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Zápis z valné hromady Českého horolezeckého svazu 

23. března 2019, Zátopkova 100/2, Praha 6 

 

 

Valnou hromadu ČHS (VH) zahájil Jan Bloudek, předseda Výkonného výboru ČHS (VV). 

Přivítal účastníky a informoval je o hlasování prostřednictvím elektronických karet, o a nabídce 

knih z knihovny ČHS a dalších organizačních záležitostech. Současně přivítal předsedu 

Slovenského horolezeckého spolku JAMES Igora Kollera. 

 

Předsedajícím byl na návrh VV zvolen 2. místopředseda ČHS Petr Resch, který se ujal řízení. 

 

Mandátová komise byla zvolena ve složení Miloslav Šramota, Petr Kříž a Jiří Kalivoda, 

předsedou se stal M. Šramota.  

 

Návrhová komise byla zvolena ve složení Tomáš Frank, Božena Valentová a Tomáš Kublák, 

předsedou se stal T. Frank.  

 

J. Bloudek představil partnery ČHS a poděkoval jim, i státním institucím (MŠMT ČR, Hl. 

m. Praha) za podporu, kterou ČHS věnují.  

 

Předseda mandátové komise M. Šramota informoval, že VH je usnášení schopná, neboť je 

přítomno nebo zastoupeno 3390 členů z celku 14 565 členů s hlasovacím právem, tj. 23,27% 

(hranice usnášení schopnosti je dle Stanov ČHS 20%).  

 

VH jednomyslně schválila Jednací a volební řád VH v navrženém znění.  

 

VH jednomyslně schválila program VH v navrženém znění.  

 

Na VH vystoupil jako host Igor Koller, předseda SHS JAMES. I. Koller poděkoval za pozvání, 

zdůraznil rozšiřující se spolupráci mezi oběma horolezeckými svazy a informoval o výzvě „Aj my 

sme Tatry“, jejímž iniciátorem je SHS JAMES a další zájmové organizace. Cílem výzvy je zabránit 

přijetí navržené novely Návštěvního řádu Tatranského národního parku, která by prakticky 

znemožnila provozování horolezectví, skialpinismu i vysokohorské turistiky v Tatrách. Díky výzvě, 

kterou již podepsalo cca 16 tisíc lidí včetně horolezců z ČR a z Polska, bylo přijetí novely 

pozastaveno a SHS James a další zájmové organizace se budou moci na přípravě Návštěvního řádu 

podílet. I. Koller navrhl, aby VH schválila připojení ČHS a jeho členů k výzvě, a tento návrh 

byl poté jednomyslně schválen.  
 

Dalším bodem programu bylo potvrzení Pavla Aksamita ve funkci člena VV ČHS. P. Aksamit 

byl do funkce člena VV v souladu se Stanovami ČHS kooptován v červnu 2018 a nahradil tak 

Radana Keila, který z této funkce odstoupil v dubnu 2018. P. Aksamita, který se VH nemohl 

osobně zúčastnit, krátce představil Gerhard Tschunko. P. Aksamit byl ve funkci jednomyslně 

schválen.  
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J. Bloudek informoval, že na plnění úkolu, který uložila VH 2018 a který se týká hlasovacích práv 

členů mladších 18 let, se již pracuje, řešení bude včas předloženo k diskusi. K bodu vystoupil 

J. Žák, který apeloval hlavně na oddíly, které mají velký počet členů do 18 let, aby důkladně zvážily 

svůj postoj k této záležitosti.  

 

J. Bloudek přednesl zprávu o činnosti ČHS v roce 2018 a v rámci ní komentoval i některé 

záležitosti týkající se letošního roku. V úvodu zmínil setkání s oddíly, které se uskutečnilo na 

konci února v Jihlavě a bylo příležitostí pro podrobnější představení aktivit ČHS a diskusi o nich. 

