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,Jednání Valné hromady Českého horolezeckého svazu konané ve dnech 20. – 26. března 2021 
mimo zasedání 

 
I. Záznam z průběhu videokonference 

Zahájení 9 hod. 
Účast 
členové VV - J. Bloudek, M. Klíma, P. Resch, J. Oliva 
sekretariát: B. Valentová, M. Košatková 
delegáti: 75 zástupců oddílů 
 
Zahájení a úvodní informace 
Předseda J. Bloudek přivítal účastníky videokonference, vysvětlil důvody a možnosti konání Valné hromady 
(VH) mimo zasedání, stručně okomentoval Jednací řád schválený Výkonným výborem ČHS (VV) a představil 
členy mandátové komise, které jmenoval VV: P. Kříž – HO TAK Praha, Zdeněk Škrdlant – HVS zoufalců, 
Božena Valentová – HK Rač. 
 
P. Resch, 2. místopředseda ČHS stručně připomenul nové pojetí VH, kterého se v souladu se Stanovami ČHS 
účastní a hlasují jen delegáti – zástupců oddílů, přičemž počty hlasů jsou odvozené od počtu řádných členů 
oddílů. 
 
J. Bloudek podal informace týkající se Národní sportovní agentury (NSA) a zdůraznil iniciativu skupiny 
sportovních svazů včetně ČHS, které jednají s premiérem o nutnosti stabilizace sportovního prostředí, 
stabilitě NSA a přípravě programu pro restart sportu. 
 
Člen VV J. Oliva představil partnery ČHS. 
 
P. Resch představil program VH a informoval, že v rámci daného formátu VH jej již schválil VV (stejně jako 
jednací řád a složení Mandátové komise), a nebude se o něm hlasovat. 
V návaznosti na druhou část programu – hlasování – představil J. Bloudek stručně systém Survio, který bude 
pro hlasování využit. Vysvětlil, že po skončení hlasování (26. 3. 2021) provede mandátová komise kontrolu 
usnášeníschopnosti VH a vyhodnotí hlasování, výsledky budou zveřejněny do 31. 3. 2021. 
 
Plnění usnesení VH 2020: 
J. Bloudek konstatoval, že všechny úkoly uložené Usnesením VH konané 13. 6. 2020 byly splněny 
a podrobněji okomentoval jeden z úkolů – zavedení pojištění odpovědnosti členů a navazující úpravu 
členských kategorií a příspěvků. Konstatoval, že parametry sjednaného pojištění odpovědnosti jsou lepší, 
než VH požadovala. 
 
Zpráva Revizní komise 
Předseda Revizní komise (RK) M. Mašát přednesl zprávu RK za období od předchozí Valné hromady ČHS. 
M. Mašát stručně okomentoval výsledky hospodaření ČHS a doporučil delegátům schválit zprávu 
o hospodaření za rok 2020 schválit. M. Mašát dále vysvětlil, že RK se ve své písemné zprávě vyjádřila 
k původnímu návrhu rozpočtu ČHS na rok 2021, nicméně podporuje a doporučuje ke schválení 
i aktualizovaný návrh rozpočtu, který byl připraven na základě přidělení státních dotací v nižším, než 
původně plánovaném objemu. 
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Výroční zpráva ČHS za rok 2021 
J. Bloudek a P. Resch přednesli jednotlivé body Výroční zprávy ČHS za uplynulý rok. 
J Bloudek informoval o složení VV, který byl v doplňujících volbách posílen o nové členy (J. Oliva, M. Klíma) 
a vyhodnotil stav členské základny, kterou tvoří z již téměř třetiny členové do 18 let. Vyjádřil se 
i k individuálním členům, kterých je v ČHS cca 34 %cca a jsou vnímáni jako důležití podporovatelé činnosti 
ČHS. Konstatoval, že již 85 oddílů má právní postavení spolku, zdůraznil význam velkých oddílů pro činnost 
ČHS a informoval o zrušení 48 malých oddílů majících měně než 10 členů. 
 
