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Místo jednání: Praha Datum: 6. 2. 2020  

schválil: Bloudek  

zapsala: Valentová Pořadové číslo: 31 

Distribuční list: členové VV, sekretariát, revizní komise 

Seznam účastníků:  

VV - Bloudek, Resch, Blažek, Veselý (telef. spojení); omluven Aksamit 

sekretariát – Valentová 

Příští jednání: 20.3. od 17 hod., Praha 

Přílohy:   

 

 Popis Vlastník  Termín 

1.  Kontrola plnění úkolů z předchozích jednání 

Úkoly z předchozího jednání VV byly splněny vyjma následujících, které 

probíhají: 

- Návrh aktivit ČHS na MHFF v Teplicích nad Metují, odpovídá J. Bloudek, do 

příštího jednání VV. 

- Odměňování v ČHS a návrh úpravy vnitřních předpisů – částečně splněno, 

za dokončení odpovídá B. Valentová.  

Bloudek 

 

Valentová 

 

 

 

 

příští jednání 

VV 

příští jednání 

VV a do 

30.4.2020 

 

2.  Přijetí nových oddílů 

VV schválil registraci nového oddílu Horoklub Litoměřice a přijetí 3 nových 

spolků – KH Česká Třebová, z.s., HO Hranice z.s. (původní oddíly ČHS) 

a Crazy Spiders, z.s. Administrativní záležitosti zařídí sekretariát.  

sekretariát neprodleně 

3.  Mezinárodní záležitosti 

Předseda J. Bloudek se zúčastní 13.-14.3.2020 GA IFSC na Kypru.  

- - 

4.  Projekt Erasmus+ 

27.1. byl v Praze zahájen mezinárodní projekt financovaný z prostředků 

Erasmus+ – Project of Good Governance of Climbing and Mountaineering in 

Europe 2020-2022, jehož cílem je zlepšit na úrovni EU organizaci, spolupráci 

a podporu při provozování horolezecké infrastruktury, se zaměřením na 

horské chaty, stezky a skalní lezecké oblasti. ČHS je vedoucím partnerem 

projektu zodpovědným za řízení a administraci, obsahově projekt vede 

EUMA, na jejíž strategii projekt navazuje. Dalšími partnery budou horolezecké 

federace Německa (DAV), Rakouska (ÖAV), Slovinska (PZS) a Makedonie 

(FPSM), a dále Europeische Wandervereinigung (ERA) a Fakulta sociálních 

věd UK. Odpovídá J. Bloudek. 

Bloudek po dobu trvání 

projektu 

5.  Příprava GA EUMA a BMU 

VV vzal na vědomí informaci o přípravě organizace GA EUMA a GA BMU, 

které se uskuteční na konci května v Praze. Odpovídá J. Bloudek, organizační 

zajištění M. Dráždilová. 

Bloudek do doby 

konání akce 
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6.  Odměňování v ČHS 

VV projednal a schválil návrh na odměňování lektorů, koučů a dalších 

spolupracovníků ČHS, uložil dopracovat detaily, zajistit realizaci a informovat 

dotčené komise a osoby. Principy a sazby odměňování lektorů, školitelů, 

technických delegátů a hlavních rozhodčích budou účinné od 1.3.2020, 

principy a zásady odměňování koučů soutěžního lezení od roku 2021.  

Schválené principy a zásady budou dočasně zakotveny v pokynech VV 

a Komise soutěžního lezení. Principy a zásady budou později zapracovány do 

příslušného vnitřního dokumentu ČHS, za přípravu návrhu odpovídá 

B. Valentová, termín do 30.4.2020. 

- Za vypracování pokynu týkajícího se soutěžního lezení odpovídá 

D. Fajbišová, do 20.2.2020. 

- Za vypracování pokynu týkajícího se odměňování lektorů odpovídá 

B. Valentová, do příštího jednání VV. 

VV dále uložil připravit na příští jednání VV návrh odměňování pro další 

oblasti, odpovídá B. Valentová.  

