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Zápis z valné hromady Českého horolezeckého svazu 

konané v Praze dne 21. března 2015 
 
Valnou hromadu (VH) zahájil Jan Bloudek, předseda ČHS.  
Na funkci předsedajícího VH je výkonným výborem (VV) navržen 2. místopředsedu Petr Resch, 
delegáti návrh schválili.   
 
Před volbou členů pracovních komisí P. Resch seznámil předběžně delegáty s programem VH.  
J. Bloudek informoval o stěhování sídla ČHS do Vršovic a o přijetí nových zaměstnanců do 
sekretariátu: 

 Nové sídlo ČHS: Donská 275/7, Praha 10 Vršovice 

 Noví zaměstnanci sekretariátu ČHS: Ivana Trávníková (asistentka, za dlouhodobě nemocnou 
L. Homolkovu), Kateřina Zelenková (podpora závodních komisí, za R. Plevkovou), Jiří Faflák 
(koordinace projektů), Dagmar Votrubová (účetní – externě).  

 
Pracovní komise byly zvoleny v tomto složení:  

 mandátová komise – předseda Andrzej Kurowski, členové Andrej Škrabák, Miloslav Šramota 

 návrhová komise – předseda Tomáš Frank, členové Ladislav Vörös, Jarka Schücková 

 volební komise – předseda Robert Homolka, Vladimír Těšitel, Jaroslav Šťastný 
 
Mandátová komise sečetla přítomné a zastoupené členy a konstatovala, že VH je 
usnášeníschopná (zastoupeno cca 28 % při zahájení).  
 
Delegáti VH schválili návrh P. Resche, aby počítání hlasů proběhlo jen v případě, kdy výsledek 
není na první pohled jasný, nebo pokud o přepočítání hlasů někdo z delegátů požádá.  
 
Delegáti VH schválili program VH doplněný o tyto body: výše vstupních poplatků a příspěvků 
členských spolků, odměna předsedy ČHS, možnost založit marketingovou organizaci.  
 
Delegáti VH schválili Jednací a volební řád VH 2015 v navrženém znění.   
 
Zprávu o činnosti ČHS od předchozí VH 2014 přednesl předseda J. Bloudek. Ve zprávě 
zmínil zejména přijetí ČHS do ČOV, podporu vzniku federace evropských horolezeckých svazů, 
nárůst počtu členů ČHS, nabídku kombinovaného členství ČHS a ÖAV, personální změny ve VV, 
v revizní komisi, v disciplinární komisi a v odborných komisích, granty ČHS poskytnuté v roce 
2014, činnost zaměřenou na údržbu skal včetně spuštění nové webové databáze Skály ČR. Ve 
vztahu k závodnímu sportu uvedl mimořádné úspěchy sportovního lezení (2 zlaté z MS A. Ondry 
a další), vytvoření tréninkového centra reprezentace apod. Dále zmínil školení instruktorů, 
metodické dny, Pelikánův seminář, otevření horolezeckého muzea v Adršpachu, na jehož vzniku 
se podílela komise historie ČHS. Součástí zprávy byla také stručná informace o hospodaření ČHS 
včetně podpory od partnerů, s tím, že tomuto tématu bude věnován samostatný bod programu.  
 
J. Bloudek dále informoval o plnění usnesení VH 2014:  
1. zabývat se právním postavením oddílů ČHS a předložit návrh řešení do příští valné hromady – 

splněno, viz návrh novely stanov, 
2. přepracovat vnitřní předpisy s důrazem na větší informovanost členů – částečně splněno, viz 

zrušení směrnice o poskytování informací, pravidelný reporting o hospodaření; další 
přepracování vnitřních předpisů má smysl až ve vazbě na novelu stanov, 

3. zvoleným členům revizní a disciplinární komise provést volbu předsedů komisí do 30.4. 2014 – 
splněno.  

