Zápis z valné hromady Českého horolezeckého svazu
konané v Praze dne 19. března 2016
Valnou hromadu (VH) zahájil Jan Bloudek, předseda ČHS.
Delegáti zvolili předsedajícím VH Petra Resche.
Mandátová komise byla zvolena ve složení Jana Krtková, Helena Mertová, Miloslav Šramota.
Návrhová komise byla zvolena ve složení Tomáš Frank, Vladimír Rezek, Roman Raszka.
J. Bloudek představil partnery ČHS pro rok 2016:
Montura (podpora soutěžního lezení) Rock Point (partner mládežnické reprezentace), Lanex,
Singing Rock a HUDY sport (podpora údržby skal), Pojišťovna UNIQA, Pivovar Rohozec, Joker
Cider (podpora jištění), Lezecké centrum SmichoFF, Boulder bar (spolupráce s komisí soutěžního
lezení).
Hlavními mediálními partnery jsou Lezec.cz, Montana a Lidé a hory, mediálními partnery jsou
Horyinfo.cz, Pohora.cz, Everest a Svět outdooru.
Mandátová komise sečetla přítomné a zastoupené členy s hlasovacím právem (členové A a
členské spolky v počtu hlasů odpovídajícím počtu členů B + 1) a konstatovala, že VH je usnášení
schopná, neboť je přítomno nebo zastoupeno 27 % členů ČHS, tj. 3.896 z celkového počtu
14.267 členů s hlasovacím právem; v 11.30 hod. se počet účastníků zvýšil na 3.954, tj. 27,7 %.
Delegáti VH jednomyslně schválili Jednací a volební řád VH a následně také navržený
program VH.
Zprávu o činnosti ČHS od VH 2015 přednesl předseda J. Bloudek. Ve zprávě, která je
zveřejněna v bulletinu ČHS č. 68, zmínil nové sídlo ČHS v Praze 10, zapsání nových stanov do
rejstříku (uloženo usnesením VH ČHS 2015), posílení sekretariátu, personální změny ve
výkonném výboru (odstoupení J. Zozuláka) a změny ve vedení odborných komisí.
Konstatoval, že ČHS má celkem cca 16,5 tisíce členů, z nich zhruba 2 tisíce dětí do 18 ti let, a více
než třicet členských spolků.
V rámci stručné informace o hospodaření uvedl, že ČHS měl v roce 2015 větší než původně
plánovaný příjem z loterií od ČOV, s tím, že se jedná o prostředky, které jsou účelově určené na
podporu mládeže, a upozornil, že informace o hospodaření ČHS jsou pravidelně zveřejňovány
formou čtvrtletního reportingu.
Informoval, že ČHS získal z evropského programu Erasmus+ finanční prostředky na tříletý
mezinárodní projekt Climbing for Everybody, do něhož jsou zapojeny horolezecké svazy
Slovenska, Itálie, Slovinska, Chorvatska a Maďarska. Cílem projektu je přiblížit horolezectví
veřejnosti a prohloubit spolupráci s jinými horolezeckými svazy, s možnými přínosy pro členy
(např. využití chat apod.). V návaznosti na tento projekt zmínil, že se ČHS zapojil do přípravných
prací pro založení evropské horolezecké asociace, jejíž existence by měl umožnit ovlivňování dění
na evropské úrovni, v rámci EU, např. v oblasti regionální politiky či ochrany životního prostředí.
Při rekapitulaci služeb, které ČHS nabízí svým členům, zdůraznil hlavně vylepšené cestovní
pojištění UNIQA, slevy na tatranských chatách a nákup nových průvodců do knihovny ČHS.
Připomněl podporu činnosti členů a hlavně oddílů prostřednictvím grantů ČHS na podporu
mládeže, podporu tradičních akcí a na údržbu skal, a uvedl, že v rámci projektů komisí bylo
v loňském roce využito 182 tisíc Kč, na podporu mladých alpinistů, doplňování dat a dalších funkcí
do databáze Skály ČR, medializaci ČHS a vytvoření filmu Nová lezecká oblast.
