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Místo jednání: Praha Datum: 20.3. 2015 

Zapsala: Valentová Pořadové číslo: 8 

Distribuční list: členové VV, sekretariát, revizní komise 

Seznam účastníků:  

VV - Bloudek, Resch, Budský, Zozulák, Berndt, Kurowski 

sekretariát – Valentová 

Příští jednání: 20.4. 2015 od 15. hod., Praha (Donská 9) 

Příloha: Kvalifikační řád pro trenéry 

 

Č. Popis Vlastník Termín 

1.  Ze zadaných úkolů s termínem splnění do tohoto jednání VV nebyly 
vyřešeny následující:  

Horolezec roku, návrhy na změny; P. Resch 

Projektový záměr pro marketing; P. Resch 

Návrh metodiky a vzdělávání instruktorů pro mládeže. A. Škrabák 

Úkoly budou předloženy na příští jednání VV.  

   

2.  Příprava valné hromady ČHS 2015 

VV rozhodl, že navrhne na funkci předsedajícího VH P. Resche.  

VV schválil doplnění programu o tyto body: vstupní a členské příspěvky 
spolků, odměna pro předsedu ČHS, řešení problému obratu 
z marketingových smluv (DPH), za předpokladu, že nastanou předem 
definované podmínky. 

Návrh výše vstupních poplatků a členských příspěvků pro spolky, 
v návaznosti na novelu stanov: vstupní poplatek 800 Kč, členský příspěvek 
400 Kč v případě, že členský spolek nemá ani jednoho člena B, jinak 0.  

Návrh měsíční odměny pro předsedu J. Bloudka ve výši 22,5 tisíc Kč.  

  

3.  Dohoda s Českým olympijským výborem 

VV projednal Dohodu o společném postupu, kterou předložil ČOV, 
a rozhodl, že za ČHS bude do dohody doplněn tento bod: „Obě strany 
budou podporovat nediskriminační přístupu k nezávodnímu sportu 
a k mládežnickým projektům.“ Doplnění a podepsání smlouvy zajistí 
J. Bloudek.  

Bloudek neprodleně 

4.  Výběrové řízení na nové pracovníky sekretariátu 

VV vzal na vědomí informaci, že na základě výběrového řízení byli přijati tři 
noví zaměstnanci sekretariátu, s nástupem od 1.4., resp. od 1.6. 2015.  

I. Trávníková – asistentka, K. Zelenková – podpora závodních komisí (za R. 
Plevkovou), J. Faflák – projekty. 

VV uložil B. Valentové připravit pracovní smlouvy a další náležitosti pro 
jejich přijetí. 

Valentová neprodleně 

5.  Nové sídlo ČHS 

VV vzal na vědomí informaci o přípravě stěhování do nového sídla, kterým 
je Donská 275/9, Praha 10. Stěhování proběhne od 30.3. do 7.4.2015, v této 
době bude sekretariát uzavřen. Stěhování zajistí ve spolupráci 
s J. Bloudkem sekretariát, který bude o změně sídla informovat členy a 
partnery ČHS.   

sekretariát, J. 
Bloudek 

do 8.4.2015 

6.  Příprava reportingu, zpráva o čerpání rozpočtu 

VV vzal na vědomí zprávu o čerpání rozpočtu v 1. Q 2015. Š. Budský 
informoval, že účetnictví je připraveno pro potřeby reportingu, s tím, že první 
informace budou k dispozici ve 2. polovině dubna. Zajistí Š. Budský ve 
spolupráci se sekretariátem.  

Budský do 15.4.2015 
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7.  Příprava projektů komisí 

VV uložil Š. Budskému, aby připravil do 3.4. zadání pro projekty komisí, 
s tím, že komise podají své projekty do 19.4. 

Budský do 3.4.2015 

8.  Ročenka ČHS 

VV vzal na vědomí informaci o vytištění a distribuci Ročenek ČHS 2014. 
Ročenky budou distribuovány na VH, zaslány oddílům a umístěny na 
lezecké stěny, kde si je budou moci vzít individuální členové. Zajistí 
sekretariát.  

sekretariát neprodleně 

9.  Festival Hrubá skála 

VV vzal na vědomí informaci P. Resche o přípravě spolupráce s  festivalem, 
a rozhodl, že náklady s tím spojené budou financovány z rozpočtové 
rezervy. Zajišťuje P. Resch.  

Resch průběžně 

10.  Projekt ČOV - Sport v okolí 

VV informoval o projektu Českého olympijského výboru Sport v okolí, s tím, 
že ČHS se do projektu zapojí. Za registraci vhodných oddílů a klubů 
odpovídá J. Faflák ve spolupráci s J. Bloudkem. 

Faflák, Bloudek do 31.5.2015 

11.  Sportovní gymnázia 

VV vzal na vědomí informace o sportovních gymnáziích ze semináře 
pořádaného ČOV a uložil J. Zozulákovi, aby připravil podklady, na základě 
kterých bude možno posoudit možnost yyužití sportovních gymnázií pro 
ČHS.   

Zozulák příští jednání 
VV 

12.  Dořešení projektu lezení do škol 

J. Zozulák informoval o jednání se zástupci projektu Lezení do škol, se 
závěrem, že bude uzavřen dodatek ke smlouvě, na základě kterého bude 
projekt realizován v dalších školách. Přípravu a podepsání dodatku zajistí 
J. Zozulák.  

Zozulák neprodleně 

13.  Kvalifikační řád pro trenéry 

VV schválil dodatečně předložený kvalifikační řád pro trenéry.  

VV rozhodl, že bude upřesněn postup schvalování vnitřních dokumentů 
ČHS, s tím, že věc bude řešena v rámci celkové úpravy vnitřních 
dokumentů, která naváže na novelu stanov. Za úkol odpovídá B. Valentová.  

Valentová  do 31.7.2015 

14.  Možnost uspořádání zasedání Bezpečnostní komise UIAA v Praze 

VV vzal na vědomí informaci J. Zozuláka, že UIAA vyjednává o letošním 
zasedání Bezpečnostní komise v termínu na jaře s jinou členskou federací. 
VV se shodl, že ČHS má zájem takové jednání v dalších letech 
zorganizovat. Pokud bude ČHS osloven včas, zorganizuje J. Zozulák 
společně s J. Holcem zasedání BK na podzim v ČR. VV pověřil J. Zozuláka 
dojednáním vhodného termínu v roce 2016 nebo optimálně 2017. 

Zozulák do 30.10.2015 

 

15.  Web Skály ČR 

VV vzal na vědomí informaci, že v pátek 20.3. byla zprovozněna databáze 
skály ČR na webu ČHS. VV uložil K. Berndtovi, aby do příštího jednání VV 
navrhl, kdo bude za CVK za databázi Skály ČR odpovídat.  

Berndt příští jednání 
VV 

16.  3. verze redakčního systému Vizus 

VV uložil sekretariátu požádat Vizus o kalkulaci nákladů na 3. verzi 
redakčního systému, neboť podpora nyní používané verze končí 
k 31.12.2015. 

sekretariát do 30.4.2015 

17.  Registrace nového oddílu 

VV schválil žádost o registraci nového oddílu HO Mole.  

  

 
 
Schválil: J. Bloudek 

 


