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Místo jednání: Praha Datum: 9. 10. 2019  

schválil: Bloudek  

zapsala: Valentová Pořadové číslo: 27 

Distribuční list: členové VV, sekretariát, revizní komise 

Seznam účastníků:  

VV - Bloudek, Resch, Veselý, Aksamit 

host – P. Blažek 

sekretariát – Valentová 

Příští jednání: 5. 11. 2019 od 14 hod., Praha 

Přílohy:   

 

 Popis Vlastník  Termín 

1.  Kontrola plnění úkolů z předchozích jednání 

- Úkoly z předchozího jednání VV byly splněny vyjma:  

Promítnutí navržených změn do Organizačního řádu a navržení dalších 
změn vedoucích ke zlepšení řízení.  

Valentová 

 

 

 

příští jednání 

VV 

2.  Přijetí nového spolku 

VV schválil přijetí nového spolku HO Říčany, z.s., administrativní 

záležitosti zajistí sekretariát.  

sekretariát neprodleně 

3.  Členské průkazy, pojištění atd. na rok 2020 

Členské průkazy, ČHS Trio a cestovní pojištění UNIQA na rok 2020 
bude možno objednávat od pondělí 2.12.2019, prostřednictvím e-shopu 
a modulu Předseda na webu ČHS, nebo osobně na sekretariátu; 
v průběhu prosince bude možno objednávat i na rok 2019. Výše 
členských příspěvků, cena balíčku ČHS Trio a cena cestovního 
pojištění zůstává stejná. Potřebné informace budou do 15.11. 
zveřejněny na webu a rozeslány předsedům oddílů, odpovídá 
sekretariát. 

 

VV současně rozhodl, že předsedům komisí, členům VV a dalším 
významným spolupracovníkům ČHS budou poskytnuty členské průkazy 
na rok 2020 zdarma, za odměnu. Sekretariát připraví ve spolupráci 
s gestory a předsedy komisí seznam osob, kterých se rozhodnutí týká, 
bude je informovat, a zajistí vhodný způsob administrace.  

sekretariát 

 

 

 

 

 

 

 

 

sekretariát 

do 15.11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 30.11. 

4.  Mezinárodní záležitosti 

VV schválil návrh organizačního zajištění, předběžný program 
a rozpočet GA EUMA a GA BMU. Obě akce se uskuteční 29.-
30.5.2020 v Praze; GA EUMA bude financována z rozpočtu EUMA, GA 
BMU z rozpočtu ČHS (pořádání GA je formou členského příspěvku). Za 
realizaci odpovídá M. Veselý, administrativní apod. záležitosti budou 
zajišťovány prostřednictvím externisty. Na nejbližší zasedání EUMA je 
nutno předložit pozvánku a předběžný program, odpovídá M. Veselý. 

Veselý průběžně 
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5.  Erasmus+ Project of good governance of climbing and 
mountaineering in Europe 2020 - 2022 

VV vzal na vědomí přidělení grantu od Evropské komise na 
mezinárodního projekt – Project of good governance of climbing and 
mountaineering in Europe 2020 – 2022 financovaný z programu 
Erasmus+ s rozpočtem 400 tis. EUR. Projekt bude zahájen 27.1.2020 
v Praze. Cílem projektu je zlepšit na úrovni EU organizaci, spolupráci 
a podporu při provozování horolezecké infrastruktury, se zaměřením na 
horské chaty, stezky a skalní lezecké oblasti. ČHS je vedoucím 
partnerem projektu zodpovědným za řízení a administraci, projektovým 
manažerem bude Š. Budský. Obsahově projekt povede evropská 
horolezecká asociace EUMA, na jejíž strategii projekt navazuje. 
Dalšími partnery budou horolezecké federace Německa (DAV), 
Rakouska (ÖAV), Slovinska (PZS) a Makedonie (FPSM), a dále 
Europeische Wandervereinigung (ERA) a Fakulta sociálních věd UK. 
Ve fázi analýzy a implementace se předpokládá zapojení všech 24 
členských zemí EUMA. Jedním z výstupů projektu bude i interaktivní 
celoevropská mapa s databází horských chat a skalních oblastí 
s odkazy na jednotlivé lokální informační zdroje. 

  

6.  Cíle ČHS na rok 2020  

VV projednal a schválil cíle ČHS na rok 2020, které byly projednány 
s předsedy komisí, resp. s osobami odpovědnými za jednotlivé oblasti 
činnosti. Schválené cíle odpovídají dosavadnímu zaměření činnosti 
ČHS a budou podkladem pro zpracování návrhu rozpočtu.   

