Zápis z jednání Výkonného výboru
Českého horolezeckého svazu
Místo jednání: Teplice nad Metují

Datum: 29.8. 2015

Zapsala: Valentová

Pořadové číslo: 12

Distribuční list: členové VV, sekretariát, revizní komise
Seznam účastníků:
VV - Bloudek, Budský, Resch, Berndt, Kurowski; omluven Keil
sekretariát – Valentová
Příští jednání: 13.10. od 15 hod., sekretariát ČHS
Příloha:
Č.

Popis

1.

Kontrola plnění úkolů

Vlastník

Termín

Berndt, Bloudek

podzimní
schůze CVK

sekretariát

neprodleně

Bloudek

příští jednání
VV

Valentová

prosinec 2015

Valentová

první jednání
VV v roce
2016

Ze zadaných úkolů s termínem splnění do tohoto jednání VV nebylo
dořešeno:
Návrh na úpravu vnitřních předpisů. Návrh bude předložen na první jednání
VV v roce 2016, zodpovídá B. Valentová.
2.

Setkání s předsedy OVK
Setkání bylo věnováno diskusi o agendě vrcholových komisí, jejich
spolupráci s CVK a o způsobech, jakými je možno tuto rozsáhlou činnost
efektivně řídit. Diskuse bude pokračovat na schůzi CVK.

3.

Schválení vstupu nových spolků do ČHS
VV schválil vstup tří spolků do ČHS – SK Nový Bor, TJ Český ráj,
Horolezecký oddíl Alpici z.s. a uložil sekretariátu provést jejich registraci.

4.

5.

6.

Kombinované členství ČHS – ÖAV na rok 2016
VV vzal na vědomí informaci, že širší vedení ÖAV neschválilo předjednanou
bližší spolupráci ohledně kombinovaného členství, a pověřil J. Bloudka
jednáním o podmínkách kombinovaného členství na rok 2016, s tím, že
návrh řešení bude předložen na příští jednání VV.
Pomoc Nepálu postiženému zemětřesení
VV vzal na vědomí informaci o výsledku sbírky na pomoc Nepálu, kterou
ČHS vyhlásil ve spolupráci s organizací Člověk v tísni. Na účtu určeném pro
ČHS a horolezce se sešlo téměř 24 tisíc Kč, které jsou využity na opravu
střech v oblasti Chumchet severně od Gorkhy. Do sbírky dodatečně přispěli
svojí finanční odměnou za ocenění v soutěži Výstup roku autoři prvovýstupu
Invisible Line (J. Hudeček a M. Brunner), a skialpinisté, kteří vystoupali a
sjeli Marinelliho kuloár (J. Hartmann). O výsledku pomoci pro Nepál budeme
informovat, zodpovídá B. Valentová.
Úprava vnitřních předpisů ČHS
VV konstatoval, že dosud neuskutečněná úprava vnitřních předpisů ČHS
není na překážku fungování ČHS, protože nejnutnější úpravy již proběhly,
nicméně její uskutečnění je žádoucí, a proto uložil B. Valentové, aby
připravila návrh řešení na první jednání VV v roce 2016.
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7.

Kontrola projektů komisí
VV vzal na vědomí informaci o průběhu projektů komisí, na které byly
přiděleny peníze z rozpočtu ČHS. Další kontrola proběhne na příštím
jednání VV, zodpovídají nositelé projektů a gestoři.

gestoři a nositelé
projektů

příští jednání
VV

Soutěž skály ČR – soutěž probíhá, k 18.8. bylo doplněno 1878 údajů ke
skalám a 31311 údajů k cestám. Proběhlo dílčí vyhlášení v rámci akce
partnera HUDY sport na MHFF a byl oceněn nejlepší účastník soutěže,
Tomáš Hornych z HK Ostaš.
Program mladých alpinistů – v srpnu se uskutečnila týdenní akce
v oblasti Orco, účast 5 mladých lezců s doprovodem zkušených alpinistů;
medializaci akce a další dořeší s komisí alpinismu P. Resch.
Drytooling camp – probíhá příprava, jsou dojednány první tři campy
v termínech listopad, prosinec, leden.
Medializace ČHS – je připravena tisková konference ČHS, která se bude
konat po skončení závodní sezóny 2015.
Finanční prostředky určené na projekty komisí nejsou zatím vyčerpány
v plné výši, je možné podávat další návrhy projektů, a to do 31.10.2015.
8.

Hospodaření ČHS
VV vzal na vědomí informaci Š. Budského o hospodaření ČHS: Příjmy
k měsíci srpnu jsou na nižší úrovni, než bylo plánováno. Je to dáno nižší
dotací ze strany MŠMT, nižšími příjmy od partnerů i zatím nižšími příjmy
z členských příspěvků. VV pověřil Š. Budského, aby situaci monitoroval a na
příští VV připravil návrh patřičných opatření.
Z vyhodnocení změn na sekretariátu (stěhování, personální změny),
kterému byla věnována velká pozornost, vyplynulo, že výdaje jsou v souladu
s očekáváními.

