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Místo jednání: Praha Datum: 6. 1. 2020  

schválil: Bloudek  

zapsala: Valentová Pořadové číslo: 30 

Distribuční list: členové VV, sekretariát, revizní komise 

Seznam účastníků:  

VV - Bloudek, Resch, Blažek, Veselý; omluven Aksamit 

sekretariát – Valentová 

Příští jednání: čtvrtek 6. 2. 2020 od 15. hod., Praha 

Přílohy:   

 

 Popis Vlastník  Termín 

1.  Kontrola plnění úkolů z předchozích jednání 

Úkoly z předchozího jednání VV byly splněny vyjma následujících, 

které probíhají: 

- Úprava e-mailových schránek a případně adres pro členy VV 

a předsedy komisí. Návrh řešení připraví B. Valentová ve spolupráci 

s P. Blažkem. 

- Návrh odměňování funkcionářů a spolupracovníků ČHS, návrh 

aktualizace vnitřních dokumentů ČHS. Návrh řešení připraví 

B. Valentová.  

 

 

 

Valentová, Blažek 

 

 

Valentová 

 

 

 

do 28.2.2020 

 

příští jednání 

VV 

2.  Příprava VH ČHS 2020 

VH se uskuteční 21.3.2020 v Praze na Strahově, v prostorách Menzy 

ČVUT, Jezdecká 1920. Na programu VH bude vedle obvyklých bodů 

návrh novely stanov ČHS a doplňující volba na místo člena VV. 

Podklady budou rozeslány a zveřejněny nejpozději 21.2.2020, za 

přípravu odpovídá B. Valentová. 

Valentová do 21.3.2020 

3.  Likvidace pobočných spolků 

VV vzal na vědomí informaci o průběhu likvidace pobočných spolků, 

likvidátor M. Veselý předá administrativu s tím spojenou sekretariátu. 

Za předložení zprávy o likvidaci pobočných spolků Valné hromadě 

odpovídá M. Veselý.  

Veselý do 21.3.2020 

4.  Setkání s oddíly 

VV jednal o přípravě setkání s oddíly ČHS, které je naplánováno na 

sobotu 11.1.2020 a uskuteční se v Pardubicích. Za Výkonný výbor se 

setkání zúčastní J. Bloudek, P. Resch a P. Blažek. 

- - 

5.  50. výročí neštěstí českých horolezců v Peru 

ČHS připravuje připomenutí 50. výročí neštěstí v Peru pod 

Huascaránem, spolupracuje s Vyslanectvím v Peru, aktivity za ČHS 

koordinuje A. Čepelková.  

Čepelková průběžně 

6.  Hospodaření ČHS 

VV projednal hospodaření ČHS, čerpání odpovídá očekáváním a 

celkové výsledky schválenému rozpočtu na rok 2019. Za zpracování 

závěrečné zprávy o hospodaření, která bude předložena na VH ČHS 

2020, odpovídá M. Veselý. 

Veselý příští jednání 

VV 
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7.  Příprava rozpočtu na rok 2020 

Výbor projednal aktualizovanou verzi návrhu rozpočtu na rok 2020, 

která bude předložena ke schvální VH ČHS. Za přípravu odpovídá 

M. Veselý. 

Veselý příští jednání 

VV 

8.  Schválení změn v investičních dotacích  

MŠMT schválilo žádosti ČHS o dílčí změny v čerpání dotací 

z programů Repre a Talent.  

- - 

9.  Investiční dotace MŠMT 

ČHS převzal v prosinci veškerý majetek pořízený prostřednictvím 

investiční dotace MŠMT v celkové hodnotě cca 6,5 mil. Kč. Správa 

majetku byla předána do komise soutěžního lezení.  

VV rozhodl, že ČHS podá žádost o investiční dotaci MŠMT na rok 

2020, za zpracování a podání žádosti v termínu do 15.1.2020 odpovídá 

D. Fajbišová. 

Fajbišová, Blažek do 15.1.2020 

 

10.  Sport 

Byl vyhlášen ČP ve skialpinismu, první závod je naplánován na 
25.1.2020. 

Probíhá příprava dokumentů pro nadcházející závodní sezonu 
soutěžního lezení a kalendář tuzemských závodů v soutěžním lezení.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.  Zrušení Lékařské komise 

VV rozhodl na základě jednání o zrušení Lékařské komise a začlenění 
dosavadní agendy této komise včetně rozpočtu pod Metodickou komisi. 
Rozhodnutí bylo přijato na základě jednání s předsedy uvedených 
komisí. VV poděkoval předsedkyni Janě Kubalové za vedení lékařské 
komise s předpokladem, že bude dále pokračovat v odborné činnosti 
v rámci Metodické komise. Informace zveřejní a předá sekretariát.  

sekretariát neprodleně 

12.  Výstupy roku 2019 

Probíhá hodnocení nominovaných výstupů, slavnostní vyhlášení 
výsledků se uskuteční 7. 2. 2020 u příležitosti zahájení Jizerské 50 
v Bedřichově. Za realizaci odpovídá komise alpinismu ve spolupráci se 
sekretariátem  

komise alpinismu, 

sekretariát 

průběžně do 

7.2.2020 

13.  Mládež 

Byly vyplaceny finanční příspěvky za sportovní činnost dětí v klubech 
mládeže, připravuje se vyhlášení Open závodů a podmínky vyhlášení 
grantů mládeže na rok 2020.  

- - 

14.  Vzdělávání 

Byly stanoveny termíny trenérských bloků kurzu Instruktor lezení na 
umělé stěně z roku 2019 a vyhlášeny dvě metodické akce pro členy 
ČHS zaměřené na skialpinismus a ledolezení.  

  

15.  Marketing, média 

Probíhá příprava Ročenky ČHS 2019, distribuce začne 7. 2. 2020 
v souvislosti se slavnostním vyhlášením Výstupů roku 2019. Za 
přípravu Ročenky odpovídá R. Plevková.  

Plevková dle 

harmonogramu 

16.  Podpora MHFF v Teplicích nad Metují 

VV schválil žádost o podporu MHFF v Teplicích nad Metují, s tím, že 
rozhodnutí o výši podpory bude záviset na aktivitách a propagaci ČHS 
na festivalu. O stanovisku ČHS bude zástupce MHFF informovat 
J. Bloudek, možnosti realizace budou projednány na příštím jednání 
VV.  

Bloudek do příštího 

jednání VV 
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17.  Databáze skal 

Byla dokončena verze 1.1 aplikace databáze Skály ČR, zveřejněna 
bude zhruba v polovině ledna.  

- - 

 