- - 

7.  Jednání P. Blažkem 

Hostem jednání byl manažer A. Ondry P. Blažek, se kterým VV jednal 
o možnostech spolupráce a následně schválil kooptaci P. Blažka do 
funkce člena VV s funkčním obdobím do Valné hromady v roce 2020, 
na které proběhne doplňující volba do VV, které se budou moci 
zúčastnit i další kandidáti. Předběžně bylo domluveno, že P. Blažek 
bude mít v gesci oblast marketingu. Administrativní záležitosti spojené 
s kooptací a členstvím ve VV zařídí sekretariát.  

sekretariát neprodleně 

8.  Závodní skialpinismus 

VV vzal na vědomí informace o záměrech Komise závodního 
skialpinismu týkajících se zejména výchovy talentované mládeže, s tím 
že předseda komise P. Jirsa předloží návrhy řešení v polovině roku 
2020.  

Jirsa pol. roku 2020 

9.  Výhled čerpání rozpočtu do konce roku včetně využití dotací 

Z aktuálních údajů o hospodaření ČHS vyplynulo, že čerpání po 3. 
čtvrtletí je v několika kapitolách rozpočtu mírně vyšší oproti 
předpokladu, za konsolidaci situace odpovídá M. Veselý ve spolupráci 
s předsedy příslušných komisí.  

 

Analýza čerpání dotací MŠMT ukázala nedostatečné zdroje 
v programu Repre a naopak částečné rezervy ve využití programu 
Talent, a proto VV uložil M. Veselému, aby ve spolupráci 
s D. Kadlecem navrhli potřebná opatření k jeho plnému využití, včetně 
možnosti požádat MŠMT do 30.11. o rozpočtovou změnu.  

Veselý 

 

 

 

 

 

Veselý, Kadlec 

příští jednání 

VV 

 

 

 

 

do 30.11. 
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10.  Dotace MŠMT a dotace hl. m. Prahy na rok 2020 

MŠMT vyhlásilo výzvu k podávání žádostí o dotace na rok 2020 
v programech Repre, Talent. VV uložil M. Veselému, aby ve spolupráci 
S D. Kadlecem a B. Valentovou připravil žádosti o dotace, s tím, že 
projekty budou pokračováním dosavadních aktivit v soutěžním lezení. 
Termín podání žádostí je do 8.11. MŠMT současně vyhlásilo dotační 
program Můj klub, oddíly ČHS byly o vyhlášení informovány. 

 

VV schválil podání žádosti o dotaci hl. m. Prahy zaměřenou na 
„podporu systémového rozvoje sportu dětí a mládeže“, jejichž 
koncovým příjemcem jsou pražské oddíly ČHS, které se věnují výchově 
mládeže. Za přípravu žádosti ve spolupráci s oddíly odpovídá 
sekretariát, termín pro podání žádosti je 31.10.2019. 

 

VV schválil podání žádosti o dotaci hl. m. Prahy zaměřenou na podporu 
akce – MČR v lezení na obtížnost 2020. Za přípravu žádosti ve 
odpovídá sekretariát ve spolupráci s týmem soutěžního lezení, termín 
pro podání žádosti je 31.10.2019. 

Veselý, Kadlec, 

Valentová 

 

 

 

 

 

 

sekretariát, komise 

mládeže, tým 

soutěžního lezení 

do 8.11. 

 

 

 

 

 

 

 

do 30.11. 

11.  Investiční dotace MŠMT 

ČHS převzal 2 auta VW Caravelle, dále již byly dodány sady chytů, 
naklápěcí stěna a mobilní boulderingová stěna; konečný termín pro 
ostatní dodávky je 15.11. V řešení jsou nezbytné provozní apod. 
záležitosti (pojištění, smlouvy o výpůjčce apod.), za realizaci odpovídá 
Valentová ve spolupráci s týmem soutěžního lezení.  

Valentová, tým 

soutěžního lezení 

průběžně 

12.  Příprava rozpočtu na rok 2020 

VV schválil základní rámce rozpočtu na rok 2020 pro jednotlivé komise 
a oblasti činnosti a uložil M. Veselému, aby ve spolupráci se 
sekretariátem požádal předsedy komisí a osoby odpovědné za 
jednotlivé kapitoly rozpočtu o přípravu návrhů rozpočtů, tak, aby mohly 
být předloženy na příští jednání VV.   

 

VV dále rozhodl, že součástí rozpočtů komisí mohou být „režijní 
náklady komise“ zahrnující výdaje na setkání členů a spolupracovníků 
komise. Kromě obvyklých cestovních náhrad, pronájmu místností apod. 
bude možno využít část těchto výdajů na občerstvení, společnou večeři 
apod. (dle povahy akce), a to ve výši max. 300 Kč/osoba/rok; celkově 
vynaložená částka musí korespondovat s počtem členů a blízkých 
spolupracovníků komise.  