VV rozhodl o zrušení směrnice o lektorném k 28.2.2020, odměny lektorů 

budou od 1.3.2020 vypláceny dle schváleného návrhu.   

Valentová 

 

 

 

Fajbišová 

příští jednání 

VV a 

30.4.2020 

 

20.2.2020 

7.  Příprava VH ČHS 2020 

VV schválil program VH, kromě obvyklých bodů bude součástí programu 

doplňující volba na uvolněná místa ve VV a novela stanov. Usnesení VH 2018 

týkající se práv členů do 18 let na VH bylo splněno, návrh novely stanov bude 

předložen ke schválení VH.  

Usnesení VH 2019 je splněno v tom smyslu, že na VH bude předložena 

informace o likvidaci pobočných spolků, která dosud probíhá. 

VV schválil návrh Jednacího a volebního řádu ČHS pro VH 2020. 

Veškeré informace a podklady budou zveřejněny v bulletinu ČHS do 

20.2.2020, odpovídá B. Valentová. 

Valentová do 20.2.2020, 

dále 21.3.2020 

8.  Návrh novely stanov ČHS 

VV schválil návrh novely stanov, do kterého byly zapracovány formulační 

připomínky vzešlé z diskuse a doplněna úprava čl. I. týkající se cílů ČHS 

v oblasti údržby skal a ochrany přírody. Za zveřejnění návrhu stanov 

a předložení na VH odpovídá B. Valentová.   

Valentová do 20.2.2020, 

dále 21.3.2020 

9.  Likvidace pobočných spolků 

Ve Věstníku Obchodního rejstříku byla zveřejněna opakovaná výzva 

k přihlášení pohledávek. Dále bude následovat obeslání pobočných spolků se 

žádostí o soupis jmění a rozvahu. Za realizaci odpovídá likvidátor M. Veselý 

ve spolupráci s B. Valentovou. 

Veselý, Valentová průběžně 

10.  Odstoupení M. Veselého a P. Blažka z funkcí členů VV 

VV vzal na vědomí rezignaci M. Veselého a P. Blažka na funkce členů VV 

k datu konání VH – 21.3.2020, s tím, že P. Blažek má zájem ucházet se 

o funkci znovu s doporučením výkonného výboru, tak, že bude do funkce 

zvolen, nikoli jen odsouhlasen na základě předchozí kooptace. VV rozhodl, že 

na uvolněná místa budou vypsány na VH volby, zájemci o tyto funkce mohou 

zasílat kandidatury do 10 dnů před konáním VH. Za zveřejnění informací 

odpovídá B. Valentová. 

Valentová do 20.2.2020 a 

dále do VH 
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11.  Setkání s oddíly 

V sobotu 11.1.2020 se uskutečnilo v Pardubicích setkání předsedů větších 

oddílů s vedením ČHS. Diskuse byla věnována především návrhu novely 

stanov, hospodaření ČHS a činnosti a dalšímu směřování ČHS. Setkání se za 

VV zúčastnil J. Bloudek, P. Resch a P. Blažek.  

- - 

12.  Využití grantů ČHS v roce 2019 

VV vzal na vědomí využití grantů ČHS v roce 2019. Na granty mládeže bylo 

poskytnuto 484 500 Kč, na granty na údržbu skal 91 279 Kč a na tradiční 

horolezecké akce 93 330 Kč. Informace jsou zveřejněny na webu ČHS. Výzva 

k podávání žádostí o granty na rok 2020 již byla zveřejněna.  

- - 

13.  Hospodaření ČHS 

VV projednal a schválil výsledky hospodaření ČHS za rok 2019. Za 

zpracování závěrečné zprávy o hospodaření, která bude předložena na VH, 

odpovídá M. Veselý. 

