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Místo jednání: Praha Datum: 18.11. 2015 

Zapsala: Valentová Pořadové číslo: 14 

Distribuční list: členové VV, sekretariát, revizní komise 

Seznam účastníků:  

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

sekretariát – Valentová 

Příští jednání: 7.1. 2016 od 14 hod., Praha 

Příloha:  

 

Č. Popis Vlastník Termín 

1.  Kontrola plnění úkolů 

Zadané úkoly s termínem do tohoto VV byly splněny, s výjimkou 
následujících, které je třeba dokončit.  

Výběrové řízení na materiál do skal – Budský, Berndt, neprodleně.  

   

2.  Schválení vstupu nových spolků do ČHS 

VV schválil vstup tří nových spolků do ČHS – Boulder Bambini z.s., HK 
HOKOK Kladno z.s., HK Jihlava z.s. – a uložil sekretariátu provést jejich 
registraci.  

sekretariát neprodleně 

3.  Kombinované členství ČHS – ÖAV na rok 2016 

VV vzal na vědomí informaci J. Bloudka o jednáních se zástupci ÖAV v ČR, 
jejichž výsledkem je, že kombinované členství v dosavadní podobě nebude 
na rok 2016 nabízeno. Členství v ČHS bude i nadále možno zaplatit u 
zástupců ÖAV, se kterými ČHS uzavře smlouvy o spolupráci. Případné 
zvýhodnění, vyplývající ze současné koupě obou členství, bude otázkou 
nabídky jednotlivých zástupců ÖAV nebo dohody kupujících s nimi – bez 
přímé participace ČHS . VV pověřil J. Bloudka uzavřením smluv a uložil 
sekretariátu neprodleně informovat členy ČHS.  

Bloudek, 
sekretariát 

neprodleně 

4.  Pobočné spolky ČHS 

VV vzal na vědomí informaci B. Valentové o zamítavém stanovisku 
rejstříkového soudu k žádosti o opravu chybného zápisu ČHS, spočívajícím 
v zapsání pobočných spolků, které fakticky ani právně neexistují, neboť byly 
zrušeny novelou stanov ČHS v roce 2007. VV rozhodl, že pobočné spolky 
budou navrženy ke zrušení valnou hromadou ČHS 2016, a současně uložil 
B. Valentové zjistit všechny právní a finanční souvislosti jejich zrušení a 
likvidace.  

Valentová do 31.1.2016 

5.  Návrh změn cestovního pojištění UNIQA 

VV schválil návrh změn v cestovním pojištění u Pojišťovny UNIQA, které 
ČHS nabízí na základě rámcové smlouvy členům, a pověřil B. Valentovou 
dojednáním dodatku ke smlouvě, který bude platit od 1.1. 2016. VV dále 
uložil J. Bloudkovi připravit propagaci pojištění.  

Valentová, 
Bloudek 

neprodleně 

6.  Informace z konference Právní aspekty sportu 

VV vzal na vědomí informace B. Valentové z konference ČOV věnované 
právním aspektům sportu, která se konala 3.11. 2015.   

- - 

7.  Průkazy ČHS na rok 2016 za odměnu 

VV rozhodl, že průkazy ČHS na rok 2016 dostanou zdarma, jako odměnu za 
práci pro ČHS, členové VV, předsedové odborných komisí včetně předsedů 
OVK, členové revizní a disciplinární komise a vybraní členové odborných 
komisí a správci skal, podle návrhu gestorů. Informaci o průkazech pro členy 
komisí dodají gestoři sekretariátu do konce listopadu. Realizaci zajistí do 
konce roku sekretariát.   

gestoři 

sekretariát 

30.11.2015 

31.12.2015 
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8.  Kontrola projektů komisí 

VV vzal na vědomí informace o průběhu projektů, na které byly přiděleny 
peníze z rozpočtu ČHS, dodatečně schválil projekt doprogramování 
databáze Skály ČR, na který byly přiděleny finanční prostředky formou 
korespondenčního hlasování, a rozhodl o zrušení projektu Drytooling Camp. 
Nositele projektu bude informovat P. Resch. 

