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Místo jednání: Bílina Datum: 19. – 21. 5. 2017  

Zapsal: Valentová Pořadové číslo: 3 

Schválil: Bloudek  

Distribuční list: členové VV, sekretariát, revizní komise 

Seznam účastníků:  

Bloudek, Resch, Veselý, Urbášek – VV (Keil omluven) 

Valentová, Šmíd (část jednání) - sekretariát 

Příští jednání: 26. 6. od 15 hod., Praha sekretariát ČHS 

Přílohy:  

 
Č. Popis Vlastník Termín 

1.  Kontrola plnění úkolů 

Zadané úkoly s termínem do tohoto VV byly splněny vyjma následujících, 
které probíhají a je nutno je dokončit:  
 
1. Dokončení grafické úpravy webu – realizace podle kapacitních 

možností, za úkol odpovídá Valentová a Bloudek. 
 
2. Propojení akreditovaných a neakreditovaných kurzů – bude řešeno 

v návaznosti na jednání s metodickou komisí, za úkol odpovídá R. Keil. 
 
3. Rušení oddílů s méně než pěti členy (dle stanov) - do 30. 6. 2017, za 

splnění odpovídá sekretariát.   
 
4. VV rozhodl o odložení úkolu týkajícího se horolezeckého muzea 

v Adršpachu. Čekáme na obec Adršpach, která doposud nedodala 
potřebné podklady. 

  

2.  Setkání se členy OVK Severozápadní Čechy 

Prvním bodem jednání bylo setkání se členy OVK Severozápadní Čechy, 
během kterého byly diskutovány záležitosti týkající se jednání s orgány 
ochrany přírody (OVK úzce spolupracuje se Správou CHKO České 
středohoří), problematika boulderingu (do působnosti OVK nepatří 
boulderingové oblasti, kde by docházelo k nějakým problémům; největší 
boulderingovou oblastí je Osek) a využívání databáze Skály ČR (členové 
OVK by uvítali, kdyby za ně informace o údržbě mohl zadávat sekretariát).  

- - 

3.  Schválení nového spolku  

VV schválil přijetí spolku Horoklub Chomutov do ČHS. Administrativní 
záležitosti zajistí sekretariát.  

sekretariát neprodleně 

4.  Členská databáze, e-shop 

B. Valentová informovala, že je připraveno přímé propojení platební brány 
a účetního systému umožňující automaticky rozúčtovat veškeré platby 
provedené prostřednictvím e-shopu. Dále informovala, že byly Vizusu 
předány detailní popisy procesů, které jsou základem pro programování 
2. etapy členské databáze a e-shopu, která usnadní objednávání členských 
průkazů a správu členské základny oddílů. Za úkol odpovídá B. Valentová 
ve spolupráci s J. Bloudkem. 

Valentová, 
Bloudek 

průběžně 

5.  Finanční podpora MHFF 2017 

VV schválil finanční podporu Mezinárodního horolezeckého filmového 
festivalu 2017 ve výši 20 tisíc Kč; peníze budou poskytnuty na základě 
darovací smlouvy. Podepsání smlouvy a zaslání peněz zajistí sekretariát.   

sekretariát do 15. 6. 2017 

6.  Mezinárodní projekt Climbing for Everybody 

VV vzal na vědomí informace J. Bloudka o přípravě dalšího setkání v rámci 
mezinárodního projektu financovaného z programu Erasmus+, které se 
bude konat od 18. do 24. 6. 2017 ve Vysokých Tatrách; organizátorem je 
SHS James. Za projekt odpovídá J. Bloudek.  

Bloudek průběžně 
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7.  Mezinárodní aktivity ČHS 

J. Bloudek informoval o mezinárodních aktivitách ČHS v uplynulém období:  
 
J. Bloudek a Š. Budský (ve funkci předsedy Česko – slovinského alpského 
spolku) se 22. 4. zúčastnili Valné hromady PZS, během které byl Česko – 
slovinský alpský spolek představen jako nový člen PZS.  
 
