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Místo jednání: Praha Datum: 30. 8. 2019  

schválil: Bloudek  

zapsala: Valentová, Veselý Pořadové číslo: 25 

Distribuční list: členové VV, sekretariát, revizní komise 

Seznam účastníků:  

VV - Bloudek, Resch, Aksamit, Urbášek, Veselý 

sekretariát – Valentová 

předseda Revizní komise M. Mašát 

koordinátor Komise soutěžního lezení M. Jech 

Příští jednání: 17. 9. 2019 od 15 hod., Praha 

Přílohy:   

 

 Popis Vlastník  Termín 

1.  Kontrola plnění úkolů z předchozích jednání 

Úkoly z předchozího jednání VV byly splněny s výjimkou těchto:  

- jednání ohledně MČR v lezení na obtížnost,  

- vyřešení dofinancování Rock Point ČP v boulderingu. 

Oba úkoly je nutno neprodleně vyřešit.  

J. Bloudek neprodleně 

2.  Přijetí nových spolků do ČHS 

VV schválil přijetí dvou spolků do ČHS – SK Colloseum, Jednorožci z.s. 
Administrativní záležitostí zajistí sekretariát.  

sekretariát neprodleně 

3.  Mezinárodní záležitosti 

J. Bloudek se 28. 2019 zúčastnil jednání IFSC v Arcu, které bylo 
zaměřeno na strategické cíle a změny IFSC. 

Bylo dokončeno vyúčtování projektu Climbing for Everybody.  

- - 

4.  Plnění usnesení VH 2018, novela stanov 

VV projednal návrh novely stanov, který plní usnesení VH ČHS 2018: 
„…předložit nejpozději na VH v roce 2020 řešení zastupování členů 
mladších osmnácti let při hlasování na VH, a to nejpozději 6 měsíců 
před touto VH.“ VV schválil způsob řešení úkolu i pracovní návrh 
novely stanov spočívající v úpravě typů členství a přeměně valné 
hromady na shromáždění delegátů zastupujících oddíly, s tím, že počet 
hlasů delegáta se bude odvíjet od počtu členů oddílu bez rozdílu věku.  

 

VV diskutoval návrh klíče, který bude součástí stanov a bude určovat 
počet hlasů, kterými budou zástupci oddílů disponovat, a uložil upravit 
jej podle připomínek a předložit na další jednání VV, odpovídá 
J. Bloudek. 

 

VV uložil seznámit s navrženým řešením členskou základnu a umožnit 
členům, aby se k návrhu vyjádřili, jak písemně, tak při diskusi na 
každoročním setkání s oddíly (termín setkání bude stanoven později). 
Návrh bude zveřejněn nejpozději 21.9.2019, odpovídá B. Valentová.  

 

VV dále uložil B. Valentové vypořádat připomínky členů a dopracovat 
návrh novely stanov, ve spolupráci s J. Bloudkem.   

Bloudek 

 

Valentová 

 

Valentová 

Bloudek 

příští jednání 

VV 

do 21.9.2019 

 

do 21.2.2020 
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5.  Pracovní skupina pro rychlé změny v oblasti řízení 

VV vzal na vědomí informaci o odstoupení J. Schlöglové z vedení 
pracovní skupiny pro rychlé změny v oblasti řízení a rozhodl, že cíle a 
úkoly, které byly pracovní skupinou navrženy, budou pokračovat, za 
realizaci odpovídá J. Bloudek a B. Valentová, termíny dle původního 
zadání. VV současně rozhodl, že činnost pracovní skupiny v původní 
podobě nebude obnovena, a zamítl požadavek D. Urbáška na 
okamžité přijetí krizového manažera.  

Jedná se o tyto úkoly:  

- Role výkonného výboru ve vztahu k výkonným složkám 
(sekretariát, komise) 

- Spolupráce sekretariátu a odborných komisí 
- Metodika tvorby rozpočtu a nakládání s přebytky rozpočtu 

- Systém odměňování za práci zaměstnanců a dobrovolníků.  

