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Pozvánka na Valnou hromadu ČHS 

Výkonný výbor ČHS zve na Valnou hromadu ČHS, která se uskuteční v neděli 27. března 2022 v Praze na 

Strahově. 

Výkonný výbor předpokládá, že ve stanoveném termínu bude možno uskutečnit Valnou hromadu 
standardní formou, tj. s osobní účastí delegátů, při dodržení požadovaných hygienických opatření. Pokud by 
však v období po zveřejnění této pozvánky došlo ke zhoršení epidemické situace a zpřísnění podmínek pro 
shromažďování, vyhrazuje si Výkonný výbor právo přijmout dodatečná organizační opatření, v krajním 
případě uspořádat Valnou hromadu mimo zasedání, v souladu se Stanovami ČHS. 

Organizační informace 

Termín a místo konání Valné hromady ČHS 
neděle 27. března 2022  
od 9:30 – do cca 13:00 hodin  
Zátopkova 100/2, Praha 6; sídlo České unie sportu, aula v přízemí 
50.0805378N, 14.3857467E, 
https://mapy.cz/zakladni?x=14.3857252&y=50.0805860&z=17&source=addr&id=11213507  
 
Registrace účastníků VH 
Registrovat se lze od 8.30 hodin, prosíme o včasný příchod.  
Při registraci delegát předloží členský průkaz ČHS (2022 nebo 2021), doklad totožnosti (občanský průkaz, 
pas apod.) a případně plnou moc k zastupování předsedy svého oddílu, nebo jiného oddílu. 
 
Doprava (MHD) na zastávku Stadion Strahov 
Metro B – zastávka Karlovo náměstí, zastávka Palackého náměstí – bus 176 
Metro B – zastávka Anděl, zastávka Na Knížecí – bus 191  
Metro A – zastávka Petřiny – bus 191 
Parkování vozidel v areálu mezi stadiony, před vchodem do sídla ČUS, vjezd ze strany Břevnova z Vaníčkovy 
ulice.  
 
Účastníci valné hromady 
Valné hromady se mohou zúčastnit v souladu se Stanovami ČHS předsedové horolezeckých oddílů (spolky 
i oddíly bez právní osobnosti) sdružených a registrovaných v ČHS (dále jen „oddíly“) 30 dnů před konáním 
Valné hromady. Valné hromady se nemohou účastnit (hlasovat, volit) individuální členové.  
 
Předseda oddílu může zmocnit k jednání na Valné hromadě jiného člena svého oddílu.  
Oddíl může zmocnit k rozhodování na Valné hromadě předsedu (zástupce) jiného oddílu, přičemž ten 
může přijmout zmocnění nejvýše od tří oddílů. V obou případech je podmínkou předložení plné moci 
podepsané předsedou oddílu při registraci na Valné hromadě, nebo zaslání plné moci předsedou oddílu do 
pátku 25. 3. 2022 do 12 hod. na adresu info@horosvaz.cz.  
 
Valné hromady se mohou v souladu se Stanovami ČHS zúčastnit, vedle členů Výkonného výboru, také 
členové Revizní komise, předsedové odborných komisí, generální sekretář, členové, kteří kandidují do 
některého z orgánů ČHS a čestní členové. Tyto osoby mají hlas poradní, nejedná-li se současně o zástupce 
oddílů - delegáty uvedené v předchozím odstavci. Valné hromady se mají právo účastnit také zástupci 
přidružených členů a pozvaní hosté. 
 
 

https://mapy.cz/zakladni?x=14.3857252&y=50.0805860&z=17&source=addr&id=11213507
mailto:info@horosvaz.cz
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Zástupci oddílů - delegáti mají počet hlasů, který určují Stanovy ČHS: 
1) horolezecký oddíl s počtem řádných členů 10 až 29 – 1 hlas 
2) horolezecký oddíl s počtem řádných členů 30 až 49 – 2 hlasy 
3) horolezecký oddíl s počtem řádných členů 50 až 79 – 4 hlasy 
4) horolezecký oddíl s počtem členů 80 a více – 8 hlasů 
 
Řádní členové, od jejichž počtu je odvozen počet hlasů jednotlivých delegátů, jsou ti, kteří byli nejpozději 
30 dnů před konáním Valné hromady, tj. k datu 25. 3. 2022, zaregistrováni v ČHS a měli členský průkaz na 
rok 2022, nebo alespoň na rok 2021. Započítávají se všichni řádní členové bez ohledu na věk, tj. i členové 
mladší osmnácti let. Evidovaný člen není řádným členem ČHS. 
 