J. Bloudek se zúčastnil dalšího pracovního jednání zástupců šesti 
evropských horolezeckých svazů, které usilují o vytvoření evropské 
horolezecké asociace – EUMA - ve vazbě na agendu EU. Na schůzce, která 
se konala 1. 4. v Mnichově, byl schválen a následně rozeslán k připomínkám 
návrh stanov a dalších dokumentů EUMA; založení evropské asociace se 
předpokládá na podzim tohoto roku.   
 
27. 5. bude v Innsbrucku mimořádná volební valná hromada IFSC Europe, 
jelikož se na řádné volební hromadě nepodařilo zvolit viceprezidenta pro 
sport. VH se za ČHS zúčastní J. Bloudek. 
 
Na začátku června se bude konat zasedání Balkánské horolezecké federace 
(BMU), kterého se zúčastní J. Bloudek a M. Veselý. Na programu je přijetí 
ČHS do BMU se statusem pozorovatele.  
 
Za veškeré mezinárodní aktivity odpovídá J. Bloudek.  

Bloudek průběžně 

8.  VH České unie sportu 

J. Bloudek zastupoval ČHS na 34. Valné hromadě České unie sportu, která 
se konala 13. 5. 2017. Na programu VH byly vedle schvalování vyúčtování a 
rozpočtu diskutovány i současné problémy týkající se státních dotací na 
podporu sportu z MŠMT.  

- - 

9.  Organizace valných hromad ČHS 

VV se seznámil s vyjádřením Revizní komise ČHS k podání člena ČHS, 
který požádal o kontrolu usnášeníschopnosti a výsledků hlasování a voleb 
na VH ČHS 2017. Z vyjádření revizní komise vyplynulo, že při prezenci 
a počítání usnášeníschopnosti VH došlo k několika chybám, které 
však neměly vliv na výsledky jednotlivých hlasování ani voleb; revizní 
komise současně doporučila zlepšit organizaci valných hromad.  
 
V návaznosti na vyjádření revizní komise uložil VV sekretariátu připravit 
návrhy na zlepšení prezence, hlasování a voleb na valných hromadách 
ČHS. Návrhy budou předloženy do konce října 2017, za úkol odpovídá 
B. Valentová.  

Valentová do 31. 10. 
2017 

10.  Dotační programy MŠMT 

J. Bloudek informoval o rozhodnutí MŠMT o přidělení peněz v rámci 
dotačního programu X, který je určen na projekty sportování veřejnosti. 
Oddílům, které jsou do programu zapojeny a jsou koncovými příjemci 
většiny poskytnutých peněz, byly již odeslány smlouvy o poskytnutí dotace.  
 
J. Bloudek dále informoval, že MŠMT v návaznosti na kauzu ovlivňování 
dotací ze strany FAČR rozhodl o zrušení dotačního programu V určeného 
na podporu činnosti celostátních sportovních svazů, s tím, že sportovním 
svazům budou provizorně vyplaceny peníze odpovídající padesáti 
procentům dotace přidělené v roce 2016 a program bude znovu vyhlášen. 
Tato skutečnost ohrožuje provoz sportovních svazů včetně ČHS. Vzhledem 
k tomu, že není známo, kdy bude situace vyřešena a kolik peněz bude při 
druhém vyhlášení programu ČHS přiděleno, vyhlašuje VV princip rozpočtové 
opatrnosti, který se týká především administrativy. VV pověřil sledováním 
situace a podáním nové žádosti dle instrukcí MŠMT sekretariát. 

sekretariát podle instrukcí 
MŠMT 

11.  Hospodaření ČHS 

M. Veselý informoval, že 9. 5. 2017 byl na webu ČHS zveřejněn reporting za 
1. čtvrtletí, a konstatoval, že čerpání rozpočtu odpovídá očekáváním.  
 
VV diskutoval o využívání reportingu ze strany předsedů odborných komisí 
a pověřil M. Veselého, aby zmapoval situaci a na příští jednání VV připravil 
zprávu, jakou formu, strukturu apod. informací o hospodaření svých komisí 
předsedové komisí preferují a nakolik jim současné nastavení reportingu 
vyhovuje.  