Budský

příští jednání
VV

9.

Evidence příjmů ČHS a jejich daňové dopady

Budský

průběžně

Budský

příští jednání
VV

Ročenka ČHS 2015

Resch

31.1.2016

VV vyhodnotil ekonomické a marketingové výsledky Ročenky 2014 a
rozhodl, že při vydání Ročenky ČHS 2015 musí dojít ke snížení nákladů,
kterých by mělo být dosaženo zejména změnou způsobu distribuce.
Ročenka bude vytištěna do 31.1. 2016, za přípravu zodpovídá P. Resch, za
distribuci sekretariát.

sekretariát

Partneři ČHS na 2016

Bloudek a
sekretariát

průběžně

sekretariát

do 15.12.2015

sekretariát

průběžně

VV vzal na vědomí informace o dopadech činnosti ČHS ve vztahu k dani
z příjmů právnických osob a k DPH, které vyplynuly s konzultace s daňovým
poradcem, a pověřil Š. Budského dalším sledováním situace a popř.
navržením potřebných řešení.
10.

Rámec pro přípravu rozpočtu ČHS na rok 2016
VV vzal na vědomí, že dosud nejsou známá pravidla pro dotace z MŠMT na
rok 2016, a uložil sekretariátu, aby věc sledoval. VV uložil Š. Budskému, aby
na příští jednání předložil návrh postupu a základních rámců pro sestavení
rozpočtu ČHS na rok 2016.

11.

Facebook ČHS
VV vzal na vědomí informaci J. Bloudka o soutěžích na FB, které probíhají
ve spolupráci se Singing Rockem, HUDY sportem, pivovarem Rohozec
a o dalších aktivitách na Facebooku.

12.

13.

VV rozhodl o zahájení jednání s potenciálními partnery ČHS o spolupráci
v roce 2016. Za jednání zodpovídá J. Bloudek, v součinnost se
sekretariátem.
14.

Soutěž o fotografii na PF ČHS
VV rozhodl, že bude opět vyhlášena soutěž o nejlepší fotografii na PF ČHS,
a pověřil sekretariát organizací soutěže.

15.

Rozšiřování knihovny ČHS
VV rozhodl, že peníze určené na rozšiřování knihovny budou od příštího
roku alokovány v kapitole administrativa a za nákup knih bude zodpovídat
sekretariát, s odbornou podporou ze strany komisí.
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16.

Muzeum horolezectví v Adršpachu

Valentová

neprodleně

Faflák

průběžně

VV vzal na vědomí informaci o změně koncepce muzea horolezectví
v Adršpachu (zaměření pouze na pískovcové lezení na Broumovsku) a uložil
B. Valentové domluvit se s J. Novákem na dalším postupu.
17.

Projekt mládež
VV vzal na vědomí informace o průběhu projektu, s tím, že v průběhu září
se očekává největší přírůstek spolupracujících klubů mládeže. Za projekt
odpovídá J. Faflák.

18.

Mládežnické závody 2016

Kurowski, Faflák

VV se seznámil s návrhem koncepce mládežnických závodů pro kluby
mládeže, kterou předložil A. Kurowski, a rozhodl, že záležitost bude
projednána na samostatné schůzce; zodpovídá A. Kurowski ve spolupráci
s J. Faflákem.
19.

Výstupy roku 2015 a Horolezec roku 2015

Resch

neprodleně

Faflák

-

Keil a metodická
komise

příští jednání
VV

Keil

příští jednání
VV

Bloudek

5.9.2015

VV vzal na vědomí informaci o průběhu soutěže Výstupy roku 2015,
s předpokladem, že za vyhlášení i průběh dalšího ročníku odpovídá komise
alpinismu. VV uložil P. Reschovi, aby projednal s L. Jiráskem organizaci
letošní ankety Horolezec roku 2015.
20.

Akreditovaný kurz trenér a instruktor mládeže
VV vzal na vědomí informaci, že byla na MŠMT podána žádost o schválení
akreditovaného kurzu zaměřeného na lezení mládeže. Za úkol zodpovídá
J. Faflák.

21.

Garantované horoškoly
VV uložil R. Keilovi, aby na příští jednání VV předložil ve spolupráci
s metodickou komisí návrh podrobného postupu při udělování statutu
Garantovaná horoškola

22.

Soudní znalec pro horolezectví
VV vzal na vědomí informaci, že o činnost soudního znalce projevilo zájem
10 instruktorů HAL, a rozhodl, že vyhodnocení žádostí bude provedeno na
příštím jednání VV, s tím, že se očekává, že ti, kdo budou vybráni, se
zaváží, že budou ve funkci soudního znalce spolupracovat s ČHS. Za úkol
odpovídá R. Keil.

23.

Památník horolezců v Ostrově
VV vzal na vědomí informaci, že 5. září bude slavnostně odhalen památník
horolezců severních Čech v Ostrově, na jehož realizaci přispěl ČHS částkou
30 tisíc Kč. Slavnostní akce se za ČHS zúčastní J. Bloudek.

Schválil: J. Bloudek
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