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

Datum: 3.4.2020

schválil: Bloudek
zapsala: Valentová

Pořadové číslo: 32

Distribuční list: členové VV, sekretariát, revizní komise
Seznam účastníků:
VV - Bloudek, Resch, Blažek, Veselý
sekretariát – Valentová (GS), Plischková (ekonom), část jednání Fajbišová (KSL)
V důsledku nouzového stavu proběhlo jednání mimo zasedání, formou videokonference.
Příští jednání: 29.4. od 13 hod.
Přílohy: Popis
1.

Vlastník

Termín

sekretariát

dle možností

Bloudek,
Valentová

dle termínu VH

sekretariát

neprodleně

Kontrola plnění úkolů z předchozích jednání
Úkoly z předchozího jednání VV byly splněny vyjma následujícího, který bude
ukončen do 30.4.2020: Odměňování v ČHS a návrh úpravy vnitřních předpisů
– částečně splněno, za dokončení do 30.4.2020 odpovídá B. Valentová.

2.

Stav nouze a jeho důsledky pro činnost ČHS
Byla odložena VH, která se měla uskutečnit 21.3.2020, jsou zrušeny úřední
hodiny sekretariátu, chod sekretariátu je zajištěn prostřednictvím částečné
práce z domova, dochází k odložení a popř. rušení závodů, soustředění,
vzdělávacích akcí apod. Informace jsou průběžně zveřejňovány na webu ČHS
a reprezentanti, členové VSCM, přihlášení účastníci kurzů apod. jsou
o aktuální situaci informováni přímo.

3.

Odložení odstoupení M. Veselého a P. Blažka z Výkonného výboru ČHS
M. Veselý a P. Blažek reagovali na současnou mimořádnou situaci a vzali
zpět své rezignace na členství ve Výkonném výboru, s tím, že jejich působení
ve funkci bude dořešeno na nejbližší Valné hromadě.
P. Aksamit ukončil k 21.3.2020 své členství ve VV. VV pracuje od tohoto data
ve čtyřčlenném složení – předseda J. Bloudek, 1. místopředseda M. Veselý,
2. místopředseda P. Resch, člen P. Blažek.

4.

Valná hromada ČHS v náhradním termínu
VV projednal možnosti uskutečnění Valné hromady ČHS 2020 a rozhodl, že
Valná hromada se uskuteční, pokud to situace umožní, v období od poloviny
května do konce června. Vzhledem k situaci se VV kloní k VH založené na
velkém počtu zastoupení formou plných mocí, tj. na minimálním počtu
účastníků. Pozvánka a podklady budou rozeslány a zveřejněny 30 dnů před
datem konání VH. Za přípravu a organizaci VH v náhradním termínu
odpovídá J. Bloudek a B. Valentová.

5.

Přijetí nových oddílů
VV schválil registraci Horolezeckého oddílu Horohouby, přijetí Horolezeckého
oddílu Nová Paka z.s., a Sportovní klub outdoor Jeseník, z.s. Administrativní
záležitosti zařídí sekretariát.
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6.

Mezinárodní záležitosti

Bloudek

neprodleně

Bloudek

po dobu trvání
projektu

Valentová

30.4.2020

Veselý, Valentová

dle možností

Plischková

dle možností

Veselý, Plischková

neprodleně

Bloudek,
Plischková

neprodleně

Valná hromada EUMA, která se měla uskutečnit v Praze ve dnech 29.30.5.2020, byla zrušena a bude pravděpodobně realizována v plánovaném
termínu prostřednictvím videokonference.
VV rozhodl, že bude informovat vedení BMU o nutnosti zrušit Valnou
hromadu BMU, která se měla uskutečnit v Praze souběžně s VH EUMA,
a navrhne její uspořádání příští rok v termínu 28.- 30.5., za projednání
odpovídá J. Bloudek.
7.

Projekt Erasmus+
J. Bloudek informoval o dopadech současné krizové situace na průběh
mezinárodního projektu financovaného z programu Erasmu+, který má
zpoždění, díky nemožnosti uskutečnit naplánované schůzky pracovních
skupin.
VV schválil poskytování stravného a kapesného při cestách do zahraničí
v rámci mezinárodního projektu financovaného z programu Erasmus+ ve výši,
kterou umožňuje příslušná směrnice ČHS. Toto rozhodnutí platí od 1.4.2020,
za realizaci odpovídá J. Bloudek.

8.

Odměňování v ČHS
VV projednal a přijal pokyn Výkonného výboru upravující odměňování
některých činností v ČHS, s platností od 1.3.2020. VV uložil sekretariátu, aby
o pokynu informoval předsedy odborných komisí.
Návrh odměn nezahrnutých do schváleného pokynu předloží B. Valentová do
30.4.2020.

9.

Informace o průběhu likvidace pobočných spolků ČHS
VV vzal na vědomí informaci o průběhu majetkového vypořádání pobočných
spolků ČHS, které jsou zapsány ve spolkovém rejstříku v rozporu se
Stanovami ČHS. Za dokončení majetkového vypořádání a proces likvidace
odpovídá likvidátor M. Veselý ve spolupráci s B. Valentovou.

10.

