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

Datum: 4. 2. 2019

schválil: Bloudek
zapsala: Valentová

Pořadové číslo: 20

Distribuční list: členové VV, sekretariát, revizní komise
Seznam účastníků:
VV - Bloudek, Aksamit, Veselý, Urbášek; omluven Resch
sekretariát – Valentová, Schlöglová
Příští jednání: 22.3.2019 od 16 hod., Praha
Přílohy:
Popis
1.

Vlastník

Termín

Kontrola plnění úkolů z předchozích jednání
Úkoly z předchozího jednání VV byly splněny vyjma těchto:
Projednání námětů s předsedou komise tradičního skialpinismu,
odpovídá P. Resch, termín do příštího jednání VV.
Zveřejnění informace o Open závodech mládeže, odpovídá Komise
mládeže, termín neprodleně.

2.

Příprava VH ČHS
Na program VH bude zařazen bod týkající se pobočných spolků ČHS,
které jsou zapsány ve spolkovém rejstříku, s tím, že VV navrhuje jejich
zrušení dle ustanovení Občanského zákoníku jako jediný způsob jak
uvést zápis ve spolkovému rejstříku do souladu s reálnou situací ČHS.
Informaci pro VH připraví B. Valentová.

Valentová

23.3.2019

3.

Členská databáze, e-shop a modul pro oddíly

Valentová

průběžně

-

-

Systém pro evidenci členské základny, e-shop a modul pro předsedy
oddílů je v provozu, při kterém současně probíhá odstraňování chyb
a doplňování chybějících funkcí. Za komunikaci s firmou Vizus
odpovídá B. Valentová.
4.

Šetření evidence členské základny
ČHS poskytl Policii ČR informace o vedení evidence členské základny
v období let 2008 – 2016, o které byly požádány i další sportovní svazy.

5.

Návrh na doplnění Disciplinárního řádu
VV vzal na vědomí doporučení Antidopingové agentury ČR doplnit
Disciplinární řád o ustanovení týkající se boje proti dopingu a požádal
Disciplinární komisi, aby se novelizací Disciplinárního řádu začala
neprodleně zabývat, s tím, že v optimálním případě bude návrh novely
předložen ke schválení na VH.

Disciplinární
komise

23.3.2019
nebo podle
možností

6.

Návrh směrnice o ochraně osobních údajů
VV předběžně schválil návrh Směrnice o ochraně osobních údajů
a uložil B. Valentové její dopracování v návaznosti na dokončení
členské databáze.

Valentová

podle
možností

7.

Setkání s oddíly ČHS

sekretariát

do doby
konání akce

Setkání, na které již byly pozvány větší oddíly ČHS (cca nad 30 členů),
se uskuteční 23.2.2019 v Jihlavě. Za organizaci odpovídá sekretariát.
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8.

Odpis pohledávek

Schlöglová

neprodleně

Schlöglová

průběžně

Schlöglová

do 28.2.2019
23.3.2019

VV schválil návrh na odpis nedobytných pohledávek v celkové výši
55.915 Kč, s dopadem do nákladů roku 2018. Za realizaci odpovídá
J. Schlöglová.
VV současně rozhodl, že platby předem budou možné jen výjimečně,
ve vztahu k ověřeným partnerům.
9.

Inventura majetku ČHS
VV schválil zprávu o inventuře majetku a zásob ČHS, která byla
provedena k 31.12.2018, včetně návrhu na vyřazení majetku z důvodu
zastarání, morálního opotřebení a ztráty v celkové hodnotě 143.541 Kč.
VV vzal na vědomí informace o způsobu vedení evidence majetku
i úpravách zaměřených na její zpřesnění a uvedení do souladu
s platnými právními předpisy. Za agendu odpovídá J. Schlöglová.

10.

Hospodaření ČHS
VV schválil zprávu o hospodaření ČHS za rok 2018, které skončilo
přebytkem ve výši 624 tisíc Kč. Zpráva o hospodaření bude předložena
ke schválení VH ČHS 2019, konečná účetní závěrka bude zpracována
do konce února 2019, odpovídá J. Schlöglová.

11.

Příprava rozpočtu ČHS na rok 2019

23.3.2019

VV schválil konečný návrh rozpočtu ČHS na rok 2019 v celkovém
objemu 19.744 tisíc Kč. Návrh rozpočtu bude předložen ke schválení
VH ČHS 2019.
12.

Žádost o dotaci na pořízení hmotného majetku

Schlöglová

neprodleně

-

-

sekretariát, komise
mládeže

neprodleně

VV rozhodl o podání žádosti o dotaci MŠMT na pořízení hmotného
majetku v celkové výši 6 423 tisíc Kč, ze které by měla být pořízena
auta pro dopravu reprezentantů na zahraniční závody, mobilní
boulderová stěna a další majetek pro soutěžní lezení, a uložil
J. Schlöglové, aby žádost neprodleně podala.
13.