Veselý příští jednání 
VV 
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12.  Pojištění odpovědnosti statutárního orgánu 

VV rozhodl, na základě informací, které předložil M. Veselý, že pojištění 
odpovědnosti členů statutárního orgánu za případnou škodu způsobenou 
organizaci při výkonu funkce bude uzavřeno s pojišťovnou Kooperativa, na 
základě nabídky, která je určena sportovním svazům sdruženým v ČUS. 
Pojištění se obecně vztahuje na členy statutárního orgánu, s tím, že není 
vázáno na konkrétní osoby ve výkonném výboru. Členové VV si budou 
pojištění platit sami. Za uzavření smlouvy odpovídá M. Veselý, s termínem 
do 30. 6. 2017. 

Veselý do 30. 6. 2017 

13.  Projekt mládeže 

VV vzal na vědomí informace R. Šmída o aktuálním stavu projektu mládeže. 
Do projektu je zapojeno 39 oddílů, z toho 3 přistoupily během května; 
v oddílech je sdruženo téměř 2,9 tisíce dětí a mládeže ve věku do 18 let. 
Nyní se připravuje výplata finanční podpory za 1. pololetí, která je vázána na 
počet aktivních dětí v oddílech.  
 
V rámci projektu mládeže se rozvíjí regionální síť trenérů, další upřesnění 
bude domluveno na jednání s T. Binterem, za úkol odpovídá R. Šmíd.   
 
VV diskutoval o potřebě dílčí úpravy cílů projektu mládeže, mj. v návaznosti 
na změny dotační politiky MŠMT. Cílem je podporovat především oddíly, 
které jsou opravdu aktivní, a provázat projekt s granty mládeže a s dalšími 
oblastmi činnosti ČHS. Úprava projektu bude dále diskutována a bude 
probíhat postupně, za úkol odpovídá P. Resch a R. Šmíd.  

Šmíd 
Resch, Šmíd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

do 15. 6. 2017 
průběžně 

14.  Metodická činnost ČHS 

VV diskutoval o zaměření metodické činnosti ČHS a jeho členové se shodli, 
že hlavním cílem ČHS v této oblasti by měla být schopnost poskytnout všem 
členům kvalitní vzdělání, které potřebují a poptávají. Tento cíl a další 
záležitosti týkající se zejména instruktorských kurzů a garantovaných 
horoškol budou diskutovány na jednání se zástupci metodické komise, které 
se uskuteční 23. 5. 2017.  
 
VV diskutoval o platnosti instruktorských a trenérských licencí, konstatoval, 
že platnost těchto dokumentů by měla být časově omezena s ohledem na 
rozvoj a aktualizaci poznatků v jednotlivých oborech a shodl se, že časově 
neomezené licence, které vydávají některé subjekty mající akreditaci MŠMT, 
představují zejména v oblasti horolezecké metodiky či zdravovědy značné 
riziko. V návaznosti na to VV uložil připravit dopis pro MŠMT, ve kterém 
bude na toto riziko upozorněno a bude požadováno, aby u akreditovaných 
kurzů bylo vyžadováno časové omezení platnosti. Za úkol odpovídá B. 
Valentová.  
 
Probíhá akreditovaný kurz instruktor lezení na umělé stěně a současně 
začíná příprava jeho podzimního běhu. Kurz je určen především členům 
z klubů zapojených do projektu mládeže, s tím, že při přijímání do kurzu by 
měli mít přednost zájemci, kteří chtějí absolvovat celý kurz, nejen část trenér 
C. VV diskutoval o podmínkách přijímání do kurzu instruktor lezení na umělé 
stěně a trenér C a konstatoval, že přijetí do kurzu a na následné doškolení 
by mělo být podmíněno tím, že člen se skutečně věnuje instruktorské a 
trenérské činnosti.  
 
VV vzal na vědomí, že další metodické dny ČHS se uskuteční 10. 6. 
(Rabštejn – základy lezení a jištění) a 17. 6. (Vír – ferraty).  

