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Místo jednání: Praha Datum: 22.6. + 8.7.2020  

schválil: Bloudek  

zapsala: Valentová Pořadové číslo: 35 

Distribuční list: členové VV, sekretariát, revizní komise 

Seznam účastníků:  

VV - Bloudek, Resch, Blažek, Oliva, Klíma 

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

Příští jednání: pátek 28.8. od 16 hod., Teplice nad Metují (prostory MÚ) 

Přílohy: - 

 

 Popis Vlastník  Termín 

1.  Kontrola plnění úkolů z předchozích jednání 

Úkoly byly splněny, nebo mají pozdější termín.  

- - 

2.  Hospodaření ČHS, dotace 

VV se seznámil s výsledky hospodaření k 31.5.2020, ze kterých i nadále 

vyplývá, že čerpání zejména v oblasti soutěžního lezení je kvůli epidemie 

koronaviru nižší, než se předpokládalo. Epidemií je zatím mírně ovlivněn 

i výběr členských příspěvků a zájem o cestovní pojištění. 

ČHS podal žádost o dotaci COVID-19 na úhradu nákladů při přípravě akcí, 

které musely být kvůli epidemii koronaviru zrušeny. 

VV odsouhlasil přijetí dotace hl. m. Prahy na podporu pražských 

mládežnických klubů ve výši 1 mil. Kč a vzor smlouvy, která bude uzavřena 

s mládežnickými kluby, které jsou koncovými příjemci dotace.  

- - 

3.  Volba 1. místopředsedy ČHS 

VV zvolil dne 22.6.2020 1. místopředsedou ČHS Marka Klímu a současně 

rozhodl, že bude odpovědný za hospodaření ČHS.  

- - 

4.  Rozdělení gescí ve Výkonném výboru 

VV se usnesl, že vzhledem ke krátké době do konce svého funkčního období 

(jaro 2021) nevyužije v plném rozsahu systému gescí za jednotlivé oblasti 

činnosti, ale bude se více soustředit na jednotlivá témata a projekty, jimž se 

budou věnovat pracovní skupiny (viz bod 6). Gesce zůstanou zachovány pro 

tyto oblasti:   

skalní oblasti, metodika – J. Bloudek 

mládež, alpinismus, skialpinismus – P. Resch 

marketing – P. Blažek 

Pro oblast soutěžního lezení nebyl zvolen gestor, neboť předsedkyně KSL se 

účastní všech jednání VV.  

Aktualizaci informací na webu ČHS a informování dotčených odborných 

komisí zajistí sekretariát.  

sekretariát neprodleně 

5.  Finanční podporu Mezinárodní skialpinistické federace – ISMF 

VV vzal na vědomí žádost ISMF o finanční podporu a pověřil předsedu 

Komise závodního skialpinismu rozhodnutím o výši podpory. 

P. Jirsa do 31.8.2020 
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6.  Debata nad agendami a cíli ČHS 

Hlavním bodem programu obou jednání byla debata VV nad agendami a cíli 

pro nejbližší období do VH v roce 2020, jejímž cílem bylo vyhodnotit situaci 

v jednotlivých oblastech činnosti ČHS a identifikovat nejdůležitější úkoly, 

kterým je třeba se prioritně věnovat. Rozsáhlá debata na toto téma byla 

důvodem konání tohoto jednání VV ve dvou dnech (22.6. + 8.7.). Individuální 

vyhodnocení situace v jednotlivých oblastech činnosti zašlou členové VV 

J. Bloudkovi nejpozději do 15.7.2020. 

V rámci činnosti ČHS bylo identifikováno pět oblastí, které vyžadují v poměrně 

krátkém čase zásadnější změny. Podrobnou analýzou situace a návrhem 

změn byly pověřeny pracovní skupiny:  

- Marketing, fundrising – odpovídá P. Blažek, schůzka 28.7.2020  

- Koncepce, záměry, cíle ČHS, organizační struktura a řízení – odpovídá 

J. Bloudek, schůzka v září.  

- Vzdělávání v oblasti soutěžního lezení – odpovídá D. Fajbišová. 

- Systém tuzemských závodů na sezónu 2021 – odpovídá D. Fajbišová, 

schůzka v 1. pol. září. 

- Práce s kluby mládeže – odpovídá P. Resch, schůzka ve 2. pol. září. 

Před ustavením výše uvedených pracovních skupin proběhla debata 

věnovaná médiím a marketingu, na základě níž bylo vypsáno výběrové řízení 

na obsazení místa pro oblast médií, propagace a PR ČHS, inzerát byl 

zveřejněn 3.7. s uzávěrkou 20.7.2020. 

členové VV 

vedoucí 

pracovních skupin 

15.7. a dále viz 

termíny u 

pracovních 

skupin 

 