Bloudek 

Valentová 

dle 

harmonogramu 

6.  Návrh organizačního schématu (úkol z pracovní skupiny) 

VV projednal návrh organizačního schématu předložený pracovní 
skupinou a schválil základní tezi, na základě které bude za provozní 
řízení odpovědný generální sekretář, s tím, že převzetí této role je 
podmíněno přípravou a úpravou rozdělení činností zejména v rámci 
sekretariátu. 

VV se shodl, že změny v řízení jsou prioritní, a konstatoval, že návrh 
obsahuje přínosné myšlenky, které je nutno dopracovat. Návrh jako 
celek však neschválil s poukazem na to, že obsahuje některé 
nejasnosti a nepřesností či diskutabilní prvky, které je nutné vyjasnit.    

VV uložil B. Valentové, aby promítla přijatou základní tezi a popř. další 
principy do Organizačního řádu, a aby do příštího jednání VV navrhla 
další kroky vedoucí k realizaci opatření pro zlepšení řízení ČHS včetně 
případné spolupráce se specialisty v oblastech, které neumí ČHS 
samostatně zajistit.  

Valentová 17.9.2019 a 

dále 

7.  Cíle ČHS na rok 2020 (úkol z pracovní skupiny) 

VV projednal návrh cílů, které byly zpracovány na základě návrhu 
gestorů za jednotlivé oblasti, a uložil, aby členové VV zaslali 
B. Valentové k návrhu nejpozději do 11.9.2019 své připomínky, tak, 
aby mohl být upravený materiál projednán na příštím jednání VV. 
Schválené cíle budou poté projednány s předsedy komisí a stanou se 
základem pro zpracován návrhu rozpočtu na rok 2020.  

členové VV 

Valentová 

11.9.2019 a 

další jednání 

VV 

8.  Analýza zdrojů financování a čerpání rozpočtu 2016 – 2019 (úkol 
z pracovní skupiny) 

VV vzal na vědomí analýzu financování ČHS (zdroje, výdaje) za období 
2016 – 2019 a diskutoval nad analýzou státních dotací vybraných 
sportovních svazů za období 2010 – 2019, ze které vyplynulo, že 
etablované sporty s dlouhou soutěžní historií dostávají více než 50% 
dotací v programech Repre a Talent, zatímco svazy, mezi které patří i 
ČHS, využívají především program Organizace sportu.  

- - 

9.  Cíle marketing, média 

VV uložil, aby členové VV poslali do 11. 9. B. Valentové připomínky 
k úvodnímu materiálu týkajícímu se marketingu, s tím, že materiál bude 
projednán na příštím jednání VV.  

členové VV 

Valentová 

11.9.2019 a 

další jednání 

VV 

10.  Mechanismus pro nakládání s rozpočtovými přebytky (úkol 
z pracovní skupiny) 

VV schválil návrh pravidel pro řízení změn rozpočtu a uložil 
M. Veselému, aby do dokumentu zapracoval odsouhlasené připomínky, 
a zajistil promítnutí těchto pravidel do praxe. 

Veselý neprodleně 
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11.  Novela zákona o sportu 

VV vzal na vědomí informaci o přijetí novely zákona o podpoře sportu, 

na základě které vznikla 1.8.2019 Národní agentura pro sport, která 

postupně převezme působnosti MŠMT. Součástí novely je také úprava 

Rejstříku - sportovci budou nově evidováni na základě rodných čísel, 

povinnost samostatně zapisovat do Rejstříku budou mít TJ / SK 

žádající o státní dotace. Podrobnosti budou upraveny ve vyhlášce, 

kterou má agentura vydat. VV uložil B. Valentové učinit potřebná 

opatření pro správný zápis ČHS do Rejstříku.  

Valentová podle možností 

12.  Hospodaření ČHS 

Hospodaření ČHS probíhá v souladu s plánovanými předpoklady. 

- - 

13.  Dotační přebytek 2019 

VV rozhodl, že dotační prostředky MŠMT ve výši cca 800 tisíc Kč, které 
ČHS získal navíc oproti plánu, budou využity na pokrytí nákladů 
spojených s organizací závodů v soutěžním lezení, zejména Rock 
Point ČP v boulderingu v Praze, MČR a finále Rock Point ČP 
v boulderingu v Ostravě a MČR v lezení na obtížnost. Za plnění 
rozhodnutí odpovídá M. Veselý, součinnost KSL. 

