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Místo jednání: Praha Datum: 14. 1. 2019  

schválil: Bloudek  

zapsala: Valentová Pořadové číslo: 19 

Distribuční list: členové VV, sekretariát, revizní komise 

Seznam účastníků:  

VV - Bloudek, Resch, Aksamit, Veselý, Urbášek 

sekretariát – Valentová, Schlöglová 

Příští jednání: 4.2.2019 od 15 hod., Praha 

Přílohy:  

 

 Popis Vlastník  Termín 

1.  Kontrola plnění úkolů z předchozích jednání 

Úkoly byly splněny.  

  

2.  Schválení nových oddílů ČHS 

VV schválil přijetí spolku LK Boulder z.s. a registraci nového oddílu 

Squadráti Outdoor, administrativní záležitostí zajistí sekretariát. 

sekretariát neprodleně 

3.  Příprava VH ČHS 

VH ČHS se uskuteční v sobotu 23. března 2019 v Praze na Strahově, 
program a veškeré podklady budou zveřejněny a rozeslány předsedům 
oddílů nejpozději 23.2.2019. Za organizaci VH odpovídá sekretariát.  

sekretariát neprodleně 

4.  Členská databáze, e-shop a modul pro oddíly 

Systém pro evidenci členské základny, objednávání průkazů, balíčku 
Trio a pojištění byl otevřen 19.12.2018 se zpožděním zapříčiněným 
zejména čištěním a převodem dat z původní databáze. Opravy chyb 
a dokončování chybějících funkcí probíhá při provozu.  

sekretariát průběžně 

5.  Úprava odměny předsedy 

VV rozhodl, že na VH ČHS bude předložen návrh na úpravu odměny 
předsedy ČHS, za přípravu návrhu odpovídá M. Veselý.   

Veselý do VH 

6.  Granty ČHS 

Granty ČHS zaměřené na mládež, údržbu skal a tradiční horolezecké 
akce budou vyhlášeny do 21.1.2019, ve stejné podobě jako 
v předchozím roce. Uzávěrka přijímání žádostí o granty na údržbu skal 
a tradiční horolezecké akce bude 11.2, uzávěrka pro granty mládeže 
22.2. Odpovídá sekretariát.  

sekretariát 18.1. a dále 

7.  Setkání s oddíly 

VV plánuje další setkání s oddíly, které by se mělo uskutečnit na 

koncem ledna, nebo v únoru. Předpokládá se jednodenní akce, pokud 

se podaří zajistit vhodné prostory, pak samostatně pro oddíly z Čecha 

z Moravy. Za organizaci odpovídá sekretariát ve spolupráci s M. 

Šramotou a J. Bloudkem. 

sekretariát do doby 

konání akce 

8.  Hospodaření ČHS 

Z posledních údajů o hospodaření vyplývá, že příjmy roku 2018 byly 

překročeny díky vyšším příjmům z dotací a mírně vyššímu výběru 

příspěvků o cca 7 %. Vzhledem k tomu a dále vzhledem k nedočerpání 

rozpočtu v některých komisích je velmi pravděpodobné, že 

hospodaření roku 2018 skončí mírným přebytkem. Účetní závěrka 

bude zpracována do 31.1.2019, odpovídá J. Schlöglová.   

Schlöglová do 31.1.2018 
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9.  Příprava rozpočtu ČHS na rok 2019 

VV uložil J. Schlöglové připravit do příštího jednání VV finální návrh 

rozpočtu ČHS na rok 2019, který bude poté předložen ke schválení na 

VH ČHS.  

Schlöglová příští jednání 

VV 

10.  Dotační programy MŠMT 

ČHS podal v prosinci 2018 žádost o dotaci z programu Repre a Talent, 

v lednu žádost o dotaci z programu Organizace sportu. V přípravě je 

podání žádosti o dotaci na investici do movitého majetku. Vyúčtování 

dotací za rok 2018 bude zpracováno nejpozději do 15.2.2019. Za 

agendu dotací odpovídá J. Schlöglová ve spolupráci s M. Veselým.   

Schlöglová dle 

stanovených 

termínů 

11.  Návrh mládežnických závodů „oddílové open“ 

V roce 2019 bude spuštěn nový systém mládežnických závodů 

v soutěžním lezení určený pro začínající a méně výkonné lezce. Počítá 

se se dvěma úrovněmi závodů - dle oficiálních soutěžních pravidel, 

nebo podle pravidel stanovených pořadatelem; pořádání obou úrovní 

závodů bude finančně podpořeno. Výzva pro potenciální pořadatele 

závodů a podrobné informace o „oddílovém open“ budou zveřejněny a 

rozeslány oddílům do 21.1.2019. Za přípravu a organizaci odpovídá 

komise mládeže.  

komise mládeže do 21.1.2019 a 

dále 

12.  Návrh na zpoplatnění metodických akcí ČHS 

VV rozhodl, že účast na některých metodických akcích ČHS bude 

podmíněna uhrazením účastnického poplatku, s tím, že členové ČHS 

budou zvýhodněni, tj. budou mít účast zdarma, nebo budou platit 

méně. Zpoplatnění se nyní týká pouze metodických dnů zaměřených 

na ledolezení - poplatek 200 Kč, členové ČHS zdarma. Za zveřejnění 

informací a realizaci odpovídá sekretariát.  

sekretariát neprodleně 

13.  Návrh na sloučení instruktorských kurzů a zavedení blokové 

výuky 

VV pověřil P. Aksamita projednat návrh na sloučení instruktorských 

kurzů a zavedení blokové výuky na schůzce s Metodickou komisí 

a s Komisí soutěžního lezení, a předložit podrobné informace na příští 

jednání VV.  

Aksamit příští jednání 

VV 

14.  Tradiční skialpinismus 

V prosinci zorganizovala komise tradičního skialpinismu další setkání 

skialpinistů, ze kterého vyplynuly náměty především na vzdělávací 

a metodickou činnost v této oblasti. VV pověřil P. Resche projednat 

náměty s předsedou komise tradičního skialpinismu a předložit je na 

příští jednání VV.  

Resch příští jednání 

VV 

15.  Výstupy roku 2018 příprava 

Probíhá vyhodnocení nejlepších výstupů roku 2018, slavnostní 

vyhlášení a udílení cen se uskuteční 8.2.2019 v Liberci v návaznosti na 

program Jizerské 50. Za organizaci odpovídá komise alpinismu ve 

spolupráci se sekretariátem.  

komise alpinismu, 

sekretariát 

do 8.2.2019 

16.  Mládež, vzdělávání, závody - různé 

VV vzal na vědomí souhrnné zprávy o dění v oblasti mládeže, 
vzdělávání a závodního sportu. 

- - 
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17.  Skály, OP různé 

V lednu se uskuteční jednání se Správou NP České Švýcarsko 

o vymezení klidových zón.  

- - 

18.  Ročenka ČHS 2018  

VV vzal na vědomí informace o přípravě Ročenky ČHS 2018, odpovídá 

R. Plevková.  

Plevková průběžně 

19.  Partneři ČHS na rok 2019 

VV vzal na vědomí informaci o jednání s potenciálními partnery ČHS 
pro rok 2019. Za jednání odpovídá R. Plevková.  

Plevková průběžně 

 
 


