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Místo jednání: Praha Datum: 13.10. 2015 

Zapsala: Valentová Pořadové číslo: 13 

Distribuční list: členové VV, sekretariát, revizní komise 

Seznam účastníků:  

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

sekretariát – Valentová 

Příští jednání: 18.11. 2015 od 15 hod., sekretariát ČHS 

Příloha: Zpráva revizní komise  

 

Č. Popis Vlastník Termín 

1.  Kontrola plnění úkolů 

Zadané úkoly s termínem do tohoto VV byly splněny.   

   

2.  Schválení vstupu nových spolků do ČHS 

VV schválil vstup šestnácti nových spolků do ČHS: Klub adrenalinových 
aktivit V TAHU! Z.s., Horolezecký klub Atlas Opava, z.s., Tělocvičná jednota 
Sokol Nymburk, Slavoj Litoměřice, z.s., HO Klíny z.s., Horolezecký klub 
Skoba, Lezecký klub Vertikon Zlín, Horolezecký klub Vysočina, Flash Wall, 
z.s., Lezení pro všechny, HO Šutr z.s., Horolezecký oddíl Base Camp, 
Lezecký tým Pardubice, z.s., HO Pohodička Slaný, Lezecký klub Leze Top 
Písek, Jednota Orel České Budějovice; ve všech případech se jedná 
o spolky zapojené do projektu mládeže. V případě spolků, které nedodaly 
kompletní dokumenty, je přijetí do ČHS pouze podmíněné, s tím, že dotčené 
spolky musí dodat veškeré dokumenty nejpozději do 23.10. 2015. Doplnění 
dokumentů zajistí sekretariát.   

sekretariát do 23.10.2015 

 

3.  Kontrola projektů komisí 

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

Soutěž skály ČR – soutěž probíhá, uzávěrka 30.11.2015.  

Program mladých alpinistů – dosud nevyčerpané finanční prostředky 
(13 tisíc Kč) budou využity na metodický výcvik mladých alpinistů, za 
předpokladu, že komise alpinismu jmenuje mládežnickou reprezentaci 
a s jejími členy uzavře reprezentační smlouvy.  

Drytooling camp – probíhá příprava, jsou dojednány první tři campy v roce 
2015 a předjednány akce v roce 2016.  

Medializace ČHS – je připravena tisková konference ČHS, která se bude 
konat po skončení závodní sezóny 2015.  

Kromě výše uvedených projektů schválil VV korespondenčně nový projekt - 
Lezecký film - nová oblast, který předložil za marketing Jan Bloudek. Na 
projekt byla přidělena částka 50 tisíc Kč.  

Finanční prostředky určené na projekty komisí nejsou vyčerpány v plné výši, 
do 31.10.2015 je možné podávat další návrhy projektů. 

gestoři a nositelé 
projektů 

příští jednání 
VV 

4.  Pojištění odpovědnosti 

VV vzal na vědomí informaci B. Valentové o možnosti ČHS uzavřít pojištění 
odpovědnosti za způsobenou škodu v rámci pojistné smlouvy uzavřené mezi 
pojišťovnou Kooperativa a Českou unii sportu, které bude krýt škody na 
majetku, zdraví atd. způsobené činností ČHS a osobami, které pro ČHS 
pracují. VV rozhodl, že pojištění bude sjednáno od roku 2016, s pojistnou 
částkou do 5 mil. Kč. Uzavření pojištění zajistí B. Valentová.  

Valentová k 1.1.2016 
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5.  Kombinované členství ČHS – ÖAV na rok 2016 

VV projednal možnosti poskytování kombinovaného členství v ČHS a ÖAV 
na rok 2016 a pověřil J. Bloudka, aby ve spolupráci s Š Budským situaci 
urychleně dořešil.  

V návaznosti na to VV diskutoval o cestovním pojištění pojišťovny UNIQA, 
které zprostředkovává svým členům ČHS, a uložil B. Valentové neprodleně 
jednat s pojišťovnou o podmínkách pojištění v dalším roce, včetně možnosti 
rozšíření o pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu. 