Veselý, sekretariát, 

předsedové komisí 

 

příští jednání 

VV 

13.  Mládež 

Ve středisku Pastviny se 21.9. uskutečnilo finále soutěže Mladí 
horalové, akci pořádala Komise mládeže a HK Lanškroun. Průběžně se 
konají další Open závody mládeže.  
 
V sobotu 16.11. se uskuteční setkání s kluby mládeže v Jihlavě, za 
organizaci odpovídá Komise mládeže, za VV se jej zúčastní P. Resch.  
 
VV vzal na vědomí potřebu vyškolení rozhodčích a stavěčů pro Open 
závody, s tím, že jednodenní školení je třeba uskutečnit v lednu 2020, 
realizaci dojedná s týmem soutěžního lezení J. Bloudek. 

 

 

 

 

komise mládeže 

 

 

Bloudek 

 

 

 

 

16.11. 

 

 

do 30.11. 
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14.  Vzdělávání 

VV se seznámil s výstupy jednání zaměřeného na vzdělávací činnost 
v dalším období a předběžně diskutoval zejména záměry týkající se 
instruktorských kurzů, poplatků za kurzy a doškolení.  
 
VV konstatoval, že záměr týkající se akreditovaného kurzu Instruktor 
lezení na umělé stěně a kurz SCI vyžaduje upřesnění, a proto uložil 
P. Aksamitovi, aby požádal předsedu Metodické komise J. Vogla 
o přípravu podkladů a pozval jej na příští jednání VV.   
 
Obdobně VV rozhodl ve věci návrhu na zvýšení kurzovného.  
 
VV dále vzal na vědomí informaci o nedostatečné kapacitě lektorů 
školících zdravovědu a 1. pomoci a uložil P. Aksamitovi, aby záležitost 
projednal s předsedkyní Lékařské komise J. Kubalovou.   
 
K návrhu na zvýšení lektorného VV konstatoval, že je třeba jej posoudit 
v kontextu odměňování v rámci celého ČHS, a uložil B. Valentové, aby 
připravila do 30.11. návrh odměňování v ČHS. 

 

 

 

 

 

Aksamit, Vogel 

 

 

 

Aksamit, Vogel 

 

 

 

 

Valentová 

 

 

 

 

 

příští jednání 

VV 

 

 

příští jednání 

VV 

 

 

 

do 30.11. 

15.  Soutěžní lezení 
VV vzal na vědomí, že se uskutečnila první společná schůzka osob 
pracujících v Projektu soutěžní lezení, který se nyní zaměřuje 
především na úspěšné ukončení letošní sezony. Za projekt odpovídá 
J. Bloudek.  
 
VV pověřil A. Gendovou s účinností od 1.10.2019 vykonáváním 
některých činností patřících do působnosti hlavního trenéra a trenéra 
VSCM, zejména pokud jde o dokončení závodní sezony 2019 
a přípravu závodní sezony 2020.  

Bloudek 

 

 

 

 

Gendová 

průběžně 

 

 

 

 

průběžně 

16.  Výstupy roku za rok 2019 
VV rozhodl, že slavnostní vyhlášení Výstupů roku 2019 proběhne opět 
v rámci Jizerské 50 – 7.-9.2.2020, nově v rámci pátečního 
zahajovacího programu v Bedřichově. Za organizační zajištění 
slavnostního vyhlášení výsledků odpovídá R. Plevková, za veškerou 
administrativu související s organizací ankety, hodnocením výsledků 
apod. odpovídá sekretariát, za odborné hodnocení nominovaných 
výstupů komise alpinismu, postup dle harmonogramu. 

Plevková 

sekretariát 

komise alpinismu 

dle 

harmonogramu 

17.  Údržba skal, ochrana přírody 
VV vzal na vědomí, že byla vydána nová povolení pro lezení na Pálavě 
a v Českém krasu. 

- - 

18.  Marketing média 
VV vzal na vědomí informaci o metodických dnech ČHS na 
Horolezeckém festivalu Český ráj ve Svijanech. 

- - 

19.  Příprava Ročenky ČHS 2019 
VV schválil návrh přípravy Ročenky 2019 a uložil R. Plevkové, aby na 
příští jednání VV předložila návrh obsahu ročenky.  

Plevková dle 

harmonogramu 

20.  Soutěž fotografie PF 2020 
VV vzal na vědomí záměr vyhlášení soutěže o fotografii na PF ČHS, za 
realizaci odpovídá R. Plevková.  

 dle 

harmonogramu 

 