Ve svém vystoupení informoval o postupném nárůstu členské základny, o rozšiřujících se 

mezinárodních aktivitách ČHS (Erasmus+, EUMA, UIAA, IFSC, ISMF, BMU…), o servisu pro 

členy ČHS (slevy na chatách, cestovní pojištění, Trio, granty, knihovna…) a zejména o hlavních 

činnostech ČHS.  

 

V oblasti sportu zmínil mj. nejvyšší mezinárodní ocenění pro A. Ondru, M. Holečka a Z. Háka, 

výcvik mladých alpinistů, rozsáhlé aktivity a úspěchy v oblasti soutěžního lezení, závodní 

skialpinismus, soutěžní ledolezení…). V oblasti vzdělávání a metodiky informoval o kurzech 

a doškoleních instruktorů, o garantovaných horoškolách atd. Ve vztahu k oblasti mládeže 

informoval hlavně o síti klubů mládeže a jejich podpoře, o soutěži Mladý horal, o nových závodech 

Oddílové open atd. V oblasti údržby skal a ochrany přírody zmínil práce na údržbě jištění, 

informoval o aktivitách týkajících se ochrany přírody a o databázi Skály ČR včetně nové mobilní 

aplikace.  J. Bloudek dále komentoval vývoj rozpočtu ČHS za posledních 10 let, snižující se podíl 

členských příspěvků a naopak zvyšující se podíl státních dotací MŠMT na financování ČHS. 

Informoval o obsazení sekretariátu ČHS a uvedl, že členské příspěvky se na jeho financování podílí 

ve stále menší míře. Ve vztahu ke státním dotacím vysvětlil způsob podávání žádostí a možnosti 

využití státních dotací, zejm. z programu Organizace sportu pro celou činnost ČHS, informoval 

o podání žádosti o investiční dotaci, která by měla pomoci hlavně oblasti soutěžního lezení (nákup 

boulderové stěny, vybavení pro rychlost a dalšího vybavení, pořízení mikrobusů pro dopravu 

závodníků), zmínil očekávaný vznik státní Agentury pro sport a zdůraznil zvyšující se náročnost 

agendy dotací, která si vyžádala posílení odborné kapacity sekretariátu ČHS. J. Bloudek dále 

informoval, že se ČHS stal od 1. 2. 2019 plátcem DPH, čímž byl zcela opuštěn zvažovaný záměr 

založit s.r.o. 

Podrobné informace k vystoupení J. Bloudka jsou uvedeny v bulletinu ČHS č. 71 (Výroční zpráva 

o činnosti ČHS v roce 2018, zprávy o činnosti komisí ČHS) a v prezentaci na VH. 

 

Martin Veselý, 1. místopředseda ČHS přednesl zprávu o hospodaření ČHS v roce 2018. Uvedl, 

že příjmy roku 2018 byly překročeny díky vyšším příjmům z dotací a mírně vyššímu výběru 

členských příspěvků o cca 6%. Skutečné výdaje překročily plánované, s tím, že peníze, které byly 

získány nad plán, byly využity v souladu s podmínkami projektů MŠMT. M. Veselý doplnil, že 

před konáním VH byly zjištěny dvě částky související s rokem 2018 (46 tis. Kč a 97 tis. Kč), které 

dosud nebyly do zprávy o hospodaření zahrnuty, a navrhl uhradit je dodatečně z kapitoly 

Administrativa. Třetí částku dosud nezahrnutou do hospodaření, za nákup licence k aplikaci 

Databáze členů ve výši 200 tis. Kč, navrhl uhradit z dlouhodobých rezerv ČHS jakožto pořízení 

stálého aktiva - nehmotného investičního majetku. Celkový výsledek hospodaření za rok 2018 byl 

kladný, příjmy převýšily výdaje o 624 tis. Kč a tyto prostředky byly převedeny do dlouhodobých 

rezerv. Účetní výsledek hospodaření po úpravě o nepeněžní operace, jako jsou odpisy 

dlouhodobého majetku, zúčtování stavu zásob na skladě apod., činí 1 510 tis. Kč.  
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J. Žák vznesl dotaz k hospodaření v oblasti soutěžního lezení a bylo mu vysvětleno, že vyšší čerpání 

oproti schválenému rozpočtu bylo umožněno vyššími dotacemi zejména z programu MŠMT Talent.  