Bloudek 

Valentová 

do 31.10.2015 

neprodleně 

6.  Projekt mládežnických klubů 

VV vzal na vědomí informaci J. Fafláka o průběhu projektu mládežnických 
klubů. V rámci projektu je v ČHS aktuálně evidováno více než tisíc dětí a 
mládeže do osmnácti let, na vstup do ČHS se připravují další kluby. Setkání 
mládežnických klubů, které jsou členskými spolky ČHS, by se mělo 
uskutečnit na konci letošního roku, za akci odpovídá A. Kurowski ve 
spolupráci s J. Faflákem. 

Kurowski, 
spolupráce 
J. Faflák 

prosinec 2015 

 

7.  Akreditovaný kurz Instruktor lezení na umělých stěnách 

VV vzal na vědomí informaci J. Fafláka, že ČHS získal akreditaci MŠMT na 
kurz Instruktor lezení na umělých stěnách. Nyní je dokončována formulace 
podmínek a postupů nutných pro realizaci kurzů. Do konce roku 2015 
případně na začátku roku 2016 bude spuštěn první kurz pro členy 
partnerských mládežnických klubů. Zodpovídá J. Faflák ve spolupráci 
s T. Binterem a R. Keilem.   

Faflák, 
spolupráce 
Binter, Keil 

do konce roku 
2015 

8.  Hospodaření ČHS 

VV vzal na vědomí zprávu Š. Budského o hospodaření ČHS, ze které mj. 
vyplynulo, že příjem z členských příspěvků za období od posledního jednání 
VV se zvýšil o cca 113 tisíc Kč. 
V návaznosti na informaci z minulého jednání VV, kdy byl konstatován nižší 
než plánovaný příjem z členských příspěvků, byla předložena zpráva revizní 
komise, ze které vyplynulo, že nižší příjmy byly způsobeny pouze chybným 
zaúčtováním faktur za kombinované členství z konce roku 2014. Oprava 
bude promítnuta do nejbližšího reportingu hospodaření a v účetnictví bude 
zanesena v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy. 
Časovému rozlišení nákladů a výdajů bude věnována zvýšená pozornost, 
zodpovídá Š. Budský.  

VV schválil využití části nevyčerpaných finančních prostředků, které byly 
původně určeny na Výstupy roku, na setkání komise alpinismu, které se 
uskuteční na konci letošního roku. Předsedu komise bude o rozhodnutí 
informovat P. Resch.  

Budský 

Resch 

průběžně 

neprodleně 

9.  Evidence příjmů a daňové dopady 

VV vzal na vědomí informace Š. Budského týkající se evidence příjmů 
a daňových dopadů hospodaření ČHS, které vyplynuly z jednání s daňovým 
poradcem, a uložil mu, aby ve spolupráci s účetní D. Votrubovou promítl 
získané poznatky do způsobu účtování o hospodaření ČHS. 

Budský, 
spolupráce 
Votrubová 

průběžně 

10.  Muzeum horolezectví v Adršpach 

VV uložil B. Valentové jednat s obcí Adršpach o možnosti odkupu, nebo 
dlouhodobého pronájmu obrazových panelů dokumentujících historii 
českého výškového horolezectví, a o možnosti zveřejnění panelů na webu 
ČHS. VV se usnesl, že případné odkoupení či pronájem panelů je podmíněn 
možnostmi jejich dalšího uplatnění (vystavení, uložení), a uložil členům VV 
a B. Valentové, aby navrhli a ověřili případné možnosti.  

Valentová 

členové VV 

do 31.10.2015 

průběžně 

11.  Kurz horské medicíny 

VV vzal na vědomí informaci J. Keila o Kurzu horské medicíny (Diploma in 
Mountain Medicine), který bude realizován v příštím roce v ČR pod záštitou 
Medical Commission UIAA, ve spolupráci s ICAR a ISMM. VV rozhodl, že na 
žádost odborné garantky kurzu K. Höschlové poskytne ČHS nad akcí 
záštitu, a současně uložil R. Keilovi jednat s K. Höschlovou o dalším 
zapojení ČHS do akce a hledat možnost využití kurzu pro členy ČHS.  

Keil průběžně 
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12.  Soudní znalec pro horolezectví: 

VV posoudil přihlášky jedenácti zájemců, kteří projevili zájem o vykonávání 
práce soudního znalce pro oblast horolezectví, a uložil R. Keilovi, aby na 
příští jednání VV připravil přehled kandidátů podle hodnotících kritérií, která 
vyplynula z diskuse.  