 
Zpráva o činnosti v plném znění je v bulletinu ČHS. VH vzala zprávu o činnosti ČHS na vědomí.  
V návaznosti na zprávu o činnosti ČHS představil P. Jandík databázi Skály ČR, která byla 20.3. 
spuštěna v rámci webu ČHS.  
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J. Bloudek přednesl zprávu o hospodaření ČHS. Konstatoval, že ČHS získal více peněz 
z členských příspěvků a od partnerů, a upozornil na pokles dotací z MŠMT včetně problémů, které 
jsou se stanovováním výše těchto dotací spojeny. Zdůraznil získání finančních prostředků z loterií 
od Českého olympijského výboru, které se podařilo získat díky přijetí ČHS do ČOV. Vysvětlil 
čerpání některých komisí a konstatoval, že čerpání peněz v roce 2014 odpovídalo plánu, s tím, že 
velký rozdíl mezi příjmy a výdaji byl způsoben získáním peněz od ČOV, které se využijí až od roku 
2015 v projektu na podporu nárůstu mládežnické základny. Příjmy ČHS činily v roce 2014 celkem 
8.404.173 Kč, celkové výdaje byly 6.970.162 Kč; finanční rezerva vzrostla na téměř 10 mil. Kč. 
Delegáti VH zprávu o hospodaření schválili. Zpráva o hospodaření je v bulletinu a v prezentaci.  
 
Delegáti schválili zprávu revizní komise (RK), kterou za člena RK dočasně pověřeného 
vedením komise, M. Všetečku, přednesl P. Resch. Delegáti VH zprávu RK schválili. 
 
J. Bloudek přednesl zprávu o plnění Koncepce ČHS. V úvodu konstatoval, že koncepce byla 
připravena jako pětiletá, tzn., že v příštím roce by na ni měly navázat záměry, které jsou dalším 
bodem programu. Ze zprávy o plnění koncepce mj. vyplynulo, že se daří zvyšovat počet členů 
ČHS, daří se zvyšovat příjmy z jiných finančních zdrojů, rezerva je vyšší než plánovaná a není 
účelné ji dále zvyšovat, je plněn plán profesionalizace ČHS, je připraven návrh změny řízení 
a organizace ČHS, podařilo se vyjasnit cíle v oblasti výkonnostního sportu, byla sanována řada 
skalních oblastí a byl zprovozněn databázový modul Skály ČR, rozvíjí se metodická činnost např. 
v podobě metodických dnů, školení trenérů, je připraven projekt certifikovaných horoškol. Ve 
vztahu k mediální činnosti zmínil, že byl realizován audit webu, jehož výsledky jsou pozitivní, rozvíjí 
se FB, jsou pořizovány TV záznamy ze závodů apod. Podrobná zpráva o plnění koncepce je 
v bulletinu.  
 
P. Resch uvedl další bod jednání - Návrh změn v řízení a organizaci ČHS, s tím, že podrobné 
představení záměrů je ve třech videích, která byla zveřejněna na FB před VH, a byl představen 
oddílům, které se zúčastnily setkání na podzim 2014. Představení záměrů se postupně ujali 
jednotliví členové VV, v jejich vystoupeních zaznělo především toto:  
Záměry reagují na současné problémy ČHS, které VV identifikoval mj. při setkání se zástupci 
oddílů na podzim 2014. Hlavní záměry se týkají zejména postavení oddílů, členství (nově členství 
právnických osob – spolků), je navrženo nové poslání a hodnoty ČHS (zdolávání výšek, příroda, 
sport, spolupráce, důvěra, odpovědnost), vize, jak by měl ČHS vypadat a jak by měl fungovat za 5 
let (spokojenost členů, noví členové, spolkovost), hlavní pilíře činnosti – mládež, sport, skály, 
vzdělávání, a základ, bez kterého nemůže ČHS fungovat, tj. finance a organizace. Plnění záměrů 
a jednotlivých cílů bude sledováno prostřednictvím ukazatelů v krátkodobých a dlouhodobých 
časových horizontech a je podmíněno finančními zdroji a profesionalizací ČHS, s tím, že 
profesionalizace ČHS je zaměřena tak, aby pomohla generovat další příjmy.  
 
J. Bloudek představil budoucí strukturu ČHS, tj. typy členství, postavení oddílů, nezávislá 
disciplinární a revizní komise, sekretariát zaměřený na ekonomické, legislativní, organizační 
a další procesy, a odborné komise zaměřené na základní pilíře činnosti ČHS (mládež, vzdělávání, 
sport, skály) s vazbou na gestory ve VV, a nový prvek – projekty ČHS (nyní rozbíhající se projekt 
mládež, dále oblast vzdělávání a oblast marketingu a mediální prezentace).  
Podrobné informace o záměrech ČHS v oblasti řízení a organizace jsou v bulletinu a v prezentaci.  
 