VH jednomyslně schválila zprávu o hospodaření ČHS za rok 2018 včetně změn, které byly 

předneseny na VH.  

Zpráva o hospodaření je uvedena v Bulletinu ČHS č. 71 a v prezentaci na VH.   

 

Předseda Revizní komise ČHS Martin Mašát přednesl Zprávu revizní komise (RK) za období 

od předchozí VH. RK pracovala ve složení Martin Mašát, Jana Krtková a Michal Všetečka. 

M. Mašát informoval, že RK neshledala v oblasti hospodaření rozpory se stanovami ani vnitřními 

předpisy ČHS, konstatoval, že proběhla inventarizace majetku a zásob, došlo k navýšení 

dlouhodobého majetku (vybavení kanceláře ČHS, mobilní aplikace Databáze Skály ČR) a upozornil 

na nedokončené účastnictví ČSAS, v důsledku kterého bude kontrola ČSAS provedena v průběhu 

roku 2019. M. Mašát se vyjádřil k závěrce za rok 2018 a k návrhu rozpočtu na rok 2019 a doporučil, 

aby účastníci VH schválil jak zprávu o hospodaření za rok 2018, tak návrh rozpočtu rok 2019.  

VH jednomyslně schválila Zprávu Revizní komise a dodatečně schválila také Výroční zprávu 

ČHS za rok 2018, jejíž schválení bylo opomenuto kvůli procesní chybě.  

Zpráva revizní komise je uvedena v bulletinu ČHS č. 71.  

 

První místopředseda ČHS M. Veselý navrhl zvýšení odměny předsedy ČHS, které odůvodnil 

především rozsahem jeho práce pro ČHS a také potřebou zohlednit ve výši odměny vývoj mezd od 

roku 2015, kdy byla odměna schválena VH. M. Veselý navrhl zvýšit měsíční odměnu (hrubou 

mzdu) předsedy na 30.100 Kč, dle vývoje průměrné hrubé mzdy v ČR od roku 2015.  

Návrh z pléna navrhující vyšší než navrženou odměnu byl zamítnut s poukazem na možnosti 

rozpočtu ČHS. Původní návrh zvýšení odměny předsedy byl jednomyslně schválen.   

 

M. Veselý seznámil účastníky VH s návrhem rozpočtu ČHS na rok 2019, který byl navržen jako 

vyrovnaný s předpokládanými příjmy (a tedy i výdaji) ve výši 19 774 200 Kč. Rozpočet 

předpokládá příjmy z běžné činnosti o cca 1 mil. vyšší než v loňském roce, tj. 17 489 600 Kč, 

samostatně zúčtované příjmy ve výši 2 284 600 Kč (použití prostředků z ČOV a použití 

dlouhodobých rezerv na 20% spoluúčast k zamýšlené investici pro soutěžní lezení). Ve výdajové 

stránce rozpočtu zdůraznil oblast soutěžního lezení a očekávané výdaje v jednotlivých komisích 

a střediscích. M. Veselý navrhl, aby na základě schválení VH 2019 mohl ČHS využít k financování 

činnosti i finanční prostředky, které získá navíc oproti schválenému rozpočtu. Jedná se zejména 

o případné zvýšení dotace od MŠMT, popř. jiné prostředky. Tyto prostředky budou využity 

v souladu s podmínkami dotačních programů a požadavky poskytovatelů. 

Účastníci VH jednomyslně schválili předložený návrh rozpočtu ČHS na rok 2019.  

Návrh rozpočtu je uveden v bulletinu ČHS č. 71 a v prezentaci na VH. 

 

B. Valentová informovala o situaci pobočných spolků ČHS a předložila ke schválení návrh na 

zrušení pobočných spolků, návrh na jmenování Martina Veselého likvidátorem a financování 

procesu likvidace z dlouhodobé rezervy ČHS. ČHS návrh jednomyslně schválila.  