Keil do příštího 
jednání VV 

13.  Poplatky za kurzy pro instruktory ČHS 

VV schválil finanční spoluúčast na kurzech a seminářích pro instruktory, 
která bude platit od roku 2016. Finanční spoluúčast bude činit 200 Kč/den, 
částku bude nutno uhradit při přihlášení na kurz a bude nevratná. Zveřejnění 
informace a realizaci ve spolupráci s metodickou komisí zajistí sekretariát. 
Takto získané finanční prostředky budou využity na podporu práce 
Garantovaných horoškol (viz následující bod).  

sekretariát neprodleně 

14.  Garantované horoškoly  

VV vzal na vědomí informaci R. Keila o realizaci projektu Garantované 
horoškoly a uložil mu, aby předal veškeré dokumenty týkající se 
garantovaných horoškol členům VV a ve spolupráci s Š. Budským provedl 
jejich posouzení a případnou úpravu. Po schválení budou dokumenty 
zveřejněny na webu ČHS.   

VV dále uložil R. Keilovi ve spolupráci s Š. Budským vypracovat systém 
finanční podpory garantovaných horoškol, zejména systém využití peněz 
získaných z poplatků za instruktorské kurzy směrem ke Garantovaným 
horoškolám, konkrétně k instruktorům, kteří v těchto horoškolách pracují.  

Keil, spolupráce 
Budský 

příští jednání 
VV 

15.  Zasedání Moutaineering commission UIAA v ČR v roce 2016 

VV předběžně podpořil návrh předsedy metodické komise J. Vogela na 
uspořádání zasedání Mountaineering Commission UIAA v roce 2016 v ČR, 
s tím, že akce by měla být financována z peněz vyčleněných na projekty 
ČHS. VV uložil J. Vogelovi, aby na příští jednání VV předložil návrh projektu 
včetně předpokládaných přínosů a finanční rozvahy. Za úkol odpovídá 
R. Keil.   

Keil, Vogel příští jednání 
VV 

16.  Rámec pro přípravu rozpočtu ČHS na rok 2016 

VV projednal první návrh rozpočtu ČHS na rok 2016 a uložil Š. Budskému 
připravit na další jednání VV aktualizovanou verzi podle připomínek vzešlých 
z diskuse.  

VV projednal a odsouhlasil předběžný rozpočet komise drytoolingu na příští 
rok ve výši 60 tisíc Kč. Předsedu komise bude o rozhodnutí VV informovat 
P. Resch.  

Budský 

Resch 

příští jednání 
VV 

neprodleně 

17.  Partneři ČHS na 2016 

VV vzal na vědomí informaci J. Bloudka o probíhajících jednáních 
s potenciálními partnery ČHS na rok 2016. 

Bloudek průběžně 

18.  Mládežnické závody 2016 

VV vzal na vědomí informaci A. Kurowského o přípravě koncepce 
mládežnických závodů pro kluby zapojené do projektu mládeže, s tím, že na 
začátku prosince proběhnou schůzky s potenciálními pořadateli těchto 
závodů. Zodpovídá A. Kurowski ve spolupráci s J. Faflákem.  

Kurowski, 
spolupráce Faflák 

do konce roku 

19.  Metodické dny ČHS v roce 2016 

VV uložil R. Keilovi připravit celkový plán metodických dnů ČHS v roce 
2016. Schůzky k tomuto tématu se zúčastní členové metodické komise 
a zástupci VV.  

Keil příští jednání 
VV  

20.  Anketa Horolezec roku 2015 

VV uložil P. Reschovi využít pro anketu Horolezec roku podklady z Výstupů 
roku 2015 dle požadavků partnera, spol. ALPY.  

Resch neprodleně 

21.  Výběrové řízení na materiál na údržbu skal 

VV uložil Š. Budskému, ve spolupráci s K. Berndtem, aby v první polovině 
listopadu vyhlásil výběrové řízení na materiál na údržbu skal. 

Budský, 
spolupráce 
Berndt 

do 15.11.2015 

 
Schválil: J. Bloudek 
 

 


