Zápis z jednání Výkonného výboru
Českého horolezeckého svazu
Místo jednání: Praha

Datum: 17.9. 2019

schválil: Bloudek
zapsala: Valentová

Pořadové číslo: 26

Distribuční list: členové VV, sekretariát, revizní komise
Seznam účastníků:
VV - Bloudek, Resch, Veselý, Aksamit
sekretariát – Valentová
Příští jednání: 9. 10. 2019 od 15 hod., Praha
Přílohy: Věcný záměr soutěžní lezení, novela stanov ČHS, harmonogram přípravy rozpočtu na rok 2020

1.

Popis

Vlastník

Termín

Kontrola plnění úkolů z předchozích jednání

Valentová
Veselý

příští jednání
VV

M. Veselý

příští jednání
VV

Úkoly z předchozího jednání VV byly splněny s výjimkou těchto:
Promítnutí navržených změn do Organizačního řádu a navržení dalších
změn vedoucích ke zlepšení řízení. VV rozhodl, že úkol bude částečně
řešen v rámci přípravy rozpočtu na rok 2020 a v rámci projektu
soutěžní lezení. VV dále uložil B. Valentové rekapitulovat závěry
z pracovních komisí a předložit na příští jednání VV návrhy vhodné
k realizaci.
Dopracování mechanismu pro nakládání s rozpočtovými přebytky.
Odpovídá M. Veselý, termín do příštího jednání VV.
2.

Mezinárodní záležitosti
VV projednal předběžný návrh organizačního zajištění GA EUMA a GA
BMU, které se uskuteční 29.-30.5.2020 v ČR, a uložil M. Veselému
předložit na příští jednání VV návrh celkového zajištění akce, tj.
zejména návrh rozpočtu a návrh programu.
VV projednal a zamítl nabídku UIAA na uspořádání zasedání
Management Commitee UIAA a komisí UIAA s ohledem na současné
nedostatečné kapacitní možnosti ČHS.
J. Bloudek se zúčastní ve dnech 31.10.- 3.11.2019 jednání GA UIAA
a GA EUMA na Kypru.

3.

Upgrade databáze členů a e-shopu
VV schválil dílčí úpravy členské databáze a e-shopu, které reagují na
upřesněné podmínky cestovního pojištění a zlepšují prostředí pro
uživatele i administrátory, a rozhodl, že úpravy budou financovány
z vyšších než plánovaných příjmů za cestovní pojištění. Za realizaci
odpovídá B. Valentová.

Valentová

do 31.10.2019

4.

Situace v soutěžním lezení
VV vzal na vědomí informace o situaci v soutěžním lezení po ukončení
spolupráce T. Bintera a několika dalších členů a spolupracovníků KSL
s ČHS.
VV schválil navržený způsob organizace a řízení oblasti soutěžního
lezení ve formě předloženého věcného záměru projektu, jehož cílem je
zajistit fungování soutěžního lezení ve všech složkách (tuzemské
závody, reprezentace, vzdělávání apod.) a posílit význam
a samostatnost soutěžního lezení v rámci ČHS. VV rozhodl, že projekt
povede J. Bloudek, schválil členy týmu, se kterými byl návrh projednán,
a uložil J. Bloudkovi svolat co nejdříve schůzku týmu. Schválený věcný
záměr s cílem projektu je přílohou zápisu.

Bloudek

průběžně
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5.

Plnění usnesení VH 2018 – klíč pro stanovení počtu hlasů delegátů Valentová,
na VH
spolupráce
VV projednal a schválil návrh klíče pro stanovení počtu hlasů, kterým
J. Bloudek
by měli disponovat předsedové (zástupci) oddílů, tj. delegáti na Valné
hromadě. Návrh klíče spolu s návrhem novely stanov, který plní
usnesení VH 2018 – zastoupení členů do 18 let na valné hromadě, je
přílohou zápisu. Za zveřejnění návrhu a vypořádání připomínek členů
odpovídá B. Valentová ve spolupráci s J. Bloudkem.

6.

Cíle ČHS na rok 2020
VV projednal upravený návrh cílů na rok 2020 a uložil gestorům, aby je
projednali s předsedy komisí, resp. s osobami odpovědnými za
jednotlivé oblasti činnosti, a předložili upravené cíle na příští jednání
VV.

gestoři

příští jednání
VV

7.

