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Místo jednání: Praha Datum: 18. 6. 2018  

schválil: Bloudek  

zapsala: Valentová Pořadové číslo: 14 

Distribuční list: členové VV, sekretariát, revizní komise 

Seznam účastníků:  

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

sekretariát - Valentová 

Příští jednání: 24. 8. 2018 od 15. hod. Ostaš (alt. 4.9. od 15 hod. Praha) 

Přílohy: Nabídka ČP v boulderingu pro ČSL, Popis jednání s hlavním partnerem ČP v boulderingu 

 

Č. Popis Vlastník Termín 

1.  Kontrola plnění úkolů 

Níže uvedené úkoly byly odloženy.  

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.  Ochrana osobních údajů 

VV vzal na vědomí, že oddílům ČHS byly rozeslány informace týkající se 

ochrany osobních údajů. Za oblast odpovídá B. Valentová.  

Valentová průběžně 

3.  Kurz Instruktor lezení na umělé stěně 

VV předběžně schválil žádosti o novou akreditaci kurzu Instruktor lezení 

na umělé stěně, neboť platnost současné akreditace končí v září. Za 

dopracování a podání žádosti odpovídá R. Šmíd, žádost bude odeslána 

na MŠMT nejpozději do 31. 7.   

VV dále uložil sekretariátu, aby ve spolupráci s Komisí soutěžního lezení 

připravil na příští jednání VV návrh zlepšení organizace a řízení kurzu 

Instruktor lezení na umělé stěně.  

Šmíd, sekretariát 

a KSL 

do 31.7. 

příští jednání 

VV 

4.  Mezinárodní aktivity 

J. Bloudek se v květnu a v červnu zúčastnil jednání boardu EUMA ve 

Španělsku, které bylo zaměřeno na strategii, využití evropských projektů 

a spolupráci mezi členy, jednání pracovní skupiny UIAA pro strategii ve 

Švýcarsku, a jednání projektových koordinátorů projektu Erasmus+ 

v Maďarsku.   

Bloudek průběžně 

5.  Přihláška do Pražské tělovýchovné unie 

VV předběžně schválil podání přihlášky ČHS do Pražské tělovýchovné 

unie s cílem umožnit využití právních, finančních apod. služeb. Za 

doplnění a podání přihlášky odpovídá sekretariát.  

sekretariát neprodleně 

6.  Metodika na horolezeckých festivalech 

VV vzal na vědomí informaci o přípravě metodických akcí na 

Mezinárodním horolezeckém filmovém festivalu v Teplicích nad Metují 

a Horolezeckém festivalu Český ráj. Zodpovídá R. Šmíd.  

Šmíd průběžně do 

doby konání 

festivalů 
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7.  Pojištění odpovědnosti statutárního orgánu 

VV schválil smlouvu o pojištění odpovědnosti statutárního orgánu na 

další roční období u pojišťovny Colonnade Insurance S.A, za uzavření 

smlouvy odpovídá M. Veselý. 

Veselý neprodleně 

8.  Body týkající se hospodaření ČHS 

VV vzal na vědomí zprávu M. Veselého, podle které jsou příjmy z běžné 

činnosti ČHS k dnešnímu dni 16.071 tis. Kč, což je 98,3% příjmů 

plánovaných v rozpočtu 2018. Dosavadní výdaje jsou dle reportingu nižší 

než 30% výdajů plánovaných v rozpočtu. 

VV vzal na vědomí, že termín pro vyčerpání peněz z loterií získaných 

v předchozích letech je prodloužen do konce roku 2020. 

Veselý průběžně 

9.  Aktivity v projektu mládeže 

VV vzal na vědomí informace týkající se projektu mládeže:  

- Proběhlo zmapování sportovních aktivit za 1. pololetí, na základě 

kterého bude do poloviny července vyplacena finanční podpora ve výši 

100 Kč/dítě, které se zúčastnilo soutěžních aktivit.  

- Probíhá příprava finále soutěže Mladý horal, které se uskuteční 15. 9. 

v Českém ráji v oblasti Malé skály, včetně přípravy pobytu ve Slovinsku 

pro vítěze soutěže. Za akci odpovídá R. Šmíd a Komise mládeže. 

- Probíhá příprava horolezeckého kempu pořádaného ve spolupráci se 

Slovinským horolezeckým svazem, který se uskuteční koncem července. 

Za organizaci odpovídá R. Šmíd a Komise mládeže.  