Diskuse k předneseným návrhům:  

 F. Mezera: Oddíly pracující s mládeží např. v Rakousku mají zázemí, my ho nemáme. 
Potřebovali bychom chalupy v zahraničí, abychom mohli pořádat tábory apod. Reakce – dobrý 
záměr, ale je potřeba ho konkrétněji rozpracovat a posoudit jeho finanční náročnost s ohledem 
na možnosti ČHS. V dnešní situaci se zdá, že přesahuje možnosti ČHS, ale lze uvažovat např. 
o krátkodobém pronájmu chaty a ověření přínosů.  

 J. Turek: Nerozumí, co bylo prezentováno. Šlo by to říct ve třech větách? Reakce – celá 
změna se týká řady oblastí (stanovy, struktura, finance, projekty), které na sebe navazují, 
prezentace formou videí (měla celkem 5,5 tis. zhlédnutí) byla připravena poměrně důkladně, 
vedle ní proběhla diskuse se zájemci a prezentace byla na webu i v textové formě - 
předpokládáme, že kdo měl zájem, dokázal z prezentace pochopit, čeho se změny týkají. 
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Stručně by se dalo říci, že hlavním cílem změn je přehlednější a účinnější systém řízení ČHS, 
ale je to hodně zjednodušující, změny se týkají i celkové strategie a poslání a zde již 3 věty 
stačit nemohou. 

 M. Tučka: V ČR jsou chaty, které mají oddíly a fungují. ČHS by je měl podpořit a informovat 
o nich, aby je mohli využívat i další členové.  

 V. Lada: ČHS by se mělo zaměřit na zahraniční spolupráci, tj. navázat spolupráci s jinými 
sportovními svazy a využít jejich chaty, které jsou určeny např. pro výcvik mládeže apod. 
V případě zájmu předá kontakty a informace.  

 Teichman: Informace o fungujícím oddíle v Lanškrouně, není třeba mít obavy ze založení 
oddílu s právní osobností, přinese to mnohá pozitiva včetně finančních prostředků např. od 
měst a obcí.  

 S. Matuška: Reakce na předchozí příspěvek – je to návod, jak se obejít bez ČHS. Reakce – 
nejde o to obejít se bez ČHS, naopak ČHS chce oddílům pomáhat.  

 V. Těšitel: ČHS není VV a sekretariát, ale my všichni.  

 F. Mezera: Upozornil, že ke skalám budeme mít čím dál horší přístup, je třeba se zamyslet nad 
tím, kdo pro nás podmínky vyjedná.  

 ?, Hodonín: Dochází k navyšování členské základny, protože čím dál tím více lidí leze, začínají 
na stěnách, ČHS by pro ně měl vyjednat výhody.  

 P. Vrána: Apel na vytvoření videa zaměřeného na techniku, bezpečnost lezení, na zdravovědu. 
Návrh, aby lektoři jezdili školit do oblastí, aby to lidé neměli tak daleko. 

 B. Vlček: Potřebujeme ČHS – chceme pracovat s mládeží, proto jsme si nechali vyškolit 14 
instruktorů, metodická komise nám vyšla vstříc.  

 J. Vogel: Reakce na předchozí příspěvky – není možné dělat kurzy v místech a termínech 
podle požadavků konkrétních oddílů, organizačně ani finančně. Vysvětlil, že školení instruktorů 
je zdarma, účastníci si platí jen ubytování a jídlo. Pozvání na seminář o vzdělávání.  

 P. Resch: Konstatování, že z příspěvků vyplývá mj. to, že chybí regionální struktura ČHS. 
J. Bloudek doplnil, že vedení ČHS nechybí nápady co dělat lépe, ale kapacity – kdo to udělá; je 
nutno stanovit priority, o to se snaží navržené záměry. 