Veselý 20.2.2020 a 

21.3.2020 

14.  Dotace 

ČHS podal žádost o investiční dotaci MŠMT ve výši 8 mil. Kč, ze které bude 

pořízeno vybavení pro reprezentaci a talentovanou mládež v soutěžním 

lezení.  

ČHS získal dotaci z programu Talent ve stejné výši jak v loňském roce 2 184 

875 Kč, další dotace nebyly dosud přiděleny.  

- - 

15.  Příprava rozpočtu na rok 2020 

Výbor projednal a schválil návrh rozpočtu na rok 2020, který bude předložen 

ke schvální VH, odpovídá M. Veselý. 

Veselý 20.2.2020 a 

21.3.2020 

16.  Situace v soutěžním lezení 

VV jmenoval Ditu Fajbišovou, která pracuje od začátku roku jako manažerka 

soutěžního lezení, předsedkyní komise soutěžního lezení.  

VV potvrdil A. Gendovou ve funkci trenérky reprezentace a Vrcholového 

sportovního centra mládeže, I. Vejmolovou ve funkci koordinátorky 

reprezentace a Vrcholového sportovního centra mládeže (VSCM) a P. 

Klofáče ve funkci odborného poradce reprezentace a VSCM. 

ČHS se s Českým sportovním lezením dohodl na obnovení spolupráce při 

pořádání závodů Českého poháru v boulderingu. Oba spolky jednají i 

o dalších možnostech propojení aktivit v oblasti indoorového lezení, s cílem 

jejich postupné integrace. 

- - 

17.  Výstupy roku 2019 

V pátek 7.2.2020 proběhne v Bedřichově v Jizerských horách u příležitosti 

zahájení Jizerské 50 slavnostní vyhlášení výsledků ankety Výstupy roku 

2019, na které naváže setkání komise alpinismu. 

- - 
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18.  Odpovědnost ČHS za nehody a škody na skalách v ČR 

VV se seznámil s právním rozborem odpovědnosti ČHS za nehody a škody 
při lezení na skalách ČR, ze kterého vyplývá, že současné znění dokumentů 
ČHS může vést k domněnce, že ČHS zajišťuje kompletní údržbu skal a jištění 
a z ní plynoucí úplnou bezpečnost skal, což neodpovídá a nemůže odpovídat 
skutečnosti.  

VV se usnesl, že současný systém správy a údržby skal (vrcholové komise, 
správci) je přínosný a je třeba v něm pokračovat, a současně uložil: 

- Seznámit se situací a jejím řešením CVK a jejím prostřednictvím OVK 
a správce skal, odpovídá B. Valentová a předseda CVK K. Berndt. 

- Upravit stanovy a další dokumenty ČHS tak, aby odpovídaly reálné situaci, 
a informovat o témže lezeckou veřejnost se zdůrazněním, že při horolezectví 
v přírodních terénech nelze zajistit míru bezpečnosti, která je na lezeckých 
stěnách, popř. v některých lezeckých parcích. Horolezectví provozuje každý 
na vlastní nebezpečí. Odpovídá B. Valentová ve spolupráci s předsedou CVK 
K. Berndtem.  

Valentová, Berndt neprodleně, 

novela stanov 

k termínu VH, 

dále podle 

možností 

19.  Marketing, média – různé info 

Byla dokončena Ročenka ČHS 2019, distribuce začne 7. 2. 2020 v souvislosti 
se slavnostním vyhlášením Výstupů roku 2019, další distribuce jako 
v předchozích letech. Odpovídá R. Plevková. 

Plevková průběžně 

20.  Různé 

VV vzal na vědomí informace z oblasti závodního sportu, metodiky, mládeže, 
skalních oblastí a ochrany přírody. 

- - 

21.  Informace o kauze Loužecká, Urbášek 

Disciplinární řízení nelze v tuto chvíli uzavřít, neboť na základě rozhodnutí 

státního zástupce byla záležitost vrácena Policii ČR k dalšímu prošetření. 

- - 

 


