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Místo jednání: Praha Datum: 25. 4. 2018  

schválil: Bloudek  

zapsala: Valentová Pořadové číslo: 12 

Distribuční list: členové VV, sekretariát, revizní komise 

Seznam účastníků:  

VV - Bloudek, Resch, Veselý, Urbášek 

sekretariát - Valentová 

Příští jednání: 21. 5. 2018 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:  

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.  

  

2.  Odstoupení člena VV R. Keila 

VV vzal na vědomí odstoupení Radana Keila z funkce člena Výkonného 

výboru ČHS a rozhodl, že bude hledat vhodného kandidáta, který může 

být do VV v souladu se stanovami kooptován. Odpovídá J. Bloudek. 

Bloudek do 21.5. 

3.  Registrace nového horolezeckého oddílu 

VV schválil registraci oddílu LAMED. Administrativní záležitosti zařídí 

sekretariát.  

sekretariát neprodleně 

4.  Smlouvy o výkonu funkce 

VV předběžně schválil uzavření smluv o výkonu funkce s osobami, které 

ve jmenované nebo volené funkci (členové VV, předsedové komisí) 

pracují pro ČHS. Návrhy smluv připraví, po konzultaci s M. Veselým, 

B. Valentová, termín do konce června.  

Valentová do 30.6. 

5.  Mezinárodní aktivity 

J. Bloudek a M. Veselý se v květnu zúčastní jednání BMU. J. Bloudek se 

dále v červnu zúčastní jednání pracovní skupiny o úpravě strategie UIAA 

a v květnu jednání boardu EUMA zaměřeného na vytvoření dlouhodobé 

strategie této organizace.  

VV vzal na vědomí možnost využití evropských grantů – Přeshraniční 

spolupráce Česko – Polsko (PZA) a Norské fondy. Za mezinárodní 

aktivity odpovídá J. Bloudek. 

Bloudek průběžně 

6.  Personalistika 

B. Valentová informovala o obsazení místa ekonoma v sekretariátu ČHS. 

Jedná se o externí spolupráci odpovídající cca polovičnímu úvazku, od 

1. 7. 2018. 

- - 
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7.  Mapování historie ČHS 

J. Bloudek informoval o schůzce k návrhu J. Obročníka na 

shromažďování fotografií a dalších historických dokumentů 

prostřednictvím webové aplikace. Podrobné řešení navrhne J. Obročník, 

na základě posouzení bude rozhodnuto o případné realizaci v roce 2019. 

Odpovídá J. Bloudek.  

Bloudek do 31.10. 

8.  Finanční podpora údržby chat ve Vysokých Tatrách 

VV uložil sekretariátu zaslat na účet SHS James finanční podporu na 

údržbu chat ve Vysokých Tatrách, které jsou ve spoluvlastnictví SHS 

James. Podpora ve výši 100 tisíc Kč byla schválena v rámci letošního 

rozpočtu ČHS.  

sekretariát do 15.5. 

9.  Finanční podpora MHFF 

VV vyhověl žádosti města Teplice nad Metují o poskytnutí finanční 

podpory na Mezinárodní horolezecký filmový festival v Teplicích 

a rozhodl, že poskytne částku ve výši 20 tisíc Kč. Zaslání peněz zajistí 

sekretariát.  

sekretariát do 15.5. 

10.  Členská databáze ČHS 

B. Valentová informovala o pokračování prací na programování členské 

databáze včetně modulu pro oddíly. Za úkol odpovídá B. Valentová.  

Valentová do konce 

roku 2018 

11.  Členství v Pražské tělovýchovné unii (PTU) 

VV předběžně schválil podání žádosti ČHS o členství v PTU, dořeší 

B. Valentová.  

Valentová do 30.6. 

12.  Český pohár v boulderingu 

Spolek České sportovní lezení (ČSL) si převzal výpověď smlouvy 

o pořádání seriálu závodů ČP v boulderingu a ČP v boulderingu 

mládeže, kterou mu zaslal ČHS z důvodu vícečetného neplnění smlouvy 

ze strany ČSL. Výpověď byla převzata 16.4. a je platná od 16.5.2018 

ČHS připravuje uskutečnění zbývajících závodů ČP ve své režii, 

odpovídá předseda KSL T. Binter.  

Binter neprodleně 

13.  Závody mládeže  

VV diskutoval o požadavku na účast dětí z členských spolků ČHS na 

závodech pořádaných sportovním svazem, která je jednou z podmínek 

poskytnutí vyšších dotací z programu MŠMT Můj klub a dotací MHMP, 

a uložil R. Šmídovi, aby na příští jednání VV připravil návrh řešení na 

pořádání nižší úrovně soutěží pro děti a mládež z klubů mládeže ČHS.    