MK, členové VV, 
sekretariát 
 
Valentová 

23. 5. 2017 
 
 
do 15. 6. 2017 

15.  Soudní znalci 

VV vzal na vědomí informaci, že byly připraveny všechny dokumenty pro 
podání žádosti o jmenování soudních znalců a vybraní instruktoři byli 
vyzvání, aby své žádosti podali k příslušnému soudu.  

- - 
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16.  Jednání s komisí alpinismu 

P. Resch informoval o jednání se členy komise alpinismu, které se konalo 
25. 4. 2017. Jednání se týkalo jak samotné činnosti komise, tak Výstupů 
roku. Ve vztahu k činnosti komise bylo dohodnuto, že komise předloží do 
konce srpna návrh koncepce své činnosti. 
 
Pokud jde o Výstupy roku, došlo se k závěru, že slavnostní vyhlašování 
výsledků by se mělo uskutečňovat jako samostatná akce spíše v menším 
městě (ne v Praze či Brně) a mělo by být doprovázeno dalším programem, 
hlavně přednáškami oceněných. Za rozpracování námětu odpovídá 
P. Resch, další informace budou předloženy na další jednání VV.   

komise alpinismu 
 
Resch 

do 31.8.2017 
 
příští jednání 
VV 

17.  Aktivity spojené se ZOH 2018 

J. Bloudek informoval o možnosti zapojení ČHS do akcí, které připravuje 
Český olympijský výbor v souvislosti se zimní olympiádou v roce 2018; jedná 
se o představení ledolezení / drytoolingu v rámci olympijských parků v Brně, 
Ostravě a Jablonci nad Nisou. Možnosti prezentace již byly projednány 
s předsedou komise ledolezení S. Matuškou, upřesnění návrhů bude 
předloženo do konce května, za úkol odpovídá P. Resch ve spolupráci 
se S. Matuškou. 

Resch, Matuška do 31. 5. 2017 

18.  Dodržování stanovených podmínek při organizování závodů ve 
sportovním lezení 

VV konstatoval, že na některých závodech ve sportovním lezení, které 
organizuje ČHS, dochází ze strany pořadatelů k porušování smluvně 
zakotvených podmínek a pravidel závodů. VV na základě tohoto zjištění 
upozorňuje pořadatele, že stanovené podmínky i pravidla je nutno 
dodržovat, v opačném případě bude ČHS vymáhat smlouvou stanovené 
sankce. VV dále doporučuje komisi soutěžního lezení, aby vybírala budoucí 
pořadatele závodů s ohledem na tento požadavek.  
 
VV posoudil porušení jedné z podmínek smlouvy mezi ČHS a pořadatelem 
závodu - povinnost pořadatele předložit vyúčtování závodu nejpozději 1 
měsíc po jeho uskutečnění - kterého se dopustil pořadatel boulderingových 
závodů v Pardubicích. VV dospěl k závěru, že dotace na závod bude i přes 
toto prodlení pořadateli vyplacena, nicméně současně konstatoval, že 
v důsledku uvedeného prodlení vzniká pořadateli závodu povinnost uhradit 
smluvní pokutu, která mu byla kvůli neplnění pořadatelských povinností 
podmíněně uložena v roce 2016, s tím, její zaplacení bude vyžadováno ve 
chvíli, kdy pořadatel poruší některý ze svých závazků vůči ČHS. VV uložil 
sekretariátu, aby o rozhodnutí informoval T. Bintera a dotčeného pořadatele 
závodu, a aby zajistil nejpozději do 15. 6. vyplacení dotace a uhrazení 
smluvní pokuty.  

sekretariát do 15. 6. 2013 

19.  Trenérská licence L. Hrozy st.  

VV vzal na vědomí informaci, že právnímu zástupci L. Hrozy st. bylo zasláno 
stanovisko VV ČHS k platnosti trenérské licence z roku 1999, které je 
součástí zápisu z jednání VV č. 2. 

-  

 
 


