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Místo jednání: Praha Datum: 22. 3. 2019  

schválil: Bloudek  

zapsala: Valentová Pořadové číslo: 21 

Distribuční list: členové VV, sekretariát, revizní komise 

Seznam účastníků:  

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

sekretariát – Valentová 

Příští jednání: 24. 4. 2019, Praha 

Přílohy:  

 

 Popis Vlastník  Termín 

1.  Kontrola plnění úkolů z předchozích jednání 

Úkoly z předchozího jednání VV byly splněny vyjma jednání 
s předsedou komise tradičního skialpinismu, které je odloženo 
z důvodu časové zaneprázdněnosti předsedy komise. Za úkol 
odpovídá P. Resch. 

  

2.  Schválení přijetí spolku HO Horoakademie z.s. 

VV dodatečně potvrdil schválení žádosti o přjetí HO Horoakademie, 
z.s. do ČHS, které proběhlo korespondenčně.  

- - 

3.  Příprava VH ČHS 

Výkonný výbor projednával jednotlivé body týkající se VH ČHS a 
současně odsouhlasil termín jednání VH ČHS v roce 2020 – 21. 3. 
2020.  

- - 

4.  Informace o setkání se zástupci oddílů 

Setkání se zástupci oddílů se uskutečnilo 23. 2. 2019 v Jihlavě, za VV 
se jej zúčastnil předseda J. Bloudek a člen VV D. Urbášek. Cílem 
setkání bylo poskytnout podrobnější informace o důležitých oblastech 
činnosti ČHS a poskytnout oddílům prostor k diskusi.  

- - 

5.  Personální záležitosti 

K 31. 3. 2019 ukončí spolupráci s ČHS účetní Dagmar Votrubová, 

agendu již převzala Martina Hofmanová. K 30. 4. ukončí pracovní 

poměr Kateřina Zelenková. VV rozhodl o vypsání výběrové řízení na 

administrativního pracovníka pro závodní sport, hlavně pro soutěžní 

lezení, a současné na manažera, který bude koordinovat činnost 

v oblasti soutěžního lezení ve spolupráci s KSL. Výběrové řízení 

připraví B. Valentová ve spolupráci s KSL, zveřejnění neprodleně.  

Valentová, KSL neprodleně 
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6.  Mezinárodní záležitosti 

J. Bloudek se březnu zúčastnil jednání PA IFSC v Tokiu, kde byla 
projednávána řada významných bodů včetně změny stanov.  

 

VV projednal pokračování dosavadní mezinárodní spolupráce založené 
v rámci projektu Climbing for Everybody financovaného z Erasmu+ a 
schválil podání nové žádosti o evropský grant na projekt s rozpočtem 
60 tis. EUR na období 2020 – 2022, který umožní pokračování 
rozeběhnuté spolupráce u mládeže, vzdělávání a výměny odborných 
zkušeností. Partnery tohoto projektu budou s menšími změnami 
partneři předchozího projektu Climbing for Everybody. Odpovídá 
J. Bloudek. 

 

VV projednal a schválil návrh na podání žádosti o evropský grant na 
projekt s rozpočtem 400 tis. EUR na období 2020 – 2022. Účastníky 
projektové přihlášky jsou DAV (Německo), ÖAV (Rakousko), PZS 
(Slovinsko), ERA (European Ramblers se sídlem v Německu), EUMA 
(Sdružení evropských národních horolezeckých organizací se sídlem 
v Belgii), FSV UK – Institut mezinárodních studií jako výzkumný partner 
a ČHS jako vedoucí partner projektu. Zaměření projektu je na 
horolezeckou infrastrukturu: chaty, cesty a lezecké oblasti, její 
budování, údržba a vazby na legislativu i programové priority EU, 
včetně vytváření potřebných vztahů s evropskými institucemi. 
Odpovídá J. Bloudek. 

 

J. Bloudek informoval o chystané VH Balkánské horolezecké unie, 
v květnu 2019 v Korçë (Albánie) a které se za ČHS zúčastní J. Bloudek 
a M. Veselý.   

J. Bloudek granty - 

neprodleně 

7.  Podání disciplinární stížnosti 

VV rozhodl o podání disciplinární stížnosti ve věci pokusu o oddělení 
sportovního lezení od ČHS a uložil M. Veselému, aby stížnost za 
Výkonný výbor připravil a podal. 

M. Veselý neprodleně 

8.  Hospodaření ČHS 

VV schválil účetní závěrku za rok 2018.  

M. Veselý doplnil informace ke zprávě o hospodaření za rok 2018, 

která bude předložena Valné hromadě ke schválení. V období od 

vydání bulletinu ČHS do data konání VH byly zjištěny dvě částky, které 

časově a věcně souvisejí s rokem 2018, nebyly dosud do výsledku 

hospodaření 2018 zahrnuty a navrhuje se uhradit je z kapitoly 

Administrativa:  

- pořádání kvalifikačního závodu na Smíchově v březnu 2018 ve výši 

46 tis. Kč  

- migrace, kontrola duplicit a nekonzistencí dat z databáze členů 

uhrazené v březnu 2019 ve výši 97 tis. Kč. 

Dále nebyla do čerpání rozpočtu zahrnuta částka za nákup licence 

k aplikaci Databáze členů - 200 tis. Kč. Jedná se o pořízení stálého 

aktiva - nehmotného investičního majetku v roce 2019, navrhuje se 

uhradit z dlouhodobých rezerv ČHS. 

VV dále schválil projekt zaměřený na podporu sportovní činnosti 

pražských spolků sdružených v ČHS, o jehož financování ČHS žádá 

v rámci dotačních programů Hl. m. Prahy. Za podání žádosti odpovídá 

J. Schlöglová. 

ČHS se stal od 1. 2. 2019 plátcem DPH, za plnění povinností s tím 

souvisejících odpovídá J. Schlöglová.  

Schlöglová průběžně 
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9.  Mládež 

Připravuje se 2. ročník soutěže Mladý horal, rozbíhají se Open závody 

pro kluby mládeže, Komise mládeže připravuje mezinárodní kemp pro 

mládež v Ostrově. 

- - 

10.  Metodika, vzdělávání 

Od začátku roku se uskutečnilo závěrečné školení instruktorů HAL, 

jedno doškolení instruktorů a dva metodické dny pro veřejnost. Letošní 

instruktorské kurzy budou zahájeny koncem března. 

- - 

11.  Sport 

Byla ukončena sezona závodů v ledolezení / drytoolingu a závodním 

skialpinismu. Proběhly první dva nominační závody v boulderingu, 

připravují se první výjezd na mezinárodní závody IFSC. 

VV projednal personální situaci v oblasti soutěžního lezení, bude 

vypsáno výběrové řízení, viz bod č. 5. 

- - 

12.  Workshop údržba skal a ochrana přírody  

ČHS připravuje ve spolupráci s SHS James společný workshop 

zaměřený na údržbu skal a ochranu přírody, součástí bude školení 

správců skal pro správce ze Slovenska. Školení je naplánováno na 

víkend 25.- 26. 2019 v Českém ráji. Za ČHS za akci odpovídá K.Berndt 

a B. Valentová, za SHS James V. Linek.  

Berndt, Valentová do termínu 

konání akce 

13.  Ročenka ČHS 

V týdnu před konáním Valné hromady začala distribuce Ročenek ČHS 

oddílům; Ročenky budou k dispozici také na několika desítkách 

lezeckých stěn po celé ČR. Za distribuci odpovídá sekretariát.  

sekretariát průběžně 

 