Šmíd, Komise 

mládeže 

- do 15.7. 

- do data 

konání akcí 

10.  Soutěžní aktivity dětí z klubů mládeže 

Proběhlo zmapování účasti dětí z klubů mládeže na závodech 

v soutěžním lezení. Reagovalo 33 klubů, závodů se účastní děti 

a mládež z 28 z nich. Cca 60 dětí se účastní seriálů závodů 

organizovaných ČHS; mimo tyto seriály se děti a mládež účastní 

regionálních soutěží. V návaznosti na zmapování situace bude připraven 

návrh na závody s podporou ČHS zaměřené hlavně na kluby mládeže. 

Za přípravu návrhu odpovídá R. Šmíd a P. Resch, s tím, že návrh bude 

po odsouhlasení na jednání VV prezentován na podzimním setkání klubů 

mládeže.   

Šmíd, Resch příští jednání 

VV a dále 

setkání klubů 

mládeže 

11.  Diskuse o založení servisní s.r.o. 

VV diskutoval podmínky založení servisní s r.o., kterou bude 

pravděpodobně nutno založit s ohledem na vývoj hospodaření ČHS, 

a potvrdil, že jediným společníkem (vlastníkem) s r.o. bude ČHS, 

a statutárním orgánem 2 jednatelé - členové VV ČHS. VV uložil 

sekretariátu zjistit možnost sídla s.r.o. na Strahově v sídle ČUS. Založení 

s.r.o. musí respektovat podmínky uložené VH ČHS 2015 (náklady na 

zřízení max. 45 tis., platby z ČHS do s.r.o. nejsou možné bez souhlasu 

VH, všechny příjmy s.r.o. budou využity pro podporu činností ČHS, s.r.o. 

podléhá kontrole RK a VH). Za úkol odpovídá J. Bloudek.  

Bloudek 

sekretariát 

průběžně  
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12.  Organizace Českého poháru v boulderingu 

ČHS předložil Českému sportovnímu lezení nabídku možné spolupráce 

při organizaci Českého poháru v boulderingu a Českého poháru v 

boulderingu mládeže, jejíž znění je v příloze zápisu. ČSL tuto nabídku do 

jednání VV nepřijalo s tím, že si klade své podmínky a požaduje zejména 

uzavření smlouvy o dlouhodobé spolupráci i pro následující roky ještě 

před konáním letošních závodů. VV ani KSL nepovažují za únosné 

zavazovat ČHS k dlouhodobé spolupráci dříve, než se v praxi ověří její 

funkčnost a požadovaná kvalita plnění ze strany ČSL, která letos vedla k 

výpovědi smlouvy. VV diskutoval další postup včetně termínů s ohledem 

na časové okolnosti a rozhodl pro případ, že by si ČSL nadále kladlo 

neakceptovatelné podmínky, zahájit přípravy uspořádání MČR a MČRM 

v boulderingu ve vlastní režii. 

Urbášek průběžně 

13.  Oprava výroku na VH ČHS 

Při jednání s ČSL korigovali zástupci ČHS nepřesný výrok P. Resche 

týkající se role J. Zozuláka při vyjednávání podpory hlavního partnera 

seriálu závodů ČP v bouleringu, který zazněl na letošní VH ČHS. Popis 

událostí, který dodatečně zrekapituloval sekretariát a potvrdil zástupce 

hlavního partnera závodů, je uveden v příloze. VV se omlouvá za 

nepřesný popis událostí z roku 2013/2014, který zazněl na VH. 

- - 

14.  Návrh profesionálního trenérského zajištění soutěžního lezení 

VV projednal návrh koncepce profesionálního trenérského zajištění 

v soutěžním lezení a VSCM, který připravila Komise soutěžního lezení, 

a schválil principy předložené koncepce. VV současně uložil 

D. Urbáškovi, aby na základě připomínek a finančních podkladů doplnil, 

ve spolupráci s M. Veselým a sekretariátem, organizační, pracovně 

právní a finanční aspekty koncepce.  

Urbášek, Veselý, 

sekretariát 

neprodleně 

15.  Sokolíci  

Koncem května se uskutečnil první čtyřdenní výjezd týmu mladých 

alpinistů – Sokolíků do pískovcových oblastí Saska. Další výjezd se 

uskuteční v červenci do Alp.  

Hlavním partnerem týmu Sokolíků je značka Outdoor Equipment, dalšími 

partnery jsou značky Tendon a Rock Empire.  

- - 

 


