
Jednání s hlavním partnerem Českého poháru v boulderingu v letech 2013 - 2014 
 
Jednání o spolupráci s budoucím hlavním partnerem Českého poháru v boulderingu probíhala na 
podzim 2013. Jednání, která iniciovala druhá strana, vedl sekretariát ČHS, předmětem jednání byla 
podpora Českého poháru ve skialpinismu v roce 2014, o kterou projevil potenciální partner zájem, a 
tomu odpovídala i nabídka ČHS (viz zpráva na jednání Výkonného výboru ČHS, které se konalo 18. 11. 
2013).  
 
O informace z těchto jednání požádal, bez bližšího zdůvodnění, Jan Zozulák, tehdejší člen výkonného 
výboru. Vzhledem k tomu, že se jednalo o člena vedení, byly mu veškeré informace včetně návrhů na 
plnění obou stran poskytnuty.   
 
Jednání byla po určité době ukončena, podpora pro závodní skialpinismus nebyla dojednána. Důvody 
ukončení jednání nebyly specifikovány.  
 
Později ke konci roku se sekretariát dozvěděl, že subjekt, s nímž byla vedena jednání o podpoře, se 
stává hlavním partnerem Českého poháru v boulderingu, přičemž smlouva o partnerství i veškerá 
podpora závodů jde zcela mimo ČHS. Sekretariát o této skutečnosti informoval výkonný výbor 
a současně se obrátil na v té době již hlavního partnera Českého poháru v boulderingu s žádostí 
o vysvětlení situace, s upozorněním, že organizátorem seriálu závodů Českého poháru v boulderingu 
a vlastníkem příslušných marketingových a mediálních práv je ČHS, který však nebyl o uzavření 
smlouvy a podpoře seriálu závodů vůbec informován. Zástupce hlavního partnera Českého poháru 
v boulderingu byl touto informací překvapen a uvedl, že se domníval, že jednání jsou vedena 
s vědomím a souhlasem ČHS.   
 
Na počátku roku 2014 došlo k obnovení jednání mezi ČHS a hlavním partnerem Českého poháru 
v boulderingu, s tím, že tento partner nabídl Českému horolezeckému svazu spolupráci zaměřenou 
na propagaci jeho obchodní sítě, poskytnutí výhod pro členy apod.; v nabídce, kterou ČHS obdržel, 
byl uveden Český pohár v boulderingu jako největší projekt tohoto partnera.  
 
Záležitost byla poté na programu jednání výkonného výboru, které se konalo 6. 2. 2014. V zápise 
z tohoto jednání je uvedeno: „Pro příští rok je nutno s předstihem stanovit pravidla a postupy týkající 
se možnosti marketingového využití seriálů závodů a závodů, jejichž organizátorem je ČHS.“   
 
Shrnutí 
Několik pořadatelů závodů v bulderingu si vyjednalo podporu na seriál závodů Českého poháru v 
boulderingu, který, včetně příslušných marketingových a mediálních práv, nepatří jim, ale Českému 
horolezeckému svazu. O možnost vést takto zaměřená jednání nejen že Český horolezecký svaz 
nepožádali, ale ani jej o tom neinformovali. Je zřejmé a pochopitelné, že svým jednáním uvedli v omyl 
i budoucího hlavního partnera, který se domníval, že pořadatelé závodů mají k jednání svolení ČHS.  
Z informací, které máme, vyplývá, že J. Zozulák se jednání s potenciálním partnerem seriálu závodů 
Českého poháru v boulderingu přímo neúčastnil, nicméně do „prodeje“ seriálu závodů byl jako jeden 
z pořadatelů boulderových závodů, které následně získaly podporu hlavního partnera, zapojen. Jeho 
přístup je neakceptovatelný, neboť v době, kdy jednání probíhala, byl členem Výkonného výboru 
ČHS, který měl „prodeji“ seriálu závodů bránit nebo o situaci alespoň informovat.  
 
 


