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Místo jednání: Praha Datum: 12. 2. 2018  

schválil: Bloudek  

zapsala: Valentová Pořadové číslo: 10 

Distribuční list: členové VV, sekretariát, revizní komise 

Seznam účastníků:  

VV - Bloudek, Resch, Veselý, Keil, Urbášek 

sekretariát - Valentová 

Příští jednání: 23. 3. 2018 od 13 hod., Praha 

Přílohy:  

 

Č. Popis Vlastník Termín 

1.  Kontrola plnění úkolů 

Zadané úkoly s termínem do tohoto VV byly splněny vyjma následujících, 

které probíhají:  

1. Grafická úpravy webu – realizace podle kapacitních možností, za 

úkol odpovídá B. Valentová a J. Bloudek. 

2. Dokončení propojení akreditovaných a neakreditovaných kurzů – 

řeší se v návaznosti na úpravu standardů v rámci Národní soustavy 

kvalifikací, za úkol odpovídá J. Vogel a R. Keil.  

  

2.  Příprava Valné hromady ČHS 

VV schválil návrh programu VH ČHS a návrh obsahu bulletinu ČHS, ve 

kterém budou podklady na jednání VH. Bulletin bude zveřejněn a 

rozeslán oddílům ČHS nejpozději 23. 2. 2018, zodpovídá B. Valentová.  

VV schválil návrh Jednacího a volebního řádu, do kterého byly 

promítnuty změny týkající se způsobu hlasování na VH (hlasovací karty 

s nahranými počty hlasů). 

Kvůli novému způsobu hlasování, který byl zvolen kvůli přesnosti 

výsledků a zamezení případným pochybnostem, bude cca týden před 

konáním VH dočasně uzavřeno přijímání nových členů a vystavování 

průkazů na rok 2018, tak, aby bylo možno připravit členskou databázi na 

VH. Objednávky členství podané v tomto období budou vyřízeny po 

konání VH. 

VV diskutoval o termínu konání VH a stanovil, že kvůli lepší 

předvídatelnosti se bude VH konat vždy první sobotu po skončení cyklu 

jarních prázdnin, a to do konce mandátu tohoto VV (tj. do roku 2021 

včetně), s možností změny v mimořádných situacích. Volba termínu je 

dána hospodářským cyklem (uzávěrka hospodaření, vyúčtování dotací, 

odhad příjmů, poměrně krátké období rozpočtového provizoria) i 

praktickými důvody (riziko nízké účasti z důvodu jarních prázdnin či 

začátku lezecké sezony).  

Valentová 23.2.2018 

3.  Návrh novely stanov ČHS 

VV schválil s připomínkami návrh novely stanov ČHS spočívající 

v doplnění ustanovení o nakládání s osobními údaji (GDPR), v upřesnění 

práv členů do 18 let pokud jde o zastoupení na VH, v upřesnění 

možností členství v oddílech a spolcích a ve změně názvu funkce 

tajemník / generální sekretář. VV pověřil B. Valentovou dopracováním 

návrhu novely stanov a J. Bloudka schválením finální formulace návrhu. 

Návrh bude součástí podkladů na VH 2018. 

Valentová  

Bloudek 

do 

23.2.2018 
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4.  Mezinárodní aktivity 

J. Bloudek se zúčastnil 13.1. jednání vedení EUMA v Mnichově a 22.-

24.1. jednání pracovní skupiny zaměřené na úpravu strategie UIAA 

v Londýně. V termínu 5.-11.3. proběhne mezinárodní horolezecký týden 

ERASMUS+ ve slovinské Planici, odpovídá J. Bloudek.  

Bloudek průběžně 

5.  Nominace do komisí UIAA 

VV schválil nominaci předsedkyně komise mládeže Magdy Jančíkové na 

místo řádné členky Komise mládeže (Youth Commitee) UIAA. Podání 

návrhu zajistí sekretariát, do 2. 3. 2018.  

sekretariát do 2.3.2018 

6.  Žádosti o přijetí spolků a oddílů do ČHS 

VV schválil přijetí šesti spolků do ČHS, s tím, že ve třech případech se 

jedná o změnu dosavadního oddílu ČHS na spolek: HO SmíchOFF, z.s., 

Horo klub Ostrava, z.s., Tělovýchovná jednota Spartak Vrchlabí, z.s., 

Lezčata z.s., Horolezecký oddíl Avatar z.s., ASPV SOŠ Šumperk, z.s.  

VV dále schválil registraci nového oddílu bez právní osobnosti: HO VŠSK 

PEDF UK. Administrativní záležitosti zařídí sekretariát.  

VV neschválil žádost Českého sportovního lezení z.s. o přijetí do ČHS, 

zejména proto, že záměry tohoto spolku, tak jak jsou prezentovány 

(původní záměr oddělení soutěžního lezení zastupovaného nadále tímto 

spolkem), jdou proti poslání a vizi ČHS založené na spolupráci mezi 

sportovním a tradičním lezením v rámci jedné organizace. Dalším 

důvodem nepřijetí jsou stanovy ČHS, které neumožňují „násobné“ 

členství fyzické osoby v ČHS vyplývající z členství fyzické osoby ve více 

členských spolcích nebo oddílech ČHS souběžně. ČSL má v přihlášce 

uvedené pouze tři členy, každý z nich je ale zároveň i členem a 

statutárním orgánem jiného členského spolku ČHS – což by po přijetí 

ČSL bylo v rozporu se stanovami ČHS. Žadatele bude o rozhodnutí 

informovat sekretariát.  