Popis situace je uveden v bulletinu ČHS č. 71, v prezentaci na VH, seznam pobočných spolků je 

v příloze Usnesení VH 20189. 
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M. Šramota přednesl návrh novely Disciplinárního řádu spočívající se v jeho doplnění o nový 

§ 1a upravující problematiku boje proti dopingu ve formě odkazu na Směrnici pro kontrolu a postih 

dopingu ve sportu v ČR. Účastníci VH novelu Disciplinárního řádu jednomyslně schválili.  

Znění je uvedeno v bulletinu ČHS č. 71, v prezentaci na VH a v příloze Usnesení VH 2019.  

 

B. Valentová informovala o rejstříku sportu a o databázi ČHS.  

 

Na VH vystoupili někteří předsedové odborných komisí ČHS.  

Předseda Centrální vrcholové komise Karel Berndt zdůraznil význam činnosti vrcholových 

komisí a správců skal pro členy a poděkoval všem, kdo se na údržbě skal podílí.   

 

Předsedkyně Komise mládeže Magdalena Jančíková informovala o nejdůležitějších aktivitách 

zaměřených na podporu mládeže (síť klubů mládeže, závody Oddílové Open, soutěž Mladý horal 

atd.) a poděkování všem, kdo spolupracují a pomáhají.  

 

Člen Metodické komise Michal Hron informoval o změnách v systému vzdělávání, zejména 

o blokovém systému výuky včetně sloučení SCI a kurzu Instruktor lezení na umělé stěně, 

o metodických kartách nebo o nabídce pomoci při vedení horoškol v oddílech.   

 

Předseda Komise ledolezení Slávek Matuška informoval o MČR v drytoolingu v disciplíně lezení 

na obtížnost, které se po delší době podařilo uspořádat, o spolupráci ohledně využití pilíře v Brně 

pro trénink drytoolingu, a vyzval, aby se přihlásili zájemci o tuto disciplínu.  

 

Božena Valentová, která odpovídá za jednání s orgány ochrany přírody, informovala 

o vydávání povolení lezení formou opatření obecné povahy, o spolupráci se Správou NP České 

Švýcarsko a o připravené dohodě o spolupráci s AOPK ČR, a poděkování předsedům OVK 

a správcům oblastí za pomoc s touto agendou.   

Informace o činnosti komisí jsou uvedeny v Bulletinu ČHS č. 71. 

 

Závěrečná diskuse.  

Předseda SHS JAMES Igor Koller hovořil o využití tatranských chat českými horolezci 

a informoval o záměru řešit finanční podporu údržby chat, kterou každoročně poskytuje, 

prostřednictvím přidruženého členství ČHS v SHS James, tj. jako formu členských příspěvků. 

Návrh řešení bude předložen ke schválení VH SHS JAMES 30. března 2019. I. Koller dále 

poděkoval za pomoc v oblasti soutěžního lezení, kterou ČHS poskytuje (školení trenérů, 

rozhodčích, stavěčů, společný závod v Žilině).  

 

Vladimír Těšitel informoval o školení správců skal a ve své prezentaci upozornil na nutnost 

dodržování předepsaného technologického postupu při osazování jištění. Současně upozornil, že by 

na webu ČHS měly být více propagovány výkony na skalách, v horách.  

 

Petr Jandík, správce databáze Skály ČR, prezentoval informace o rozvoji této databáze a uvedl, 

že se jedná o nejobsáhlejší databázi skal ČR. Ve své prezentaci také představil mobilní aplikaci 

databáze Skály ČR pro Android i Apple, která byla spuštěna na podzim 2018. 
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Zdeněk Veverka z VHS Brno přednesl návrh týkající se soutěžního lezení - aby VH uložila 

výkonnému výboru realizovat opatření v oblasti soutěžního lezení – vyhodnotit situaci, shromáždit 

názory zúčastněných stran, navrhnout vhodnou funkční strukturu včetně manažera, nalézt 

odpovídající finanční zdroje a stanovit harmonogram realizace.  

