (DK0001/2012) a jako příslušný odvolací orgán ČHS odvolání L. Hrozy
st. zamítl. Disciplinární komisi bude o stanovisku VV informovat
B. Valentová.
4.

Tvrzení L. Hrozy st. v článcích a diskusích na Lezci týkající se
ČHS
VV se seznámil s výroky L. Hrozy st. uvedenými v článcích a
následných diskusích na Lezci. Mnohá z těchto tvrzení jsou
nepravdivá, zpochybňují činnost některých funkcionářů ČHS a dobré
jméno ČHS a proto VV dává podnět Revizní komisi k jejich
prošetření. VV současně předpokládá, že dotčení předsedové
komisí podají stížnost k Disciplinární komisi. Předání podkladů
Revizní komisi zajistí B. Valentová.
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5.

6.

7.

8.

Příprava návrhu novely stanov ČHS

Valentová

VV projednal postup prací na návrhu novely stanov ČHS.
Předmětem diskuse bylo zejména právního postavení základních
organizačních složek ČHS – horolezeckých oddílů. Návrh novely
stanov bude předložen do příštího jednání VV, problematika
postavení oddílů bude řešena ve spolupráci s právníkem, zodpovídá
B. Valentová a P. Resch.

Resch

příští jednání
VV

Registrace do ČHS prostřednictvím webu

Valentová

do 1.12.2012

VV se seznámil s postupem příprav systému, který umožní
přihlašovat se do ČHS, objednávat průkazy a pojištění
prostřednictvím webu ČHS. Spuštění systému se předpokládá
k 1.12. 2012 v souvislosti s distribucí průkazů ČHS na rok 2013. Za
realizaci odpovídá B. Valentová a A. Kurowski.

Kurowski

Úprava webu ČHS

Valentová

VV schválil návrh grafické úpravy webu ČHS, který připravil
A. Kurowski, a uložil A. Kurowskému a B. Valentové pokračovat
v rozpracování návrhu a projednat jeho realizaci včetně cenové
nabídky s firmou Vizus. Návrh cenového řešení bude předložen na
příští jednání VV.

Kurowski

příští jednání
VV

Čerpání rozpočtu

-

-

Berndt

příští jednání
VV

sekretariát

do 7.9.2012

-

-

-

-

-

-

Valentová

do příštího
jednání VV

-

-

VV vzal na vědomí informaci J. Bloudka o čerpání rozpočtu, který
uvedl, že příjmy i výdaje jsou v souladu s očekáváními. Příjmy za
členské příspěvky potvrdily, že oproti loňskému roku došlo
k mírnému nárůstu počtu členů.
9.

Činnost CVK a související aktivity
VV projednal nedostatky v činnosti v CVK a uložil K. Berndtovi
projednat nápravná opatření s termínem do příštího jednání VV.

10.

Plenární zasedání UIAA
VV schválil účast Z. Hrubého na plenárním zasedání UIAA, které se
bude konat v říjnu v Amsterodamu. Přihlášení zajistí sekretariát do
7.9.

11.

ČHS jako plátce DPH – možnosti
VV projednal možnosti ČHS jakožto plátce DPH a usnesl se, že za
současné situace by problémy převažovaly nad případnými přínosy.

12.

Nominace J. Hrdiny do Bezpečnostní komise UIAA
VV vzal na vědomí informaci UIAA, že J. Hrdina nemůže být členem
BK UIAA, neboť dle pravidel UIAA nemůže být členem této komise
osoba, která je spojena s výrobcem horolezeckého materiálu.

13.

Schválení nových oddílů
VV schválil registraci dvou nových oddílů ČHS.

14.

Pozemek v Ostrově
VV se seznámil s informací, že ČHS je vlastníkem malého pozemku
v Ostrově u bývalých objektů ČHS. VV rozhodl, že osloví majitele
přilehlého pozemku s výzvou k řešení. Připraví B. Valentová.

15.

Zpeněžení konkurzní podstaty – Alpenservis
VV vzal na vědomí informaci o zpeněžení konkurzní podstaty spol.
Alpenservis, s.r.o., v rámci které bude ČHS jakožto jednomu z
věřitelů vyplacena částka 90.538,12 Kč.
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16.

Odměna pro M. Hrobařovou

Valentová

neprodleně

Valentová

do příštího
jednání VV

VV na znovu projednal odměnu pro M. Hrobařovou, která významně
přispěla k mapování historie českého horolezectví, a rozhodl, že
původně navržená odměna bude na podnět Historické komise a po
opětovném ocenění práce M. Hrobařové zvýšena na 10 tisíc Kč.
Poskytnutí odměnu spolu s předáním věcného daru a poděkování
zajistí B. Valentová
17.

Prodej knih Cesty a návraty od M. Šmída
VV rozhodl, že knihy Cesty a návraty od M. Šmída, které má ČHS
dlouhodobě ve skladu a nemá pro ně uplatnění, budou nabídnuty za
sníženou cenu zájemcům, kteří jsou schopni je dále distribuovat.
Zajistí Valentová.

18.

Informace na vědomí
VV vzal na vědomí následující informace: vyhlášení soutěže Výstupy
roku, činnost v oblasti marketingu vč. vytvoření nového letáku ČHS,
personální změna v sekci úrazové zábrany Bezpečnostní komise (T.
Frank nahradil T. Kubláka), odložení výstavy o horách v Pakistánu,
příprava obalů na lékárničky ve spolupráci se Singing Rock, řešení
záchranných boxů ve skalách, financování ČSTV.

Schválil Z. Hrubý, předseda ČHS
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