Informace o počtu řádných členů a hlasů budou k dispozici do 10. 3. 2022, jakmile sekretariát zpracuje 
všechny objednávky členství dokončené do 25. 2. včetně.  

Program Valné hromady ČHS 27. 3. 2022 

1) zahájení 

2) volba předsedajícího a pracovních komisí 

3) zpráva mandátové komise o usnášeníschopnosti 

4) hlasování o Jednacím a volebním řádu Valné hromady 

5) hlasování o programu Valné hromady 

6) zpráva o plnění usnesení Valné hromady 2021 

7) zpráva Revizní komise 

8) Výroční zpráva ČHS za rok 2021 

9) zpráva o hospodaření ČHS v roce 2021 

10) priority, záměry a cíle ČHS 

11) udělení titulu Čestná členka ČHS Dině Štěrbové 

12) rozpočet ČHS na rok 2022 

13) doplňující volby do Výkonného výboru ČHS 

14) vystoupení předsedů odborných komisí 

15) závěrečná diskuse 

16) usnesení Valné hromady 

17) zakončení 
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Návrh Jednacího a volebního řádu Valné hromady ČHS konané 27. 3. 2022 

 
Jednací a volební řád Valné hromady ČHS 

VH ČHS 27. 3. 2022 
 

I. Úvodní ustanovení 
1) Jednací řád a volební řád upravuje zásady jednání Valné hromady Českého horolezeckého svazu (dále 

jen „valná hromada“, „ČHS“) včetně způsobu hlasování a voleb.  

2) Valnou hromadu tvoří delegáti zastupující horolezecké oddíly ČHS. Další podrobnosti týkající se účasti 
a možnosti zastoupení delegátů na valné hromadě, počtu hlasů, kterými disponují, i účasti dalších osob 
upravují příslušná ustanovení Stanov ČHS.  

 
II. Registrace delegátů 

1) Registrace delegátů probíhá v den jejího konání. Registrovat se je možné nejdříve 1 hodinu před 
zahájením jednání a dále kdykoliv v jeho průběhu. 

2) Delegát se při registraci prokáže občanským průkazem (pasem, nebo jiným vhodným osobním 
dokladem) a platným členským průkazem ČHS, popř. členským průkazem na předchozí rok.  

3) Delegát, který byl zmocněn k jednání na valné hromadě předsedou svého oddílu, resp. předsedou 
jiného oddílu, předloží plnou moc opravňující jej k zastupování.  

4) Při registraci delegát obdrží hlasovací kartu a popř. podklady k jednání.   

 
III. Jednání valné hromady 

1) Jednání valné hromady zahájí předseda Výkonného výboru ČHS, poté následuje volba předsedajícího 
a volba členů pracovních komisí - mandátové, návrhové a v případě, že se jedná o volební valnou 
hromadu, také volební komise; pracovní komise jsou tříčlenné, s předsedou, kterého si volí členové 
komisí ze svého středu: 

a) Mandátová komise dohlíží na registraci delegátů a posuzuje platnost mandátů ve sporných 
případech, informuje o počtu účastníků valné hromady a její usnášeníschopnosti, dohlíží na sčítání 
hlasů při hlasování a informuje účastníky valné hromady o výsledcích hlasování.  

b) Návrhová komise připravuje a předkládá návrhy usnesení a spolupracuje s předsedajícím při 
přípravě konečného znění usnesení valné hromady a popř. dalších dokumentů. 

c) Volební komise předkládá návrhy kandidátů do orgánů ČHS, organizuje volby, dohlíží na 
vyhodnocování voleb a informuje účastníky valné hromady o výsledcích voleb.  

2) Po přednesení zprávy mandátové komise o usnášeníschopnosti, a je-li valná hromada usnášeníschopná, 
probíhá jednání podle navrženého programu.  

3) Pokud mandátová komise shledá, že valná hromada není usnášeníschopná, koná se v souladu se 
stanovami náhradní valná hromada.  

4) Pokud v průběhu jednání vznikne pochybnost, že pro hlasování je přítomen menší počet delegátů než 
při úvodní registraci, může kdokoliv vyzvat mandátovou komisi k tomu, aby provedla opětovnou 
registraci delegátů a přezkoumala, zda je valná hromada schopná usnášení. 
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IV. Diskuse 

1) Právo vystoupit v diskusi mají všichni delegáti valné hromady. 