J. Bloudek informoval o členství v mezinárodních organizacích a aktivním zapojení zejména do činnosti 
EUMA, kde J. Bloudek působí jako zastupující předseda. Dále informoval o zastoupení ČHS v odborných 
komisích UIAA, spolupráci se Slovinským horolezeckým svazem (PZS) a o mezinárodních projektech 
financovaných z Erasmus+, v nichž hraje ČHS významnou roli: 
- Project Good Governance of Climbing and Mountaineering in Europe, 2020 – 2022 
- Project CORS – trenérské vzdělávání a vzdělávání stavěčů, evropské standardy, 2021 – 2023 
 
P. Resch zrekapituloval výhody a možnosti, které ČHS poskytuje svým členům. Zmínil zejména spolupráci 
s SHS James a z ní plynoucí slevy na chatách ve Vysokých Tatrách, spolupráci s PZS a s ní spojené ČHS Trio 
a slevy na slovinských chatách; dále zmínil cestovní a další pojištění pro členy, kurzy a další vzdělávací akce, 
granty na podporu mládeže, údržby skal a tradičních akcí, knihovnu atd. Ve vztahu k podpoře mládeže 
uvedl již 3. ročník úspěšné outdoorové soutěže Mladí horalové a finanční podporu klubů mládeže. 
Konstatoval, že řada aktivit včetně kurzů a Open závodů byla negativně ovlivněna epidemií koronaviru 
Covid-19. 
 
J. Bloudek informoval o změnách ve vedení Centrálním vrcholové komise, o nákupu certifikovaného jištění 
v hodnotě 1,178 mil. Kč a zmínil i otázku odpovědnosti za bezpečnost ve skalách, které se ČHS stále věnuje. 
Informoval i o nových povoleních lezení, která se podařilo s orgány ochrany přírody vyjednat.  
Ve vztahu k oblasti vzdělávání konstatoval, že většina kurzů a jiných vzdělávacích akcí musela být kvůli 
epidemii zrušena, apeloval na oddíly, aby se zapojily do systému Garantovaných horoškol a upozornil na 
český překlad příručky UIAA o alpinismu, kterou si členové mohou koupit. 
 
J. Bloudek konstatoval, že epidemií koronaviru byla silně poznamenána závodní činnost, zejména 
v soutěžním lezení, kde byla zrušena většina závodů včetně LOH v Tokiu. J. Bloudek zrekapituloval největší 
úspěchy reprezentantů v soutěžní lezení a vysvětlil, že úsilí bylo v této oblasti přesunuto do přípravy a péče 
o reprezentanty a talentovanou mládež, díky čemuž se mj. podařilo ustavit regionální sportovní střediska 
mládeže.  
Ve vztahu k oblasti alpinismus vyzdvihl mezinárodní úspěch - Zlaté cepíny za novou cestu UFO Line pro M. 
Holečka a Z. Háka, informoval o dokončení druhého tříletého cyklu výcviku Sokolíků a informoval, že 
výsledky soutěže Výstupy roku za rok 2020 budou vyhlášeny příští týden. 
 
Zpráva o hospodaření ČHS v roce 202 
M. Klíma, 1. místopředseda ČHS odpovědný za hospodaření konstatoval, že hospodaření bylo v roce 2020 
ovlivněno epidemií koronaviru; do příjmů se promítl nižší výběr členských příspěvků a nižší zájem o cestovní 
pojištění a výdaje musely být upravovány i s ohledem na rušení závodů a dalších akcí. Celkový hospodářský 
výsledek roku 2020 byl kladný: Rozdíl mezi příjmy a výdaji běžné činnosti činil 675 015 Kč; účetní 
hospodářský výsledek po zahrnutí odpisů a ostatních nepeněžních korekcí byl – 2 256 Kč. 
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M. Klíma informoval o pořízení investičního majetku pro potřeby soutěžního lezení v ceně téměř 10 mil. Kč 
z dotace MŠMT, s 20ti procentní účastí ČHS. Největšími investicemi jsou lezecké stěny v Brně, Praze 
Letňanech a ve Zlíně. M. Klíma dále komentoval vybrané údaje z rozvahy ČHS vztahující se k mezinárodním 
projektům a trend vývoje dotací v letech 2018 – 2021, přičemž konstatoval, že bohužel nebyly splněny 
přísliby narovnání situace a zvýšení dotací pro ČHS na úroveň srovnatelných sportů (současná situace je 
důsledek politických rozhodnutí). 
 
Návrh rozpočtu ČHS na rok 2021 
M. Klíma představil návrh rozpočtu na rok 2021, který musel být oproti původní verzi upraven s ohledem na 
nižší objem přidělených státních dotací, a vysvětlil, že rozpočet byl, i přes dosud nejistou epidemiologickou 
situaci připraven na standardní rok. M. Klíma uvedl, že rozpočet je navržen jako mírně deficitní, protože je 
potřeba financovat již běžící projekty. Příjmy běžného období jsou navrženy ve výši 20 538 402 Kč a výdaje 
ve výši 21 105 725 Kč, s rozdílem cca 570 tis. Kč. Dále vysvětlil plán využití dlouhodobých zdrojů v objemu 
2,4 mil. Kč, hlavně pro případnou spoluúčast při pořizování investičního majetku. M. Klíma stručně 
zrekapituloval plánované výdaje v jednotlivých oblastech činnosti a konstatoval, že nejvyšší výdaje jsou 
plánovány v oblasti soutěžního lezení, a to i přesto, že je rozpočet soutěžního lezení koncipován jako 
minimalistický. J. Bloudek doplnil, že velká část státních dotací je účelově vázána na soutěžní lezení, na 
podporu reprezentace a talentované mládeže.  
 
