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Místo jednání: Praha Datum: 6. 11. 2017  

Zapsal: Valentová Pořadové číslo: 7 

Schválil: Bloudek  

Distribuční list: členové VV, sekretariát, revizní komise 

Seznam účastníků:  

VV - Bloudek, Veselý, Keil, Urbášek; omluven Resch 

komise soutěžního lezení – Binter 

sekretariát - Valentová 

Příští jednání: 11. 12. od 15 hod., Praha 

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 B. Valentová aj. Bloudek. 

2. Dokončení propojení akreditovaných a neakreditovaných kurzů – řeší 

se v návaznosti na úpravu standardů v rámci Národní soustavy 

kvalifikací, za úkol odpovídá R. Keil. 

3. Dopis pro MŠMT s upozorněním na riziko spojené s kurzy, které mají 

neomezenou dobu platnosti – bude řešeno v návaznosti na bod 2, za 

úkol odpovídá B. Valentová. 

  

2.  Přijetí nového spolku do ČHS 

VV schválil přijetí nového spolku Spolek pustiměřských lezců – Pavoučci, 

z.s., do ČHS. Administrativní záležitosti zajistí sekretariát.  

sekretariát neprodleně 

3.  Setkání s oddíly ČHS 

Setkání s oddíly se uskuteční během víkendu 20. – 21. 1. 2018 na 

Blatinách. Za přípravu setkání odpovídá M. Šramota.  

Šramota průběžně do 

20.1.2018 

4.  Odměny za práci v ČHS za rok 2017 

VV projednal a schválil odměny pro předsedy a členy komisí ČHS za práci 

v roce 2017. Za vyplacení odměn odpovídá sekretariát.  

sekretariát do 31.12.2017 

5.  Členská databáze, e-shop 

Na rok 2018 je připravena částečná úprava členské databáze a e-shopu. 

Zásadní úprava systému, která zjednoduší a zrychlí procesy spojené 

s evidencí členství, pojištění a ČHS Trio, i s modulem pro oddíly bude, 

vzhledem ke složitosti celého systému, spuštěna na konci roku 2018 pro rok 

2019. Za oblast odpovídá J. Bloudek a B. Valentová.  

Bloudek, 

Valentová 

průběžně 

6.  Erasmus+ projekt Climbing for Everybody 

Další mezinárodní setkání v rámci projektu Climbing for Everybdody se 

uskuteční 5. - 11. 3. 2018 v Planici, organizátorem je PZS. Za projekt 

odpovídá J. Bloudek.  

Bloudek průběžně 

7.  Mezinárodní aktivity 

J. Bloudek se zúčastnil GA UIAA v Iránu. V rámci GA se uskutečnila další 

jednání týkající se EUMA (Evropská horolezecká asociace), jejíž ustavující 

zasedání se uskuteční 25. 11. 2017 v Mnichově, za ČHS se zúčastní 

J. Bloudek. 

Bloudek 25.11.2017 
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8.  Evropská směrnice o ochraně dat 

V květnu příštího roku začne platit směrnice EU o ochraně dat (GDPR), jejíž 

požadavky musí ČHS jakožto správce a zpracovatel údajů týkajících se 

zejména členů ČHS respektovat. Konzultace v této záležitosti již proběhly, 

ČHS očekává výklad a metodické pokyny České unie sportu. Za řešení 

problematiky odpovídá B. Valentová.  

Valentová do 5.2018 

9.  Cestovní pojištění UNIQA 

Připravuje se dodatek k současné rámcové smlouvě, který upřesní 

podmínky pojištění. Za jednání s pojišťovnou odpovídá B. Valentová.  

Valentová do 30.11.2017 

10.  120. výročí českého horolezectví 

V sobotu 4. 11. 2017 se uskutečnilo na Zámku Hrubá skála setkání při 

příležitosti 120 let od založení první české horolezecké organizace. Při 

setkání byla oceněna řada osobností, které významně přispěly k rozvoji 

českého horolezectví.   