Veselý 

KSL 

průběžně 

14.  Investiční dotace 

ČHS obdržel investiční dotaci, ze které je postupně pořizován majetek 
pro oblast soutěžního lezení a 2 auta, u nichž se předpokládá využití i 
v jiných komisích. Majetek musí být pořízen a umístěn dle záměru 
nejpozději do konce roku. Za správné využití dotace odpovídá 
M. Veselý, za realizaci a související činnosti (evidence, pojištění, 
smlouvy) odpovídá KSL ve spolupráci se sekretariátem. 

Veselý 

KSL 

sekretariát 

co nejdříve, do 

31.12.2019 

15.  Mládež, metodika, vzdělávání, údržba skal, ochrana přírody 

VV vzal na vědomí písemné informace o situaci v jednotlivých 

oblastech činnosti ČHS. 

- - 

16.  Marketing, média 

VV vzal na vědomí informaci o metodických dnech ČHS v rámci MHFF, 

které byly zaměřeny na údržbu jištění, a o přípravě metodických akcí 

v rámci Horolezeckého festivalu Český ráj.  Za přípravu odpovídá 

R. Plevková. 

Plevková do doby 

konání 

festivalu 
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17.  Situace v ČHS 

VV projednal situaci v ČHS vyvolanou Komisí soutěžního lezení 
dospělých a přijal následující rozhodnutí: VV odvolává Tomáše 
Bintera z funkce předsedy Komise soutěžního lezení; toto 
rozhodnutí začne platit, pokud do 2. 9. 2019 nedojde mezi VV a 
T. Binterem k dohodě o jeho odstoupení z  funkce. Pro hlasoval 
J. Bloudek, P. Resch a M. Veselý; proti D. Urbášek; zdržel se 
P. Aksamit. 
Rozhodnutí o odvolání T. Bintera z funkce reaguje na dlouhodobé 
problémy vrcholící v posledních týdnech. Samotnému hlasování o 
odvolání předcházela rozsáhlá diskuse, ze které mj. vyplynula nutnost 
oddělit obsazení funkce předsedy KSL a funkce hlavního trenéra a 
trenéra VSCM, které dlouhodobě zastává T. Binter, s cílem rozdělit 
působnosti a zatížení, které s sebou spojené funkce nesou, a 
stabilizovat situaci. 
 
Následně po tomto hlasování odstoupil D. Urbášek z funkce člena 
VV ČHS.  
 
Po ukončení jednání se M. Veselý telefonicky spojil s T. Binterem a 
seznámil jej s rozhodnutím VV včetně možnosti dohodnout se na 
odstoupení funkce, a s odstoupením D. Urbáška z funkce člena VV. 
Dohody se ve věci funkce předsedy KSL nepodařilo dosáhnout a proto 
rozhodnutí VV nabylo 2. 9. 2019 platnosti.  
 
VV vydává k odvolání T. Bintera toto oficiální prohlášení:  
VV vedly k rozhodnutí tyto důvody: 
1) konfliktní styl komunikace, neschopnost dohody s vedením ČHS 

2) stížnosti reprezentantů včetně Adama Ondry 

3) nesystémové obsazení dvou funkcí – předsedy Komise soutěžního 

lezení a hlavního trenéra reprezentace a VSCM. 

Protože si vážíme odbornosti a dlouholetých výsledků práce T. Bintera, 
odvolání nemá vliv na jeho setrvání ve funkci hlavního trenéra 
reprezentace a VSCM. Věříme, že se mu tím uvolní kapacita potřebná 
pro kvalitní přípravu našich reprezentantů a podporu jejich účasti na 
mezinárodních závodech. 
Nastalá situace nebude mít za žádných okolností vliv na další přípravu 
reprezentace, VSCM ani na fungování komise soutěžního lezení, 
protože věříme, že všichni zúčastnění situaci zvládnou k dobru 
soutěžního lezení. Nastalá situace nebude mít negativní vliv na průběh 
soutěží ve sportovním lezení ani na dobré jméno soutěžního lezení 
v ČR. 

  

 