Zpráva inventarizační komise
VV vzal na vědomí zprávu inventarizační komise, schválil seznam majetku
navrženého k vyřazení a uložil realizovat opatření navržená inventarizační
komisí. Za realizaci odpovídá R. Plischková.

11.

Vyjádření Revizní komise k závěrce hospodaření ČHS za rok 2019
VV se seznámil s vyjádřením Revizní komise k uzávěrce hospodaření ČHS za
rok 2019 a uložil provést potřebné úpravy. Upravená uzávěrka hospodaření
bude předložena ke schválení Valné hromadě. Za úpravu odpovídá M. Veselý
ve spolupráci s R. Plischkovou.

12.

Hospodaření ČHS
VV vzal na vědomí informaci o hospodaření v 1. čtvrtletí letošního roku, které
probíhá ve většině oblastí podle očekávání, s počínajícím nižším čerpáním
v oblasti sportu a vzdělávání a pravděpodobně s nižšími příjmy z pojištění.
V návaznosti na tyto skutečnosti připraví VV upřesněný návrh rozpočtu na
letošní rok a předloží jej ke schválení Valné hromadě. Za úpravu návrhu
rozpočtu odpovídá J. Bloudek ve spolupráci s R. Plischkovou.

www.horosvaz.cz

Strana 2 z 4

Zápis z jednání Výkonného výboru
Českého horolezeckého svazu
13.

Plischková, KSL

do 15.5.2020

-

-

Resch

neprodleně

-

-

MHFF Teplice nad Metují 2020

sekretariát

neprodleně

VV schválil dar pro MHFF 2020 ve výši 30 tisíc Kč, za přípravu a podpis
smlouvy odpovídá sekretariát.

J. Bloudek

neprodleně

-

-

Dotace
ČHS obdržel rozhodnutí o přidělení všech neinvestičních dotací MŠMT,
celková výše dotací činí necelých 13 mil. Kč.
ČHS realizuje potřebné kroky nutné k přidělení již schválené investiční dotace
na podporu reprezentace v soutěžním lezení, tj. zejména vyhlášení
výběrových řízení a uzavření potřebných kupních smluv, resp. smluv o dílo.
Investiční dotace bude využita k pořízení vybavení pro trénink reprezentace v
soutěžním lezení. Za přípravu odpovídá R. Plischková ve spolupráci s Komisí
soutěžního lezení.

14.

Soutěžní lezení
Proběhly první nominační závody a několik soustředění potenciálních členů
reprezentace a členů VSCM. Další akce i mezinárodní závody musely být
kvůli epidemii koronaviru odloženy nebo zrušeny.

15.

Ledolezení, drytooling
Závodní sezona byla ukončena, plánované MČR ve Víru bylo z důvodu
nepříznivých podmínek zrušeno.
VV schválil konání EP v ledolezení na obtížnost, které se uskuteční v Brně
28.11.2020 jako součást MČR v téže disciplíně. Uspořádání EP již potvrdila
UIAA.
VV předběžně odsouhlasil možnost uspořádat v ČR v horizontu 2 – 3 let MSJ
v ledolezení (rychlost i obtížnost), s tím, že pokud bude uskutečnění závodu
schváleno ze strany UIAA, podpoří ČHS závod prostřednictvím dotace na
významnou sportovní akci, pokud mu bude ze strany MŠMT přidělena.
Předsedu komise bude informovat P. Resch.

16.

Závodní skialpinismus
Seriál závodů HUDY _Direct Alpine ČP musel být předčasně ukončen,
vítězové celého ČP byli vyhlášeni na základě výsledků 4 kol. Zrušeno bylo i
ME ve skialpinismu.

17.

Skály, ochrana přírody
Správa NP České Švýcarsko schválila seznam povolených horolezeckých
objektů, které budou následně zařazeny do Návštěvního řádu NPČŠ.
Seznamy lezeckých objektů a přístupových cest byly vytvořeny díky OVK
Labské pískovce, které Správa NP poděkovala.

18.

VV se dále usnesl, že má zájem zařadit do programu festivalu prezentaci
výsledků soutěže Výstupy roku a do doprovodného programu ukázky
osazování a testování fixního jištění. Za projednání odpovídá J. Bloudek.
19.

Marketing, média
Probíhá distribuce Ročenky ČHS, do Montany byly dodány články Bylo –
bude a Podmínky lezení na skalách v ČR, probíhají aktivity k 50. výročí
neštěstí čs. expedice v Peru, které budou modifikovány dle aktuální
epidemiologické situace.
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20.

Oblast mládeže a vzdělávání

-

-

Oblast mládeže: Byly přiděleny granty na podporu mládeže, uskutečnily se 2
Open závody a další byly z důvodu koronavirové epidemie zrušeny nebo
odsunuty, probíhá příprava dalšího ročníku Mladý horal, do Sítě klubů
mládeže se přihlásil další oddíl.
Metodika: Uskutečnily se závěrečné bloky kurzu CWI a kurzu trenér B a
seminář pro členy zaměřený na zimní lezení ve Vysokých Tatrách. Další
plánované akce byly z důvodu koronavirové epidemie zrušeny nebo
odsunuty.
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