Hospodaření ČHS
Hospodaření ČHS probíhá, dle údajů k 31.8.2019 v souladu
s plánovanými předpoklady, s tím, že čerpání do konce roku musí být
upřesněno. Z tohoto důvodu uložil VV M. Veselému připravit na příští
jednání výhled čerpání do 31.12.2019, celkově i v jednotlivých
kapitolách rozpočtu, s ohledem na využití jednotlivých dotací MŠMT,
a navrhnout potřebná opatření.

Veselý

příští jednání
VV
neprodleně

Valentová

průběžně, dále
do 21.2.2020

VV vzal na vědomí vyhlášení dotačních programů na podporu sportu
MHMP na další období a uložil B. Valentové učinit potřebné kroky pro
podání žádostí o dotace.
8.

Investiční dotace MŠMT
VV vzal na vědomí informaci o realizaci dodávek financovaných
z investiční dotace MŠMT. Za převzetí dodávek a související
administrativní a právní úkoly odpovídá B. Valentová, poté bude správa
pořízeného majetku předána týmu pro soutěžní lezení.

Valentová
průběžně
tým soutěžní lezení

9.

Příprava rozpočtu na rok 2020
VV projednal a schválil harmonogram přípravy rozpočtu na rok 2020
v návaznosti na cíle ČHS na rok 2020. Za přípravu návrhů rozpočtů
jednotlivých kapitol rozpočtu odpovídají předsedové komisí, resp.
osoby odpovědné za jednotlivé agendy mimo komise, za celkovou
přípravu rozpočtu M. Veselý. Harmonogram je přílohou zápisu.
VV dále schválil principy rozdělení zdrojů v rozpočtu na rok 2020.

předsedové komisí
Veselý

10.

Mládež

11.

Vzdělávání

Resch, komise
Finále soutěže Mladí horalové se uskuteční 21.9. ve středisku Pastviny, mládeže
spolupořadatel HK Lanškroun.
Probíhají další Open závody, během podzimu se uskuteční v Olomouci,
Plzni, Trutnově a Berouně.
VV vzal na vědomí potřebu vyškolení rozhodčích a stavěčů pro Open
závody a uložil komisi mládeže, aby na příští jednání VV předložila
informace ke splnění požadavku. Komisi bude informovat P. Resch.
-

dle
harmonogramu

příští jednání
VV

-

VV vzal na vědomí změnu odborného garanta akreditovaného kurzu
Instruktor lezení na umělé stěně. Jarní kurz bude dokončen, o realizaci
podzimního kurzu se jedná, v případě zrušení bude zájemcům vráceno
kurzovné a bude jim dána přednost při otevření kurzu v dalším roce.
Během podzimu by se měla uskutečnit 3 doškolení instruktorů
a metodický den zaměřený na základy lezení a jištění v Srbsku.
KHS Zlín obdržela certifikát Garantovaná horoškola ČHS.
Začátkem října se uskuteční jednání s metodickou komisí zaměřené na
přípravu na rok 2020.
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12.

Soutěžní lezení – závody apod.
VV vzal na vědomí průběh realizace plánovaných akcí v oblasti
soutěžního lezení.
Uskutečnilo se další kolo Rock Point ČP v boulderingu – závod v Praze
na Náplavce byl velmi dobře hodnocen; v přípravě jsou další plánované
závody.
Průběžně je zajišťována účast reprezentantů na plánovaných
mezinárodních závodech. Za zdárné ukončení závodní sezony
a přípravu sezony 2020 odpovídá tým pro soutěžní lezení.

tým pro soutěžní
lezení

průběžně

13.

Výstupy roku 2019
VV zhodnotil dosavadní průběh vyhlašování Výstupů roku a uložil
P. Reschovi, aby předložil na příští jednání VV návrh na organizaci
a vyhlašování Výstupů roku 2019.

Resch

příští jednání
VV

14.

Údržba skal, ochrana přírody
31.8. 2019 se uskutečnil na Čertových skalách u Lidečka další seminář
pro správce skal.
V sobotu 7.9.2019 byla v Turnově podepsána dohoda o spolupráci
mezi ČHS a Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR.

-

-

15.

Marketing média
Probíhají aktivity týkající se Rock Point ČP v boulderingu.
Probíhají přípravy na metodické dny ČHS na Horolezeckém festivalu
Český ráj (pozvánky, propagace).
Do Montany byl odeslán článek o lezení na obtížnost a text do rubriky
Bylo/Bude.
Mladí alpinisté Sokolíci se zapojili do festivalu Bye, Bye Summer na
Rabštejně.

-

-

www.horosvaz.cz

Strana 3 z 3