Informoval, že do projektu mládeže, který byl zahájen na jaře loňského roku, se zapojila třicítka
mládežnických klubů, které jsou zapojeny do projektu ČOV Sport v okolí, dostávají od ČHS
finanční podporu a mají přednostně nabídnutou účast v akreditovaném kurzu Instruktor a trenér
mládeže. Díky projektu se počet dětí v ČHS se zvýšil na cca 2 tisíce.
Ve vztahu k oblasti údržby skal zdůraznil především průběžné vylepšení databáze skal, školení
správců, granty na údržbu skal a řadu nově vyjednaných povolení lezení.
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Ve vztahu k oblasti vzdělávání zmínil především nový akreditovaný kurz Instruktor a trenér
mládeže, metodické dny pro veřejnost, projekt garantovaných horoškol a již 26. ročník Pelikánova
semináře.
V části zprávy věnované oblasti sportu zmínil především úspěchy A. Ondry, L. Hrozy ml. a členů
mládežnické reprezentace, a informoval o změnách v anketě Výstupy roku, která se vrací
k vyhodnocování za kalendářní rok.
Š. Budský přednesl zprávu o hospodaření ČHS. Uvedl, že ČHS hospodařil se schváleným
rozpočtem ve výši 8,1 mil. Kč, zmínil nižší než očekávané příjmy ze státních dotací a z výběru
členských příspěvků, a naopak více peněz z loterií, které jsou poskytovány prostřednictvím ČOV.
Čerpání v jednotlivých střediscích odpovídalo očekáváním, celkové hospodaření ČHS skončilo,
zejména díky vyšším příjmům z loterií, přebytkem ve výši zhruba 685 tisíc Kč. J. Bloudek doplnil,
že aktiva vzrostla z 10 na 18 mil. Kč, avšak s upozorněním, že cca 8 mil. Kč jsou účelově vázané
prostředky z programu Erasmus+ a z loterií; faktický nárůst aktiv je ve skutečnou do 1 mil. Kč. Dále
uvedl, že založení s.r.o., které z důvodu daňové optimalizace umožnilo usnesení VH 2015, nebylo
nutné, neboť zamýšlený projekt ve spolupráci s ČOV nebyl realizován, a informoval delegáty
o práci, kterou v rámci schváleného placeného úvazku odvádí pro ČHS.
Delegáti VH zprávu o hospodaření jednomyslně schválili. Zpráva o hospodaření je v bulletinu
a v prezentaci.
Delegáti jednomyslně schválili zprávu revizní komise, kterou přednesla J. Krtková. Komise
pracovala ve složení M. Mašát (předseda), J. Krtková, M. Všetečka. Komise mj. doporučila
schválení zprávy o hospodaření za rok 2015 a návrhu rozpočtu na rok 2016.
J. Bloudek přednesl zprávu o plnění záměrů ČHS, které schválila VH v roce 2015.
Komentoval situaci ve vztahu k hlavním hodnotám ČHS, kterými jsou důvěra, odpovědnost
a spolupráce, a v návaznosti na ně zdůraznil především sdílení odpovědnosti a nutnost otevřené
komunikace. Ve vztahu ke čtyřem hlavním pilířům činnosti ČHS okomentoval především to, co se
v jednotlivých oblastech nepodařilo, kde jsou problémy: nefunkční oblast ledolezení, rezervy
v projektu mládeže, nedorozumění ve vztahu s vrcholovými komisemi, nedostatečná nabídka
vzdělávání pro členy apod. Poté stručně zrekapituloval činnost ČHS v jednotlivých pilířích.
Připomněl návrh z loňské VH, vzájemné využívání chat, s tím, že ČHS jej nyní není z kapacitních
důvodů schopen realizovat; pokud se věci někdo ujme, je výkonný výbor připraven jej podpořit.
Po přestávce následovala představení činnosti komisí.