 
Š. Budský prezentoval návrh rozpočtu na rok 2015. Návrh předpokládá příjmy i výdaje ve výši 
8.110.000 Kč, tj. vyrovnaný rozpočet. Ve výdajích je nový prvek – peníze na projekty, o které se 
budou moci ucházet odborné komise. Je posílena kapitola administrativy, aby bylo možno více 
profesionalizovat činnost, tj. finanční prostředky na nové pracovníky a odměna pro předsedu ČHS, 
který zajišťuje jednání za ČHS a koordinaci projektů a rozvojových činnosti. V tuto chvíli není 
známo přesné použití všech peněz z ČOV – budou po dohodě s ČOV využity v mládežnickém 
projektu, který připravujeme, podobně to bude i s částí peněz získaných od partnerů na konkrétní, 
předem dohodnutý účel. 
 
Diskuse k návrhu rozpočtu:  

 Z.Teplý: 100 tisíc Kč na chaty v Tatrách, znamená to konec slev v Tatrách? J. Bloudek 
vysvětlil, že slevy nekončí, je to jen příspěvek na provoz chat po dohodě s předsedou SHS 
James, abychom nebyli „černí pasažéři“ a když chaty se slevou využíváme, abychom také 
přispívali na jejich údržbu.  

 P. Vrtík: Proč narostla administrativa o 50%, co zvýšení profesionalizace přinese, zvýší se 
efektivita práce sekretariátu. Reakce Š. Budský –práce předsedy a koordinátora projektu 
jednoznačně přinesou a již přináší peníze, viz např. peníze z ČOV, kombinované členství, 
projekty mládeže; dále nutnost koordinace práce zaměstnanců, komisí apod. J. Bloudek – 
nelze přesně říci dopředu, že kolik peněz získáme, ale budeme se snažit o maximum a na 
příští VH odprezentujeme výsledky. Pokud by to nepřinášelo výsledky, bude nutno náklady na 
administrativu opět snížit.  

Delegáti VH návrh rozpočtu schválili.  
 
Š. Budský informoval o připravovaném reporting hospodaření ČHS, s cílem poskytovat 
informace členům i orgánům ČHS, kterým tento nástroj usnadní činnost a řízení. První reporting 
bude připraven koncem dubna, za 1, čtvrtletí 2015.  
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Přestávka 
 
Po přestávce následoval bod věnovaný představení činnosti odborných komisí:  

 Karel Berndt – předseda centrální vrcholová komise: dodávka materiálu na jištění v roce 2014, 
podpora ze strany sponzorů HUDY sport a Singing Rock, školení správců skal, informace 
o jednání s orgány ochrany přírody; záměr rozšířit školení i na prvovýstupce, školení správců 
skal v roce 2015 v Čechách a na Moravě.  

 Jiří Vogel – předseda metodická komise: Pozvánka na setkání ke vzdělávání a metodice, které 
se bude konat 28.3. 2015 v 10:00 ve FN Motol. 

 Jana Kubalová – předsedkyně lékařské komise: Pozvánka na Pelikánův seminář 23.-25.10. 
2015, informace o nabídce obalů na lékárničky, spolupráce se Švýcary ohledně lavin. Reakce 
na natočení videí zaměřených na metodiku – ano, ale je nutno zpracovat projekt. V případě 
zájmu oddílů o školení zdravovědy – komise se bude snažit vyhovět, členové se mohou obrátit 
na komisi nebo na sekretariát.  

 Pavel Vrtík – člen komise nesoutěžního horolezectví: Informace o setkání alpinistů - diskuse 
o názvu, o činnosti a cílech komise, zájem o podporu výkonnostního lezení, sestavení 
reprezentace, organizování akcí pro mladé zájemce o alpinismus apod.   