Souhrnné informace mládež, metodika
VV vzal na vědomí souhrnné informace z oblasti mládeže, vzdělávání
a závodního sportu, zejména:
Oblast mládeže – začala příprava dalšího ročníku soutěže Mladý horal,
probíhá přijímání žádostí o granty mládeže, do sítě mládežnických
klubů se hlásí dva nové oddíly.
Vzdělávání – byl zveřejněn kalendář kurzů pro instruktory včetně
informací o blokovém vzdělávání, proběhl kurz trenér C pro členy SHS
James, připravuje se metodický den v ledolezení.

14.

Návrh mládežnických závodů Oddílové open
VV předběžně schválil pravidla a podmínky pro vyhlášení závodů pro
mládež v soutěžním lezení - Oddílové open, a uložil sekretariátu, aby
ve spolupráci s komisí mládeže zapracoval dílčí připomínku týkající se
členství v ČHS a zveřejnil informace na webu ČHS.
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15.

Kurzy instruktorů, bloková výuka atd.

Aksamit

do 30.6.2019
do 30.9.2019

-

-

sekretariát, KSL

neprodleně

Resch

podle
možností

Valentová, Berndt

příští jednání
VV

VV projednal a schválil záměr na sloučení kurzů Instruktor lezení na
umělé stěně a Instruktor sportovního lezení od roku 2020, s tím, že
uložil P. Aksamitovi, aby ve spolupráci s příslušnými komisemi připravil
podrobný návrh řešení a předložil jej nejpozději do 30.9. 2019 na
jednání VV.
VV diskutoval o poplatcích za instruktorské kurzy ČHS a uložil
P. Aksamitovi, aby připravil a předložil na jednání VV nejpozději do
30.6. návrh na jejich možné zvýšení, s realizací od roku 2020.
VV vzal na vědomí informaci o blokové výuce instruktorských kurzů
spočívající v tom, že absolvování vyššího stupně vzdělávání je nově
podmíněno absolvování nižšího stupně vzdělávání (např. přijetí na kurz
RCI je podmíněno absolvováním kurzu SCI apod.).
16.

Soutěžní lezení, situace v KSL
VV vzal na vědomí a pozitivně hodnotil zprávu hlavního trenéra
reprezentace za rok 2018, která dokumentuje celkově se zvyšující
výkonnost reprezentantů, hlavně mládeže na mezinárodních závodech,
i zlepšující se péči o talentované závodníky.
Probíhá příprava závodní sezony včetně dokončování kalendáře
tuzemských závodů, proběhl výběr nových členů VSCM, uskutečnilo se
soustředění atd.
VV konstatoval, že objem práce v oblasti soutěžního lezení dlouhodobě
neodpovídá personální kapacitě komise a proto je nezbytné vytvoření a
obsazení manažerské pozice pro tuto oblast.

17.

Souhrnné informace sport
Závodní skialpinismus - bylo sestaveno reprezentační družstvo
v závodním skialpinismu, jehož členové se zúčastnili již dvou
mezinárodních závodů; probíhají závody seriálu HUDY ČP.
Ledolezení – probíhá příprava závodu, které se uskuteční na pilíři
v Brně.
V pátek 8.2.2019 se uskuteční v Liberci slavností vyhlášení výsledků
ankety Výstupy roku 2018.

18.

Úprava kvalifikačního řádu pro trenéry soutěžního lezení ČHS
VV předběžně schválil úpravu Kvalifikačního řádu pro trenéry
soutěžního lezení ČHS a uložil sekretariátu, aby ve spolupráci s komisí
soutěžního lezení zapracoval připomínku týkající se členství v ČHS a
zveřejnil aktualizovaný Kvalifikační řád na webu ČHS.

19.

Odstoupení předsedy komise alpinismu
VV vzal na vědomí odstoupení J. Zbranka z funkce předsedy komise
alpinismu a poděkoval mu za práci. VV současně pověřil P. Resche
dočasným řízením komise a uložil mu hledat vhodného kandidáta na
obsazení uvolněné funkce.

20.

Bezpečnost práce
VV vzal na vědomí informaci o požadavcích týkajících se bezpečnosti
práce zejména v oblasti údržby skal a uložil B. Valentové a K.
Berndtovi předložit na příští jednání VV návrh řešení.
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21.

Marketing, média - různé

Plevková

průběžně

VV vzal na vědomí informace o dojednávání detailů spolupráce
s partnery ČHS včetně značky Rock Point, která opět podpoří seriály
závodů ČP v boulderingu, o přípravě rámcové smlouvy s ČT,
aktualizované inzerci a letácích ČHS a o přípravě Ročenky ČHS 2018
apod. Za oblast odpovídá R. Plevková.
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