Předsedkyně lékařská komise Jana Kubalová seznámila účastníky VH s novou mobilní aplikaci
Záchranka a s možnosti napojení skalních oblastí na projekt traumabodů, který rozvíjí GŘ
Hasičského záchranného sboru. Dále informovala o přípravě dalšího ročníku Pelikánova semináře
a sdělila, že lékařská komise hledá spolupracovníky, kteří by se podíleli na vedení kurzů.
Předseda centrální vrcholové komise Karel Berndt zdůraznil význam ČHS v oblasti údržby skal
a jednání s orgány ochrany přírody, a tlumočil odmítavé stanovisko CVK k případné spolupráci
s tvůrci ferrat. Další vývoj a novinky v databázi Skály ČR (zapisování údržby a prvovýstupů,
vkládání obrázků apod.) představil P. Jandík, který současně vyzval členy ČHS ke spolupráci při
plnění databáze aktuálními daty.
Činnost komise tradičního skialpinismu, jejíž tradiční akce jsou v poslední době limitovány
nedostatkem sněhu, stručně představil její předseda Jan Pala. Připomněl také významné úspěchy
Beton Ski Teamu, a jejich mediální prezentaci.
Radan Keil, místopředseda metodické komise, ve svém vystoupení upozornil na probíhající kurzy
a doškolení, a připomněl možnost zapojení se do systému garantovaných horoškol.
Vladimír Těšitel z téže komise informoval o testu osazování borháků při použití různých druhů
lepidel, vyzval členy, aby jej informovali o případných prasklých a jinak poškozených borhácích,
karabinách apod., aby bylo možno analyzovat příčiny poškození a formulovat potřebná varování.
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J. Bloudek přednesl návrh výkonného výboru na změnu členských příspěvků spočívající
v posunutí věkové hranice pro členství zdarma z nynějšího věku 61 let na 65 let, a zdůvodnil
jej celkovými demografickými a socioekonomickými změnami ve společnosti (prodlužující se délka
života, vyšší ekonomická aktivita seniorů apod. Po předložení návrhu následovala rozsáhlá
diskuse, do které se zapojil např. M. Veselý, V. Těšitel, P. Vrána, J. Rybák, Z. Teplý, P. Matoušek,
T. Frank a další, za výkonný výbor reagoval J. Bloudek. Většina diskutujících poukazovala hlavně
na roli starších lezců, kteří předávají zkušenosti mladým, na riziko, že starší lidé, kteří již nejsou
aktivní lezci, po zpoplatnění členství odejdou z ČHS apod. Z diskuse vzešla řada návrhů, např.
neuplatňovat zvýšení věkové hranice zpětně, na ty, kdo již mají členství zdarma, ponechat
věkovou hranici a současně zvýšit členské příspěvky na 500 Kč apod. V následném hlasování o
původním návrhu a osmi protinávrzích se většina delegátů přiklonila k ponechání současného
stavu, takže původní návrh výkonného výboru nebyl přijat. (Protinávrhy: odložit účinnost zvýšení
věkové hranice o 1 rok, dát věkovou hranici pro členství zdarma do souladu s odchodem do
důchodu, ponechat stávající stav, věkovou kategorii zvýšit jen pro ty, kdo jsou členy ČHS méně
než 10 let, snížit věkovou hranici pro členství zdarma na 55 let, ve věku 61-65 let 100 Kč, poté
zdarma, posunout věkovou hranici dle původního návrhu, ale neuplatňovat zpětně, zvednout
členské příspěvky dospělých na 500 Kč a seniorům ponechat členství zdarma.)
Před prezentací návrhu rozpočtu na rok 2016 vystoupil S. Matuška, nový předseda komise
ledolezení, a informoval o novém složení komise i o plánech, jak oživit její činnost i zájem o tuto
disciplínu.
Š. Budský přednesl návrh rozpočtu ČHS na rok 2016 a současně upozornil na změnu metodiky
v sestavování rozpočtu, spočívající hlavně ve vyčlenění příjmů z programu Erasmu+, z ČOV
a z rezervy z ostatních příjmů, neboť tyto prostředky mají spíše charakter „záloh“ na předem
definované účely. Sdělil, že plánované čerpání ve vztahu k jednotlivým komisím nedoznalo
zásadních změn, prostředky jsou alokovány na základě diskusí s jednotlivými komisemi. VH
celkový rozpočet ve výši 11.0046 tisíc Kč jednohlasně schválila.
