Zápis z jednání Výkonného výboru
Českého horolezeckého svazu
Místo jednání: Praha

Datum: 21. 5. 2018

schválil: Bloudek
zapsala: Valentová

Pořadové číslo: 13

Distribuční list: členové VV, sekretariát, revizní komise
Seznam účastníků:
VV - Bloudek, Resch, Veselý, Urbášek, Pavel Aksamit
sekretariát - Valentová
Příští jednání: 18. 6. 2018 od 15. hod. Praha
Přílohy:
Č.

Popis

1.

Kontrola plnění úkolů

Vlastník

Termín

sekretariát

neprodleně

Valentová

průběžně

sekretariát

neprodleně

Valentová

do 31.12.

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.

Schválení nového spolku ČHS
VV schválil přijetí spolku Lezu v Mezu z.s. do ČHS. Administrativní
záležitosti zařídí sekretariát.

3.

Ochrana osobních údajů
VV vzal na vědomí informaci o přípravě nezbytných opatření k ochraně
osobních údajů dle Nařízení EU, které nabývá účinnosti 25. 5. 2018. Za
celou oblast odpovídá B. Valentová.

4.

Kooptace nového člena do výkonného výboru
VV kooptoval do funkce člena výkonného výboru Pavla Aksamita z HO
Lokomotiva Teplice, který nahradil R. Keila, který odstoupil z funkce
v dubnu 2018. P. Aksamit bude mít v gesci oblast vzdělávání. Členství P.
Aksamita ve VV bude předloženo ke schválení nejbližší Valné hromadě
ČHS. Funkční období kooptovaného člena VV je shodné jako ostatních
členů VV, tj. do valné hromady v roce 2021. Nezbytná administrativní
opatření včetně zápisu do spolkového rejstříku zajistí sekretariát.

5.

Členská databáze
VV schválil detailní analýzu, na základě které bylo zahájeno
programování nové verze webového modulu pro evidenci členů včetně eshopu a rozhraní pro oddíly. Nová verze bude spuštěna v souvislosti
s členstvím na rok 2019. Za úkol odpovídá B. Valentová.
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6.

Mezinárodní aktivity

Bloudek

průběžně

Valentová
Šmíd

neprodleně

Valentová

neprodleně

Veselý

do 31.5.

Šmíd

do doby
konání akce

Bloudek

příští jednání
VV

J. Bloudek a M. Veselý se zúčastnili výročního zasedání Balkánské
horolezecké unie (BMU), kde je ČHS přidruženým členem. Na setkání
bylo dohodnuto, že organizátorem tohoto zasedání v roce 2020 bude
ČHS.
J. Bloudek informoval, že žádost ČHS o grant v rámci programu EU
Interreg nebyla přijata, a nastínil další možnosti využití fondů EU
a Norských fondů pro ČHS.
7.

Horolezecký festival Český ráj
VV posoudil žádost organizátorů Horolezeckého festivalu o podporu
a rozhodl, že na akci poskytne částku 10 tisíc Kč. O rozhodnutí bude
pořadatele informovat a za přípravu návrhu smlouvy odpovídá
B. Valentová.
VV dále uložil R. Šmídovi projednat s metodickou komisí možnost
uspořádat v rámci programu festivalu metodické dny ČHS.

8.

Dohoda o spolupráci se Správou NP České Švýcarsko
VV schválil dohodu o spolupráci mezi ČHS a Správou Národního parku
České Švýcarsko, která se týká ochrany přírody a horolezeckých terénů.
Podpis dohody zajistí B. Valentová.

9.

Pojištění odpovědnosti statutárního orgánu
VV rozhodl, že bude prodlouženo pojištění odpovědnosti statutárního
orgánu na další roční období. Za uzavření smlouvy odpovídá M. Veselý,
termín do 31. 5. 2018.

10.

Aktivity v projektu mládeže
VV vzal na vědomí následující informace týkající se projektu mládeže:
Probíhá mapování účasti dětí z oddílů zařazených do projektu mládeže
na závodech a dalších soutěžích.
K 31. 5. bude oddílům zařazeným do projektu mládeže vyplacena další
finanční podpora vázaná na sportovní aktivity dětí.
Probíhá příprava finále soutěže Mladý horal, které se uskuteční 15. 9.
v Českém ráji v oblasti Malé skály. Předpokládaná účast cca 100
soutěžících, předběžný rozpočet 80 tisíc Kč.
Horolezeckého kempu pořádaného Slovinským horolezeckým svazem,
který se uskuteční koncem července, se zúčastní 20 dětí ze sedmi
oddílů, které nejrychleji zareagovaly na nabídku této akce, která je
součástí spolupráce mezi ČHS a PZS. Organizační záležitosti zajistí
R. Šmíd.

11.

Hospodaření ČHS
VV vzal na vědomí informaci M. Veselého o hospodaření ČHS k 20. 5.
2018. Příjmy z členských příspěvků činí k uvedenému datu 3 825 590 Kč,
státní dotace byly získány v celkové výši 12 087 tisíc Kč. Čerpání
rozpočtu probíhá v souladu s očekáváním.

12.

Diskuse o založení s.r.o.
VV vzal na vědomí informaci o vývoji hospodaření ČHS a výhledu do
budoucnosti pokud jde o rozvoj činnosti ČHS a rozhodl, v návaznosti na
usnesení VH ČHS z roku 2016, o nutnosti založit servisní s.r.o. VV
pověřil J. Bloudka aby připravil potřebné přípravné kroky.
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13.

Organizace Českého poháru v boulderingu
21. 5. se v Praze uskutečnila schůzka se zástupci Českého sportovního
lezení o možnosti obnovení spolupráce při realizaci seriálu závodů ČP
v boulderingu a ČP v boulderingu mládeže. Obě strany se shodly, že
prioritní je kvalita závodů, a předběžně projevily zájem na organizaci
závodů opět spolupracovat, za předpokladu nalezení nového modelu
spolupráce, který umožní eliminovat dosavadní problémy, kvůli nimž byla
vypovězena rámcová smlouva. O realizaci plánovaných závodů bude
rozhodnuto podle výsledků dalšího jednání, které za ČHS povede
J. Bloudek a D. Urbášek.

14.

Bloudek,
Urbášek

průběžně

Bloudek

podle
možností

Situace v Komisi soutěžního lezení
KSL předložila návrh rozdělení kompetencí mezi KSL, VV a sekretariátu,
a dále koncepci profesionalizace reprezentačních trenérů. Oba materiály
budou projednány na plánované schůzce 6. 6., do té doby se k nim
vyjádří jednotliví členové VV a sekretariát.

15.

Návrh na vybudován lezecké stěny pro lezení na rychlost
J, Bloudek informoval o zájmu zástupců Lezecké stěny Tendon Hlubina
Ostrava vybudovat na této stěně standardní cesty pro lezení na rychlost,
s tím, že ČHS by si mohl cesty pronajímat pro trénink reprezentantů. Za
další jednání odpovídá J. Bloudek.
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