sekretariát neprodleně 

7.  Hospodaření ČHS v roce 2017 

VV schválil zprávu o hospodaření ČHS za rok 2017. Výdaje na běžnou 

činnost činily v roce 2017 13.179 tisíc Kč, zatímco rozpočet předpokládal 

výdaje 13.948 tisíc Kč. Příjmy určené k financování běžné činnosti činily 

v roce 2017 15.922 tisíc Kč, zatímco rozpočet předpokládal příjmy ve 

výši 13.179 tisíc Kč. Vzhledem k vyšším příjmům a úspoře na straně 

výdajů bude výsledný příjem 2.743 tisíc Kč po odečtení účetních 

nákladů, neovlivňujících výdaje převeden do majetku ČHS. VV navrhne 

při schvalování rozpočtu na rok 2018, aby z této částky byl pokryt 

případný výpadek předpokládaných příjmů od MŠMT na rok 2018. 

Informace o výsledku hospodaření bude součástí podkladů na VH 2018. 

VV schválil vyjmutí hmotných movitých věcí v celkové účetní hodnotě 

316 287 Kč, jejichž stáří je 5 a více let, z účetních aktiv a jejich převedení 

do mimoúčetní evidence majetku. Jedná se např. o GAMMOV BAG 

v hodnotě 100.697 Kč zakoupený v roce 1998, dataprojektor v hodnotě 

58.124 Kč z roku 2003 apod.  

Výsledek hospodaření ČHS v roce 2017 a výhled do dalšího období 

naznačují, že ČHS se již těsně blíží k zákonem stanovené hranici, po 

jejímž překročení by bylo nutné přihlášení k platbě DPH. VV z tohoto 

důvodu zváží založení marketingové organizace, v intencích pravidel, 

která byla schválena Valnou hromadou ČHS v roce 2015. Záměr bude 

před realizací prezentován na VH 2018.  
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8.  Rozpočet ČHS na rok 2018 

VV schválil návrh rozpočtu ČHS na rok 2018. Rozpočet je koncipován 

jako vyrovnaný, s předpokládanými příjmy a výdaji ve výši 18.800 tisíc 

Kč. Návrh rozpočtu bude součástí podkladů pro VH. 

  

9.  Projekt mládeže 

Do projektu byl přijat další oddíl, nyní je zařazeno již 41 oddílů, jednání 

s dalšími zájemci probíhají. Jsou připraveny další běhy kurzu Instruktor 

lezení na umělé stěně a trenér C, konal se samostatný kurz trenér C. Za 

projekt odpovídá R. Šmíd.  

Šmíd průběžně 

10.  Horolezecká soutěž ČHS pro družstva oddílů mládeže 

VV schválil návrh horolezecké soutěže Mladí horalové, která je určena 

oddílům zapojeným do projektu mládeže, a současně doporučil detailněji 

promyslet rozpočet finále soutěže tak, aby nedošlo k disproporcím ve 

vztahu k jiným činnostem ČHS. První ročník soutěže zahrnující oddílové / 

oblastní kolo a finále se uskuteční v letošním roce, za přípravu 

a organizaci soutěže odpovídá R. Šmíd.   

Šmíd průběžně 

11.  Granty na podporu mládeže 

VV uložil sekretariátu vyhlásit do konce února granty na podporu 

mládeže.   

VV odsouhlasil, že ČHS připraví žádost o grant Systémové a rozvojové 

projekty dětí a mládeže Magistrátu hl. m. Prahy na období 2018 – 2019 

a uložil sekretariátu, aby kontaktoval členské spolky ČHS zapojené do 

mládežnického projektu se sídlem v Praze s nabídkou využití grantu. 

Termín podání žádosti je od 27. 3. do 11. 4. 2018, za úkol odpovídá 

R. Šmíd. 

Šmíd do 

11.4.2018 

12.  Horolezecká příručka UIAA – Petzl Foundation 

ČHS podepsal smlouvu s UIAA a Petzl Foundation o vydání horolezecké 

metodické příručky Alpine Skills - Summer (Memento). Probíhají jednání 

s CZIML, která pracuje na překladu, o vydání knihy, za jednání odpovídá 

J. Bloudek.  

Bloudek podle 

možností 

13.  Oblečení Tilak pro instruktory 

VV vzal na vědomí informaci o jednání s firmou Tilak o možnosti nabídky 

oblečení pro instruktory ČHS, za úkol odpovídá R. Šmíd.  

Šmíd podle 

možností 

14.  Situace v Komisi soutěžního lezení 

VV vzal na vědomí návrh KSL na rozdělení agendy mezi více osob, 

neboť současné nastavení přesahuje kapacitní možnosti zúčastněných 

osob, a uložil D. Urbáškovi a B. Valentové, aby návrh projednali a upravili 

s ohledem na činnost a procesy sekretariátu. Výsledek bude předložen 

na další jednání VV.  

Urbášek, 

Valentová 

příští 

jednání VV 

15.  Olympijské festivaly 

V pátek 9. 2. byly zahájeny olympijské festivaly v Brně a Ostravě, kde je 

součástí programu propagace skialpinismu a ledolezení. 

  

16.  Ročenka ČHS 2017 

Ročenka ČHS 2017 byla dokončena, první výtisky budou k dispozici na 

vyhlášení výsledků Výstupů roku 2017.  

  

 