Prodloužení funkčního období orgánů ČHS 
J. Bloudek vysvětlil, že 25. 3. 2021 končí čtyřleté funkční období členů VV, což znamená, že po tomto datu 
by bylo ČHS bez vedení a neměl by jej kdo zastupovat. VV jakožto statutární orgán a v souladu s platnou 
právní úpravou proto rozhodl o prodloužení funkčního období členů VV a současně i členů Revizní komise 
a Disciplinární komise, a to do doby, kdy bude možno uskutečnit volby, které jsou na tento rok plánovány. 
J. Bloudek vysvětlil, že VV předkládá již udělené plné moci prodlužující funkční období členů volených 
orgánů ke schválení VH, která je nejvyšším orgánem ČHS, v zájmu transparentnosti a vzájemné důvěry. 
 
Diskuse 
V rámci chatu bylo položeno několik otázek, které se týkaly malých oddílů, individuálních členů 
a usnášeníschopnosti VH. J. Bloudek v odpovědích zdůraznil význam velkých oddílů pro ČHS. 
 
Ukončení jednání 
V závěru VH požádal předseda J. Bloudek delegáty, aby se zúčastnili hlasování, poděkoval za účast a první 
část VH v podobě videokonference ukončil. 
 
 

II. Zpráva o hlasování 

Hlasování se uskutečnilo v době od 21. do 26. března 2021 včetně. K hlasování byla využita webová aplikace 
Survio, který poskytuje tabulkové výstupy obsahující hlasování jednotlivých delegátů. 
 
Výsledky hlasování zpracovala mandátová komise jmenovaná Výkonným výborem, ve složení: Petr Kříž – 
předseda, Zdeněk Škrdlant a Božena Valentová.  
 
Mandátová komise konstatovala, že VH byla usnášeníschopná, neboť se hlasování zúčastnili delegáti 
disponující 70 % z celkového počtu hlasů, které byly v souladu se Stanovami evidovány k 19. 2. 2021 
(hranice usnášeníschopnosti je 20%). 
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Ke schválení každého z pěti předložených návrhů stačila prostá většina hlasů hlasujících delegátů. 
Mandátová komise na základě výsledků hlasování konstatovala, že všechny předložené návrhy byly 
schváleny, takto: 
 

Body k hlasování Pro Proti Zdržel/a 
se 

Pro %* 

1. Zpráva Revizní komise ČHS za období od konání VH ČHS 2020 440 2 23 95 

2. Výroční zpráva ČHS za rok 2020 451 0 14 97 

3. Zpráva o hospodaření ČHS za rok 2020 436 2 27 94 

4. Rozpočet ČHS na rok 2021 406 6 53 87 

5. Udělení plných mocí současným členům Výkonného výboru ČHS 
k zastupování a jednání za ČHS v souladu se Stanovami ČHS a 
současným členům Disciplinární komise a Revizní komise k výkonu 
funkcí, které jsou jim v souladu se Stanovami ČHS svěřeny, a to data 
konání řádných voleb 

443 0 22 95 

 
 

III. Usnesení VH 

VH konaná v době od 20. do 26. března 2021 mimo zasedání schválila výše uvedené body, na základě nichž 
bylo formulováno toto Usnesení VH: 
 
VH schvaluje: 

1) Zprávu Revizní komise ČHS za období od konání VH ČHS 2020 
2) Výroční zprávu ČHS za rok 2020 
3) Zprávu o hospodaření ČHS za rok 2020 
4) rozpočet ČHS na rok 2021 
5) Udělení plných mocí současným členům Výkonného výboru ČHS k zastupování a jednání za ČHS 

v souladu se Stanovami ČHS a současným členům Disciplinární komise a Revizní komise k výkonu 
funkcí, které jsou jim v souladu se Stanovami ČHS svěřeny, a to data konání řádných voleb 

 
 
zapsala: Božena Valentová, generální sekretář 
 
schválil: Jan Bloudek, předseda 
 
 
Praha 31. března 2021 