- - 

11.  Výzva k pořádání ČP v lezení na obtížnost 2018 

Na výzvu týkající se pořádání závodů ČP v lezení na obtížnost reagovali 

čtyři potenciální pořadatelé závodů. Dvě z podaných žádostí je nutno 

doplnit, poté proběhne vyhodnocení, s tím, že pořadatelé jednotlivých 

závodů budou vybráni do 22. 11. 2017. Za komunikaci s žadateli ohledně 

doplnění žádostí odpovídá D. Urbášek.  

Urbášek do 22.11.2017 

12.  Příprava olympijských parků 

Probíhá příprava olympijských parků spojených s ZOH 2018, odpovídá 

P. Resch ve spolupráci s předsedy příslušných komisí.  

Resch průběžně 

13.  Směrnice o zabezpečení reprezentace ČR v horolezeckých disciplínách 

VV rozhodl o zrušení směrnice o zabezpečení reprezentace ČR 

v horolezeckých disciplínách, neboť již neodpovídá současné praxi. Procesy 

a postupy, které směrnice upravuje, jsou ve všech dotčených komisích 

upraveny a dochází ke zbytečným duplicitám nebo nejasnostem.  

- - 

14.  Hospodaření ČHS, čerpání dotací 

Na webu ČHS je zveřejněna zpráva o hospodaření ČHS k 30. 9. 2017, ze 

které vyplývá, že skutečné čerpání rozpočtu je u většiny kapitol nižší než 

schválený plán.  

VV vzal na vědomí informace o čerpání státních dotací z programů I, II a 

V a o přidělení dotací z programu X. Dotační programy na rok 2018 nebyly 

dosud vyhlášeny. Za sledování hospodaření, přípravu vyúčtování dotací 

a přípravu rozpočtu na rok 2018 odpovídá M. Veselý.  

Veselý průběžně 

15.  Setkání klubů mládeže 

V polovině října se ve Žďárských vrších uskutečnilo setkání klubů mládeže, 

kterého se zúčastnila dvacítka zájemců z klubů, které jsou zařazeny do 

projektu mládeže. Setkání, jehož součástí byla i metodika, praktické fyzio 

ukázky a přednáška o sportovním lezení a tréninku mládeže, bylo velmi 

pozitivně hodnoceno.  

- - 

16.  Partneři ČHS 

VV vzal na vědomí informace o jednání s potenciálním partnery na rok 2018.  

  

17.  Ochrana přírody 

B. Valentová informovala o jednáních s orgány ochrany přírody 

a vyjednávání nových povolení – NPR Kaňon Labe, PR Tiské stěny, NPR 

Broumovské stěny, NPR Adršpašsko – teplické skály, NPP Polické stěny, 

PR Křížová cesta, NPR Pulčín Hradisko, Čertův kámen.  

Brigáda zaměřená na zastavení eroze na pozemcích pod Panteonem se 

uskuteční 25 11. 2017, organizuje OVK Jizerské a Lužické hory.  

- - 

18.  Ročenka ČHS 2017 

Za přípravu Ročenky 2017 odpovídá P. Resch, který na příští jednání VV 

předloží návrh obsahu ročenky a termíny související s organizací přípravy.  

Resch příští jednání 

VV 
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19.  PF ČHS 2018 

ČHS vyhlásí každoroční soutěž o nejlepší fotografii na PF ČHS. Za 

organizaci soutěže odpovídá sekretariát.  

sekretariát do konce roku 

20.  Dodatek ke smlouvě s PZS 

VV uložit připravit dodatek ke smlouvě s PZS na rok 2018, na základě 

kterého bude roční příspěvek za slevy členům ČHS na chatách PZS použit 

na obnovu chaty Kocbekov dom na Korošici, která 20. 10. 2017 vyhořela. Za 

podepsání dodatku odpovídá J. Bloudek.  

Bloudek do 31.12.2017 

 