 
J. Bloudek představil návrh novely stanov ČHS. Uvedl, že se jedná o zásadní změnu stanov, 
která byla připravena po řadě konzultací s právníky, ve vazbě na představené změny v řízení 
a organizaci ČHS a ve vazbě na požadavky nového občanského zákoníku. Upozornil, že na 
stanovy budou navazovat vnitřní předpisy, a že případné nejasnosti či problémy, které ze stanov 
vyplynou, lze upravit vnitřními předpisy, případně další novelou. J. Bloudek vysvětlil zásadní 
změnu v pojetí členství, které umožní, aby členy ČHS byly právnické osoby – spolky zaměřené na 
horolezectví, jednotlivé typy členství (fyzická osoba člen A, fyzická osoba člen B, členský spolek, 
evidovaný člen) a práva a povinnosti s nimi spojená. Další významnou změnou je úprava délky 
funkčního období orgánů ČHS ze tří na čtyři roky, snížení počtu členů VV na pět, možnost 
odvolání člena VV ostatními členy VV i v případě nečinnosti a závažného neplnění úkolů, možnost 
rozhodování mimo zasedání, zrušení nutnosti osobní účasti při projednávání nějaké sporu. 
Stanovy mají přechodná ustanovení, která odsouvají snížení počtu členů VV a prodloužení 
funkčního období orgánů k nejbližším volbám.  
Úplné znění návrhu novely stanov je v bulletinu.  
 
Diskuse k návrhu novely stanov: 

 F. Mezera: Návrh vynechat ve stanovách vazbu na ochranu přírody.  

 V. Těšitel, T. Frank: Může si člen spolku zaplatit sám členský příspěvek jako individuální člen? 
Vysvětlení – není to možné, nelze mít duplicitní členství v ČHS.  

 ?: Bude členský spolek platit členský příspěvek? J. Bloudek vysvětlil návrh vstupních poplatků 
a členských příspěvků, o kterých se bude v dalším bodě hlasovat.  

 ?: Jaká je změna v odpovědnosti VV v oblasti hospodaření? Reakce – povinností VV je 
hospodařit podle reálných příjmů a ekonomické situace.  

 J. Holec: Má člen spolku možnost říci, že nechce být evidovaný člen? Reakce – není to možné, 
je to vnitřní věc spolku, aby si tuto věc vyřešil.  

 P. Vrtík: Kdo bude stanovovat poplatky a příspěvky spolků? Reakce – viz další bod jednání.  
Novela stanov byla delegáty VH schválena.  
 
Hlasování o vstupních a členských poplatcích členských spolků: Bylo navrženo, aby vstupní 
poplatek spolku činil 800 Kč, tj. stejně, jako současný registrační poplatek horolezeckého oddílu 
bez právní osobnosti. Dále bylo navrženo, aby členský příspěvek spolku činil 400 Kč, pokud má 
členský spolek pouze evidované členy; pokud má členský spolek alespoň jednoho člena B, členský 
příspěvek neplatí.   

 ?: Budou platit vstupní poplatek i oddíly, které jsou dnes v ČHS a pak se změní ve spolek? 
Reakce – budou to řešit vnitřní předpisy, předpokládá se, že stávající oddíly budou od 
vstupních poplatků osvobozeny. 
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Hlasování o odměně pro předsedu: VV navrhl, aby předseda ČHS J. Bloudek dostával odměnu 
ve výši 22,5 tisíce Kč hrubého měsíčně, jako adekvátní odměna za vykonávanou práci v rozsahu 
cca 0,5 pracovního úvazku, která se bude týkat zejména připravovaných projektů ČHS (mládež, 
vzdělávání, marketing) a vnějších vztahů ČHS. 
 
Diskuse: 

 J. Turek: Dotaz na celkové náklady ČHS na odměnu předsedy. Reakce – Š. Budský: jedná se 
o hrubou mzdu, krát 1,35, krát 12 je 364,5 tis. 

 V. Těšitel: Lze přenést odměnu na místopředsedu, pokud nebude moci předseda práci 
vykonávat? Reakce – ano, tato situace již nastala po úmrtí Z Hrubého, kdy odměna přešla na 
1. místopředsedu.  

 Š. Budský – doplnění, že předseda má nyní odměnu 5 tisíc Kč, při změně možností práce 
předsedy pro ČHS lze odměnu upravit, odebrat.  

 ?: Bude nějaká směrnice, kde bude upraveno odebrání odměny nebo sankce, pokud nebudou 
splněny cíle, které jsou vázány na tuto funkci? Reakce – cíle budou prezentovány na příští VH 
a ta rozhodne, jak dál. 

Delegáti VH schválil odměnu pro předsedu J. Bloudka v navržené výši.   
 