Tajemnice B. Valentová poskytla účastníkům VH informace o členství spolků v ČHS
a upozornila na některé záležitosti, které jsou předmětem častých dotazů – vstup do ČHS
v případě TJ, která zastřešuje kromě horolezectví i další sporty, možnosti „překlopení“
dosavadního oddílu ČHS bez právní osobnosti na členský spolek apod. Současně vysvětlila, pro
které oddíly, v závislosti na jejich činnosti, je vhodné založit si spolek a s tímto spolkem vstoupit do
ČHS.
V dalším bodě informovala B. Valentová účastníky o pobočných spolcích, které byly bez
vědomí ČHS zapsány do spolkového rejstříku, ačkoli jejich existence není již od novely stanov
ČHS v roce 2007 možná. Sdělila, že žádosti ČHS o opravu chybného zápisu v rejstříku nebylo
vyhověno, a proto výkonný výbor na základě konzultace s právníky navrhuje, aby pro zrušení
těchto pobočných spolků bylo využito přechodné ustanovení občanského zákoníku, podle kterého
právní osobnost pobočného spolku zaniká, nezapíše-li jej hlavní spolek do rejstříku do tří let od
účinnosti OZ. Účinnost tohoto postupu není podle vyjádření právníků jednoznačná, nicméně
snahou je nejít cestou standardního zrušení právnické osoby, která je časově, odborně a hlavně
finančně náročná. Účastníci VH navržený postup odsouhlasili a současně odhlasovali, že ČHS
neručí za závazky a škody způsobené pobočnými spolky. Sekretariát je s většinou dotčených
pobočných spolků v kontaktu a je s nimi domluven na součinnosti při jejich zrušení.
Poté následovala závěrečná diskuse, ve které vystoupil nejprve G. Tschunko, který upozornil na
horolezecký památník v Ostrově a informoval o volném sdružení oddílů v severočeském regionu.
P. Vrána tlumočil dotaz nepřítomného člena VV týkající se projektů komisí v roce 2015 a požádal
o písemnou odpověď. Na dotaz na místě reagoval J. Bloudek, který mj. vysvětlil financování
a další komerční využití filmu Nová lezecká oblast.
P. Vrána dále poukázal na zpoplatnění instruktorských kurzů a doškolení, upozornil, že oddíl není
schopen zvýšené náklady na účast svých členů na kurzech krýt, a navrhl, aby byla finanční
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spoluúčast na školeních instruktorů zrušena. Argumentoval mj. tím, že instruktoři v oddílech školí
zdarma a přivádí do ČHS nové členy. Na návrh reagoval za výkonný výbor R. Keil, který vysvětlil,
že finanční spoluúčast byla zavedena ze dvou hlavních důvodů – řada instruktorů využívá nabyté
znalosti jen pro sebe a nikoho dále neškolí; instruktoři necítí závazek zúčastnit se školení, na které
se přihlásili, ale nemuseli za něj nic zaplatit, takže ČHS vynakládá část finančních prostředků
zbytečné. R. Keil zdůraznil, že řešením těchto problémů je systém Garantovaných horoškol, který
bude propagovat skutečně kvalitní vzdělávání nováčků, a který umožní podporovat subjekty
provozující garantované horoškoly i finančně. Částku 600 Kč, kterou dostanou od ČHS za každého
vyškoleného člena, budou moci využít na podporu svých instruktorů, kteří kromě toho budou mít
doškolení zdarma.