Další kontrola projektů proběhne na příštím jednání VV, podklady připraví 
Š. Budský.   

gestoři a nositelé 
projektů, Budský 

příští jednání 
VV 

9.  Hospodaření ČHS 

VV vzal na vědomí zprávu Š. Budského o hospodaření ČHS, ze které 
vyplynulo, že čerpání rozpočtu je v souladu s předpoklady. VV rozhodl 
o uvolnění částky 34.570 Kč z rezervy na krytí neočekávaných nákladů 
spojených se zvýšením poplatků IFSC a uložil Š. Budskému zajistit realizaci. 
VV dále uložil Š. Budskému využít zbylou část rezervy, pokud bude nutné, 
na dofinancování projektu doprogramování databáze Skály ČR, která je 
řešena v rámci projektů komisí.  

Budský neprodleně 

podle potřeby 

10.  Rámec pro přípravu rozpočtu ČHS na rok 2016 

VV projednal návrh rámce rozpočtu ČHS na rok 2016 a uložil Š. Budskému 
doplnit jej o chybějící podklady od gestorů a komisí a předložit aktualizovaný 
návrh rozpočtu a cílů pro komise na další jednání VV. Chybějící podklady 
dodají gestoři Š. Budskému do 23.11.   

gestoři 

Budský 

23.11.2015, 

další jednání 
VV 

11.  Projekt Erasmus+ 

VV vzal na vědomí informaci Š. Budského, že u projektu „Climbing for 
everybody – introduction of climbing and mountaineering sports as a 
physical and social activities for all“ probíhá prověřování formálních 
požadavků, po kterém bude následovat podepsání smlouvy. Záležitosti 
spojené s projektem řeší Š. Budský.  

Budský průběžně 

12.  Partneři ČHS na 2016 

VV vzal na vědomí informaci J. Bloudka o probíhajících jednáních 
s potenciálními partnery ČHS na rok 2016, o jednání s mediálními partnery 
a o fotografické soutěži PF ČHS, kterou vyhlásil ČHS společně s časopisem 
Everest.  

- - 

13.  Partnerské mládežnické kluby 

VV vzal na vědomí informaci J. Fafláka o stavu projektu mládežnických 
klubů: Dosud se do projektu zapojilo 22 klubů, které zatím přihlásily 1300 
nových mládežnických členů. Partnerským klubům již začaly být vypláceny 
finanční odměny z peněz od ČOV.  

Původně plánovaná schůzka zástupců mládežnických klubů se přesune do 
roku 2016, aktuální informace budou klubům poskytnuty prostřednictvím e-
mailů a telefonicky.  

Faflák průběžně 

14.  Mládežnické závody klubů mládeže v roce 2016 

VV vzal na vědomí informaci A. Kurowského o přípravě závodů mládeže 
v rámci Projektu mládeže v roce 2016 a uložil mu pokračovat v jejich 
přípravě ve spolupráci s J. Faflákem.  

Kurowski, Faflák do 31.12.2015 

 

15.  Vedení komise drytoolingu 

VV rozhodl o odvolání předsedy komise drytoolingu z důvodu dlouhodobé 
pracovní zaneprázdněnosti, a pověřil dočasným vedením komise P. Resche.    

Resch neprodleně 

16.  MEJ 2017 v boulderingu a SP v bouldering 2018 ve Slaném 
VV jednal o finanční podpoře mezinárodních závodů MEJ 2017 a SP 2018 
v boulderingu ve Slaném a rozhodl, že ČHS závody podpoří částkou cca 
150 tisíc Kč na každou z akcí, podle aktuální finanční situace ČHS. Tyto 
prostředky se bude ČHS snažit získat z dotací MŠMT (z programu podpory 
významných sportovních akcí), nebo z jiných externích zdrojů. Pořadatele 
závodů bude o rozhodnutí informovat J. Bloudek.  

Bloudek neprodleně 

17.  Metodické akce tradičních skialpinistů 

VV vzal na vědomí informaci o plánovaných metodických akcích komise 
tradičního skialpinismu a rozhodl, že akce mají být předloženy ke schválení 
ve formě projektu, tak, aby nedošlo k tematickému překryvu s akcemi 
metodické komise. O rozhodnutí bude komisi tradičního skialpinismu 
informovat B. Valentová.  