Návrh na možnost založení marketingové organizace: J. Bloudek informoval o značném riziku, 
že obrat ČHS dosáhne, zejména ve vazbě na připravovaný projekt mládeže, zákonem stanovenou 
částku, při jejímž překročení bude nutno stát se plátcem DPH (obrat za 12 nebo méně 
kalendářních měsíců následujících po sobě překročí 1 mil. Kč). Plátcovství DPH by bylo pro ČHS 
velmi komplikované, a proto navrhl, s omluvou, že informace nebyla součástí podkladů na VH 
(konkrétnější čísla a představu VV získal několik dnů před VH, při sestavování rozpočtu 
mládežnického projektu), aby delegáti schválili možnost založení marketingové společnosti (s.r.o.) 
v případě, že výše uvedená situace nastane. V zájmu eliminování všech rizik spojených se 
založením obchodní společnosti navrhl, že fungování společnosti by se muselo řídit jasně 
stanovenými pravidly: náklady na založení nepřevýší 45 tisíc Kč, platby z ČHS do s.r.o. jen se 
souhlasem VH, standardně jsou možné pouze platby z s.r.o. do ČHS, účetní uzávěrku schvaluje 
VH a účetnictví podléhá kontrole RK, všechny příjmy s.r.o. budou použity výhradně na podporu 
činnosti ČHS.  
 
Diskuse:  

 J. Turek: Veliká rizika, nesmysly, s.r.o. je nekompatibilní se spolkem.  

 V. Lada: Doporučuje využít právní formu ústavu, s tím, že je nutná právní expertiza. 

 ?: Založení s.r.o. kvůli DPH je blbost, jsou lepší právní formy.  

 ?: Návrh se jeví jako smysluplný. Navrhované využití ústavu je problematické, neboť by bylo 
těžké z něj převést peníze do ČHS. Pokud bude dobře fungovat RK, budou peníze bezpečné. 

 T. Frank: Doporučil využít pro souhlas mimořádnou VH.  

 Přestávka, prostor pro volnou diskusi o návrhu.  
Delegáti VH návrh na možnost založení společnosti pro marketing schválili.  
 
Doplňující volby na uvolněná místa v orgánech ČHS – místo 1. místopředsedy ČHS, člena VV 
a člena RK, s mandátem zvolených osob do VH 2017. Jednotliví kandidáti se delegátům VH 
představili. Vzhledem k tomu, že na každou funkci byl pouze jeden kandidát, bylo navrženo, aby 
volby proběhly veřejně, jako běžné hlasování, a delegáti tento postup schválili.  

 Na člena RK kandidoval Martin Mašát a byl zvolen. 

 Na místo 1. místopředsedy kandidoval Š. Budský a byl zvolen, 1 HO proti.  

 Na místo člena VV kandidoval R. Keil a byl zvolen. 
 
Předseda návrhové komise T. Frank přečetl návrh usnesení VH 2015 v tomto znění:  

Valná hromada ČHS vzala na vědomí: 
1. zprávu o činnosti ČHS za období od předchozí valné hromady, 
2. zprávu o plnění Koncepce ČHS. 

Valná hromada ČHS schválila: 
1. zprávu o hospodaření ČHS za rok 2014, 
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2. zprávu revizní komise za rok 2014, 
3. rozpočet ČHS na rok 2015, 
4. vstupní a členské poplatky spolku, člena ČHS (vstupní poplatek 800 Kč, roční členský 

příspěvek 400 Kč v případě, že členský spolek má jen evidované členy, a 0 Kč 
v případě, že členský spolek má alespoň jednoho člena B),  

5. novelu stanov ČHS,  
6. odměnu pro předsedu výkonného výboru ČHS J. Bloudka (22,5 tisíc Kč měsíčně), 
7. pravidla a podmínky pro zřízení marketingové organizace ČHS 

Valná hromada zvolila v doplňujících volbách: 
1. 1. místopředsedou ČHS Šimona Budského 
2. členem výkonného výboru Radana Keila 
3. členem revizní komise Martina Mašáta 
Ve všech případech se jedná o zkrácený mandát do VH 2017.  

Valná hromada uložila: 
1. Výkonnému výboru zaregistrovat stanovy ve schváleném znění u správního orgánu 

 
Delegáti VH schválili Usnesení VH 2015 v navrženém znění.  
 
J. Bloudek poděkoval všem přítomným za účast a VH ČHS 2015 ukončil. 


