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Místo jednání: Praha Datum: 5.5.2020  

schválil: Bloudek  

zapsala: Valentová Pořadové číslo: 33 

Distribuční list: členové VV, sekretariát, revizní komise 

Seznam účastníků:  

VV - Bloudek, Resch, Blažek, Veselý 

sekretariát – Valentová (GS), Plischková (ekonom), Fajbišová (KSL) 

Revizní komise - Mašát (část jednání) 

V důsledku nouzového stavu se někteří členové VV, předseda Revizní komise a předsedkyně KSL připojili 
k jednání prostřednictvím videokonference.  

Příští jednání: 12.6.2020 od 15 hod. 

Přílohy:  -  

 

 Popis Vlastník  Termín 

1.  Kontrola plnění úkolů z předchozích jednání 

Úkoly z předchozího jednání VV byly splněny. 

- - 

2.  Provoz sekretariátu 

Od pondělí 20.4.2020 byl obnoven běžný provoz sekretariátu včetně úředních 

hodin.  

- - 

3.  Valná hromada ČHS v náhradním termínu 

VV rozhodl, že Valná hromada ČHS se uskuteční v sobotu 13.6.2020 v Praze 

na Strahově. Aktualizovaná pozvánka a podklady budou zveřejněny a 

rozeslány předsedům oddílů nejpozději 14.5.020. VV apeluje na členy a 

zástupce oddílů, aby s ohledem na epidemiologickou situaci využili ve větší 

míře možnost zastoupení na základě plné moci, tak, aby se VH osobně 

zúčastnil menší počet osob než obvykle; současně se bude snažit napomoci, 

aby byly na VH zastoupeny oddíly a členové ze všech krajů. Za přípravu VH 

odpovídá J. Bloudek, B. Valentová a sekretariát. 

Valentová, 
sekretariát 

 

13.6.2020 

4.  Přijetí nového oddílu 

VV schválil přihlášku nového oddílu HORN Climbing Písek z.s., dokončení 

přijetí zajistí sekretariát. 

sekretariát neprodleně 

5.  Projekt Erasmus+ 

J. Bloudek opět informoval o dopadech současné krizové situace na průběh 

mezinárodního projektu financovaného z programu Erasmu+, kde pracovní 

skupiny začaly pracovat formou videokonferencí.  

ČHS podal přihlášku mezinárodního tříletého projektu financovaného 

z programu Erasmus+ na období 2021 – 2023, který je zaměřený na 

trenérské vzdělávání a probíhal by ve spolupráci s IFSC Europe a partnery ze 

Slovinska, Švédska, Slovenska, Bulharska a Polska. O přidělení finančních 

prostředků ve výši 340 tis. EUR by mělo být rozhodnuto do konce roku 2020. 

Bloudek po dobu trvání 

projektu 
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6.  Odměňování v ČHS 

VV jednal o odměňování předsedů a členů komisí a dalších osob, které 

pracují pro ČHS, a konstatoval, že je v této oblasti potřeba provést postupné 

úpravy, které budou navazovat na hlavní cíle a priority činnosti ČHS. Za 

posouzení současné situace a přípravu návrhů reagujících na aktuální 

problémy v této oblasti odpovídá pracovní skupina pod vedením J. Bloudka, 

s tím, že návrhy, které bude zapotřebí realizovat v letošním roce, budou 

připraveny pro projednání VV nejpozději do 30.6.  

Bloudek 

 

 

 

do 30.6.2020 

 

7.  Vytvoření rezervního fondu 

V rozhodl o vytvoření rezervního fondu, do něhož mohou být vloženy finanční 

prostředky z „loterií“, které ČHS obdržel v předchozích letech od Českého 

olympijského výboru. Vytvoření rezervního fondu pro tento účel bylo 

doporučeno Českým olympijským výborem všem sportovním svazům jako 

alternativa k dočerpání všech prostředků z minulých období do 31.12.2020. 

Případné čerpání rezervního fondu bude dle stávajících pravidel podmíněno 

souhlasem Valné hromady v rámci schvalování rozpočtů na běžné období.  

Za úkol odpovídá R. Plischková. 

Plischková neprodleně 

8.  Vypořádání připomínek Revizní komise k závěrce hospodaření ČHS za 

rok 2019 

Revizní komise akceptovala aktualizovanou zprávu o hospodaření ČHS za 

rok 2019, která byla upravena podle jejích připomínek, a VV tuto 

aktualizovanou zprávu schválil. Zpráva o hospodaření v upraveném znění 

bude předložena ke schválení Valné hromadě, odpovídá M. Veselý. 

Veselý 13.6.2020 

9.  Hospodaření ČHS 

VV vzal na vědomí informaci o hospodaření v 1. čtvrtletí letošního roku, které 

probíhá ve většině oblastí podle očekávání, s nižším čerpáním v oblasti 

sportu a vzdělávání a s nižšími příjmy z pojištění. I přes očekávané odchylky 

hospodaření od původního plánu bude na VH předložen původní návrh 

rozpočtu, s komentářem ohledně pravděpodobných nebo možných změn 

v oblasti příjmů a výdajů a navazujících opatření. Současná situace není 

vhodná pro kompletní přepracování rozpočtu, chybí řada důležitých vstupů. 

Komentář pro VH připraví J. Bloudek.  

Bloudek 13.6.2020 

10.  Dotace 

ČHS již obdržel neinvestiční dotace MŠMT ze všech tří dotačních programů, 

v celkové výši 12,941 mil. Kč.   

ČHS uskutečnil požadovaná výběrová řízení a předložil MŠMT požadované 

podklady pro přidělení investiční dotace, která bude využita k pořízení 

vybavení pro trénink reprezentace a VSCM v soutěžním lezení.  

- - 

11.  Pojištění odpovědnosti členů ČHS za škodu při lezení 

VV projednal a předběžně schválil nabídku pojištění odpovědnosti pro členy 

ČHS a pověřil J. Bloudka a B. Valentovou dalším jednáním s makléřskou 

firmou s cílem upřesnit podmínky pojištění. V případě úspěšného jednání 

bude návrh pojištění odpovědnosti jakožto součást členství v ČHS předložen 

ke schválení valné hromadě.  

Bloudek, 

Valentová 

do 10.6.2020 
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12.  Provoz služebních aut 

VV vzal na vědomí pravidla pro provoz služebních vozidel ČHS, která 

připravila Komise soutěžního lezení, a uložil sekretariátu, aby o pravidlech 

informoval ostatní komise a pracovníky ČHS.  

sekretariát neprodleně 

13.  Soutěžní lezení  

V oblasti soutěžního lezení začala na mezinárodní i tuzemské úrovní obnova 

přerušené činnosti. IFSC by měla v polovině května poskytnout informace o 

konání mezinárodních závodů. Probíhají jednání o obnovení přerušených 

seriálů tuzemských závodů, termíny jednotlivých závodů by měly být 

zveřejněny ve 2. polovině května. Probíhá příprava soustředění členů 

reprezentačních týmů a VSCM. Odpovídá D. Fajbišová a tým KSL. 

Fajbišová, KSL průběžně 

14.  Informace z dalších oblastí činnosti 

V jednotlivých oblastech dochází k postupné obnově činnosti, závody a další 

akce se uskuteční, pokud to bude možné, v náhradních termínech. Informace 

jsou zveřejňovány na webu ČHS. 

- - 

 