Následovala dlouhá diskuse, ve které vystoupil B. Vlček, P. Matoušek, J. Rybák, Z. Škrdlant,
I. Procházka, T. Frank, Z. Teplý a další, kteří reagovali jak na úvodní návrh P. Vrány, tak na
informace o garantovaných horoškolách. Diskutující zdůrazňovali především přínos instruktorů pro
ČHS, připomněli, že o rozhodnutí o tom, že školení instruktorů bude zdarma, přijala VH v roce
2004, upozornili na vysoké náklady spojené se školením instruktorů, připomněli, že dříve měl oddíl
povinnost mít alespoň jednoho instruktora, poukazovali na to, že systém garantovaných horoškol
je zaměřen pouze na oddíly s právní osobností, zatímco zapojení horolezeckých oddílů bez právní
osobnosti je pouze podmíněné a dočasné, apod. Na námitky reagovali členové výkonného výboru,
kteří vysvětlovali provázanost poplatků za kurzy a doškolení se systémem garantovaných horoškol
a upozornili, že pokud valná hromada odhlasuje zrušení finanční spoluúčasti na kurzech a
doškoleních, zlikviduje tím zdroj finanční podpory garantovaných horoškol, a celý projekt bude
nutno zrušit.
Během diskuse byl formulován návrh, aby byl problém neúčasti přihlášených instruktorů na
kurzech řešen prostřednictvím finančních záloh, vratných poté, co instruktor absolvuje kurz, na
který byl přihlášen. Výkonný výbor poté podal protinávrh ke zrušení poplatků za kurzy a doškolení,
kterým navrhl, aby byl systém garantovaných horoškol otevřen bez časového omezení i pro oddíly
bez právní osobnosti. Protinávrh výkonného výboru, o kterém se hlasovalo v souladu s jednacím
a volebním řádem VH jako první, byl přijat, nicméně předsedající P. Resch hlasování anuloval,
neboť z reakcí bylo zřejmé, že návrh byl některými delegáty vnímán jako samostatný,
s očekáváním, že se bude hlasovat samostatně i o dalších návrzích. Následovalo druhé hlasování
o jednotlivých návrzích samostatně, tentokráte v pořadí, ve kterém byly předloženy, s tímto
výsledkem:
1. Návrh na zrušení poplatkům za školení instruktorů – neschváleno
2. Návrh na zrušení poplatků za školení instruktorů a současně zavedení zálohových plateb –
žádost o přepočítání hlasů - neschváleno
3. Návrh na zapojení oddílů bez právní osobnosti do systému garantovaných horoškol –
žádost o přepočítání hlasů - schváleno
Posledním bodem jednání VH bylo schválení usnesení, jehož návrh přednesl předseda návrhové
komise T. Frank, v tomto znění:
Valná hromada ČHS vzala na vědomí:
1. zprávu o činnosti ČHS za období od předchozí valné hromady
2. zprávu o plnění záměrů ČHS.
Valná hromada ČHS schválila:
1. zprávu o hospodaření ČHS za rok 2015
2. zprávu revizní komise za období od předchozí valné hromady
3. rozpočet ČHS na rok 2016
4. návrh na řešení postavení pobočných spolků ČHS, které jsou zapsány v rejstříku, avšak
zjevně právně ani fakticky neexistují, a to prostřednictvím využití § 3045 občanského
zákoníku („…Statutární orgán hlavního spolku podá do tří let ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona návrh na zápis pobočného spolku, jinak posledním dnem této lhůty právní
osobnost pobočného spolku zaniká.“)
5. ponechání členských příspěvků ve stávající výši.
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1. Valná hromada se usnesla, že:
Pobočné spolky ČHS právně ani fakticky neexistují a nesouhlasí s jejich zápisem do
rejstříku,
2. ČHS jakožto hlavní spolek neručí za závazky a škody způsobené pobočným spolkem,
3. program garantovaných horoškol bude rozšířen tak, aby se do něj mohly zapojit oddíly bez
právní osobnosti, a to bez časového omezení.

Valná hromada uložila
Výkonnému výboru zkontrolovat v průběhu roku 2017 zánik právní osobnosti pobočných spolků.
Delegáti VH schválili Usnesení VH 2016 v navrženém znění.
Petr Resch poděkoval všem přítomným za účast a VH ČHS 2016 ukončil.

Zapsala: B. Valentová, tajemnice
Za správnost: J. Bloudek, předseda
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