Šmíd příští 

jednání VV 

14.  Dotace MŠMT, MHMP 

M. Veselý informoval, že ČHS bylo přiděleno 2 039 tisíc Kč z programu 

Repre, 1 925 tisíc Kč z programu Talent a 8 123 tisíc Kč z programu 

Organizace sportu MŠMT. Dále informoval, že byly podány dvě žádostí 

o dotace MHMP - na podporu MČR v lezení na obtížnost, a na podporu 

sportovních aktivit pražských oddílů pracujících s mládeží.  

- - 

15.  Čerpání rozpočtu ČHS 

VV se seznámil s čerpáním rozpočtu k datu jednání VV, čerpání probíhá 

v souladu s očekáváním.  

- - 
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16.  Oblast mládeže 

V projektu mládeže je zapojeno 43 oddílů. Probíhá příprava soutěže 

Mladý horal, po oddílových kolech se uskuteční v polovině září celostátní 

finále. Komise přidělila granty na podporu mládeže, o které požádalo 41 

oddílů, z toho 23 klubů mládeže.  

VV vzal na vědomí informaci o fungování sítě trenérů a uložil R. Šmídovi, 

aby ve spolupráci s KSL zorganizoval setkání trenérů zaměřené na 

vyhodnocení současného stavu a do konce září předložil návrhy na 

možná zlepšení.  

Šmíd do 30.9. 

17.  Akreditovaný kurz Instruktor lezení na umělé stěně 

VV uložil R. Šmídovi připravit na základě konzultace s T. Binterem návrh 

žádosti o novou akreditaci kurzu Instruktor lezení na umělé stěně 

a předložit návrh na jednání VV ke schválení, tak, aby žádost mohla být 

podána na MŠMT nejpozději v polovině srpna 2018. 

VV dále uložil R. Šmídovi připravit do konce srpna detailní informace 

o průběhu kurzů Instruktor lezení na umělé stěně včetně námětů na 

případné organizační změny. 

Šmíd do 15.8. 

do 31.8. 

18.  Metodická příručka UIAA Alpine Skills 

VV vzal na vědomí informaci J. Vogela o postupu prací na překladu 

příručky. Bylo dojednáno společné vydání s SHS James.  

- - 

19.  Garantované horoškoly ČHS 

VV vzal na vědomí informaci předsedy metodické komise J. Vogela, že 

o zapojení do systému garantovaných horoškol projevily zájem další 4 

oddíly.  

- - 

20.  Archiv vrcholových a stěnových knih 

VV projednal návrh na vytvoření archivu vrcholových a stěnových knih 

v rámci databáze Skály ČR, který předložil správce databáze skal 

P. Jandík. VV rozhodl, že realizace je podmíněna zájmem a aktivním 

přispěním ze strany oblastních vrcholových komisí a správců skal a uložil 

předsedovi CVK K. Berndtovi, aby s nimi tuto záležitost projednal.   

Berndt do 30.9. 

21.  Vyhodnocení Valné hromady ČHS 

VV hodnotil organizaci a průběh letošní Valné hromady ČHS 

a konstatoval, že průběh jednání ukázal, že pro většinu členské základny 

jsou návrhy na osamostatnění soutěžního lezení neakceptovatelné. Dále 

pozitivně hodnotil způsob registrace a hlasování prostřednictvím 

elektronických karet.   

- - 

22.  Žádost o poskytnutí dokumentů k dotacím MŠMT 

VV posoudil žádost člena o poskytnutí kompletní dokumentace žádostí 

ČHS o dotace MŠMT a usnesl se, že nevyhoví, neboť se jedná o interní 

dokument související s každodenním fungováním ČHS a se zajištěním 

jeho chodu. Dokumenty tohoto typu se z logiky věci samé nemohou 

volně šířit, protože by to mohlo poškodit ČHS. VV uložil B. Valentové 

informovat o stanovisku žadatele, s tím, že ČHS mu poskytne základní 

informace, pokud jde o zaměření žádosti, požadovanou a přidělenou 

částku.  

Valentová neprodleně 
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23.  Podání disciplinární stížnosti na J. Turka 

VV rozhodl o podání disciplinární stížnosti na J. Turka ve věci zveřejnění 

smlouvy mezi ČHS a společností Seznam.cz. Za podání stížnosti 

odpovídá M. Veselý.  

Veselý neprodleně 

24.  Priority roku 2018 

VV stanovil priority činnosti v roce 2018: dokončení úpravy členské 

databáze a e-shopu, opatření zajišťující soulad s evropským nařízením 

o ochraně osobních údajů, posílení ekonomické agendy zejména ve 

vztahu k dotacím, personální řešení oblasti marketingu a médií, oblast 

řízení zejména ve vztahu k soutěžnímu lezení a dalším významným 

a rozsáhlým agendám ČHS, návrh úpravy stanov ve věci řešení práv 

členů na VH hlavně pokud jde o osoby mladší 18 let, viz usnesení VH.  

  

 