Na návrh reagoval člen VV David Urbášek a předseda Jan Bloudek, s tím, že oba potvrdili nutnost 

řešit personální zabezpečení v oblasti soutěžního lezení, informovali o záměru vypsat výběrové 

řízení na manažera a administrativní pracovní sílu na sekretariát, a D. Urbášek doplnil, že na 

základě výzvy na webu ČHS lze podávat podněty týkající se soutěžního lezení.  

Dále reagoval Jiří Žák z oddílu Pohodička Slaný, který uvedl, že diskutovaná problematika byla 

projednávána na setkání klubů mládeže a na podněty, které zde padly, nebylo reagováno, 

a požadoval, aby proběhlo setkání zájmových stran včetně závodníků a oblast byla řešena 

prostřednictvím volených zástupců. Na jeho podnět reagovali David Urbášek a Jan Bloudek, kteří 

korigovali vyjádření J. Žáka a vysvětlili, že agendy ČHS musí mít odpovídající strukturu včetně 

jmenovaných předsedů, paralelní volenou strukturu bez jasné odpovědnosti nelze akceptovat.  

Po ukončení diskuse byl ve spolupráci s návrhovou komisí formulačně upraven původní návrh 

Z. Veverky, a byl předložen k hlasování. Účastníci VH návrh usnesení týkajícího se soutěžního 

lezení neschválili, pro bylo 34,7% hlasů, zdrželo se nebo proti bylo 65,3%.   

 

J. Žák navrhl, aby byl termín dalších VH stanoven tak, aby se nekřížil s termínem závodů či 

jiné významné akce ČHS. P. Resch uvedl, že záležitost byla řešena, nepodařilo se najít jiný 

vhodný termín ČP v obtížnosti a sdělil, že příští VH se uskuteční 21. 3. 2020 aby s tímto termínem 

mohli organizátoři závodů dopředu počítat.  

 

ČHS vydražil vyřazený datový projektor ČHS za 950 Kč.  

 

Na závěr jednání valné hromady přednesl T. Frank návrh usnesení valné hromady v tomto 

znění.  

Valná hromada ČHS schvaluje: 

1. Výroční zprávu ČHS za rok 2018, 

2. zprávu o hospodaření ČHS za rok 2018 včetně přednesených změn oproti zprávě zveřejněné 

v Bulletinu ČHS č.71/2019, 

3. zprávu Revizní komise za období od předchozí Valné hromady, 

4. zvýšení odměny (hrubé mzdy) předsedy ČHS na 30 100 Kč, 

5. rozpočet ČHS na rok 2019, 

6. návrh na zrušení pobočných spolků ČHS uvedených v příloze tohoto usnesení bez právního 

nástupce, dle občanského zákoníku; jmenuje likvidátorem pobočných spolků uvedených 

v příloze tohoto usnesení Martina Veselého, 1. místopředsedu ČHS, dat. nar. 3. 4. 1965; 

zároveň souhlasí s využitím prostředků z dlouhodobé rezervy k vykrytí nákladů tohoto 

usnesení, 

7. úpravu Disciplinárního řádu ČHS o § 1a o působnosti v oblasti antidopingových pravidel ve 

smyslu předloženého návrhu v bulletinu ČHS č. 71/2019 

8. kolektivní připojení Českého horolezeckého svazu k výzvě „Aj my sme Tatry!“. 

 

Valná hromada ukládá Výkonnému výboru ČHS, aby na Valnou hromadu ČHS v roce 2020: 

předložil zprávu o průběhu a výsledku likvidace pobočných spolků. 
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Valná hromada bere na vědomí,  

že vyřazený datový projektor byl vydražen za 950 Kč, které se stanou dalším příjmem do rozpočtu 

ČHS. 

 

Usnesení VH bylo jednomyslně schváleno.  

 

Předseda ČHS Jan Bloudek poděkoval všem členům za účast a ukončil valnou hromadu.  

 

 

schválil Jan Bloudek, předseda ČHS 

 

 

zapsala: Božena Valentová, generální sekretář ČHS 