Valentová neprodleně 
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18.  Akreditovaný kurz Instruktor lezení na umělých stěnách 

VV vzal na vědomí informaci J. Fafláka o přípravě prvního akreditovaného 
kurzu, který bude pravděpodobně zahájen v lednu. Realizaci zajišťuje 
J. Faflák ve spolupráci s R. Keilem a T. Binterem.  

Faflák, Keil, 
Binter 

průběžně 

19.  Zasedání Moutaineering commission UIAA v ČR v roce 2016 

VV schválil záměr organizovat v ČR v roce 2016 zasedání Mountaineering 
commission, s tím, že akce bude realizována a podpořena formou projektu. 
Projekt připraví J. Vogel, za přípravu odpovídá R. Keil.  

Vogel, Keil příští jednání 
VV 

20.  Soudní znalec pro horolezectví 

VV diskutoval způsob výběru zájemců o práci soudního znalce a rozhodl, že 
výběr bude proveden na základě případové studie, o jejíž zpracování budou 
zájemci o práci soudního znalce požádáni. Zajistí R. Keil ve spolupráci 
s B. Valentovou, do příštího jednání VV.  

Keil, Valentová příští jednání 
VV 

21.  Garantované horoškoly 

VV na základě podnětů od oddílů ČHS rozhodl, že do projektu 
Garantovaných horoškol se může se přihlásit i oddíl ČHS bez právní 
subjektivity, a to prostřednictvím svého člena, který v oddíle horoškolu 
zajišťuje. Certifikát Garantovaná horoškola bude v takovém případě udělen 
pouze dočasně (na 3 roky), s předpokladem založení spolku, a nebude 
spojen s možností čerpat finanční podporu, která náleží horoškolám 
provozovaným spolky. Člen oddílu zajišťující horoškolu bude moci 
absolvovat doškolení za stejně zvýhodněných podmínek jako instruktoři 
z horoškol provozovaných spolky.  

VV dále projednal a schválil návrh způsobu financování garantovaných 
horoškol ve vazbě na poplatky za instruktorské kurzy a uložil Š. Budskému, 
aby jej dále rozpracoval a předložil na další jednání VV.  

Budský příští jednání 
VV 

22.  Finanční účast na kurzech pro instruktory 

VV schválil mechanismus výpočtu poplatků za kurzy a doškolení instruktorů, 
jehož základem je 200 Kč/den, a uložil metodické komisi a sekretariátu 
zajistit realizaci.  

metodická 
komise, 
sekretariát 

do 31.12.2015 

23.  Kurz horské medicíny  

VV vzal na vědomí informace R. Keila o jednání s K. Höschlovou týkajícím 
se připravovaném kurzu horské medicíny a rozhodl, že o finanční podporu 
kurzu lze požádat v rámci projektů komisí na rok 2016. Dále uložil R. Keilovi 
projednat možnosti zapojení vyškolených osob do činnosti ČHS.  

Keil příští jednání 
VV 

24.  Metodické dny ČHS v roce 2016 

VV vzal na vědomí návrh metodických dnů v roce 2016 zpracovaný 
metodickou komisí a uložil sekretariát zveřejnit informace na webu.   

sekretariát do 31.12.2015 

25.  Jednání o feratách 

VV vzal na vědomí informaci J. Bloudka o setkání tvůrců ferrat v ČR, 
diskutoval o možnostech začlenění této aktivity do ČHS a rozhodl, že téma 
bude rozpracováno do návrhu možných organizačních úprav a předloženo 
na jednání valné hromady v roce 2016.   

Bloudek do 30.1.2016 

26.  Právní úprava ochrany přírody 

VV vzal na vědomí informaci o projednávání povolení lezení a 
o podmínkách, které vyplynuly z novely zákona o ochraně přírody a krajiny.  

- - 

27.  Muzeum horolezectví v Adršpach 

VV vzal na vědomí informaci B. Valentové o zájmu obce Adršpach jednat 
o předání informačních tabulích věnovaných expedičnímu horolezectví, 
a o možnosti spolupráce ČHS s Národním muzeem. Jednání budou 
pokračovat v příštím roce, zajistí B. Valentová.  

Valentová průběžně 

28.  Příprava VH 2016 

VV uložil B. Valentové zajistit aulu na Strahově pro konání VH 2016.  

Valentová neprodleně 

 
Schválil: J. Bloudek 

 