2) V průběhu projednávání každého bodu dle schváleného programu má každý delegát právo vystoupit 
nejvýše dvakrát.  

3) Délka diskusního příspěvku je stanovena na max. 3 minuty. K diskusním příspěvkům mohou být faktické 
připomínky v délce trvání max. 2 minuty. 

4) Pokud diskutující předkládá návrh, o jehož přijetí má valná hromada rozhodnout, musí svůj návrh 
formulovat tak, aby byl jednoznačně hlasovatelný. 

5) O návrzích vzešlých z diskuse se hlasuje v pořadí, které určí návrhová komise. Pokud byly k návrhu 
vzneseny protinávrhy, hlasuje se nejprve o protinávrzích v opačném pořadí, než byly vzneseny. Jakmile 
je některý z protinávrhů schválen, o dalších protinávrzích k tomuto bodu, nebo původním návrhu se již 
nehlasuje. 

 
V. Hlasování 

1) Hlasování probíhá veřejně a je vedeno mandátovou komisí.  

2) K přijetí hlasovaných návrhů včetně usnesení valné hromady je třeba nadpoloviční většiny hlasů, 
kterými disponují přítomní či zastoupení delegáti, není-li Stanovami ČHS vyžadováno jinak.  

3) Mandátová komise stanoví potřebné počty hlasů pro přijetí rozhodnutí a tyto informace předloží před 
každým hlasováním, došlo-li ke změně počtu hlasů, jimiž disponují přítomní či zastoupení delegáti.  

4) Delegáti hlasují prostřednictvím hlasovacího zařízení, kdy vyjadřují svoji vůli „pro“, „proti“, „zdržel se“. 
Delegáti mající záměr zvolit variantu „zdržel se“ nemusí hlasovat, hlasy budou dopočítány. 

5) V případě očekávaného nesporného výsledku hlasování může předsedající navrhnout zrychlenou 
metodu hlasování, kdy prostřednictvím hlasovacího zařízení hlasují nejprve ti, kteří jsou „proti“, a dále 
ti, kteří „se zdrželi“. Ostatní hlasují, na výzvu předsedajícího, pouze zvednutím ruky. 

6) Zásadní stanoviska a rozhodnutí jsou formulována v usnesení valné hromady. Pokud není přijato 
usnesení jako celek, návrhová komise zformuluje dílčí návrhy, o kterých bude hlasováno, a podle 
výsledků tohoto dílčího hlasování bude sestaveno nové usnesení. 

7) O průběhu a výsledcích všech hlasování napíše mandátová komise zápis, jehož správnost potvrdí 
předseda mandátové komise.   

 
VI. Volby 

1) Do orgánů ČHS mohou v souladu se Stanovami ČHS kandidovat a být zvoleni řádní členové „A“, „A 
individuální“ a „B“, kteří dosáhnou nejpozději k datu konání valné hromady věku 18 let. 

1) Návrh kandidáta do orgánů ČHS je oprávněn podat každý řádný člen ČHS starší 18 let a předseda nebo 
jiný oprávněný zástupce horolezeckého oddílu ČHS. Návrh kandidáta se podává sekretariátu ČHS, dle 
zveřejněných pokynů, nejpozději však 10 dnů před dnem voleb.  

2) Návrh musí obsahovat: jméno a příjmení kandidáta, funkci, na kterou kandiduje, kontaktní údaje 
kandidáta, souhlas kandidáta s volbou, popř. jméno nebo název navrhovatele. Návrh, který nebude 
obsahovat tyto informace ani po žádosti o doplnění, nebude projednáván.  

3) Volby do orgánů ČHS probíhají tajně a jsou vedeny volební komisí. 
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4) Předseda volební komise seznámí účastníky valné hromady s kandidáty do jednotlivých orgánů. 
Kandidáti se mohou představit, jejich vystoupení může trvat nejdéle 3 minuty.  

5) Delegáti provádí volbu prostřednictvím hlasovacího zařízení.  

6) Po skončení každého kola voleb oznámí volební komise výsledky daného kola a případně zahájí další 
volební kolo a oznámí kandidáty, kteří do něho postoupili v souladu s volebním řádem.  

7) Pro zvolení předsedy výkonného výboru ČHS je třeba dvoutřetinové většiny hlasů, kterými disponují 
přítomní nebo zastoupení delegáti. V případě, že se do prvního kola zaregistruje jen jeden kandidát, 
který nezíská požadovanou dvoutřetinovou většinu hlasů, není předseda zvolen a volba je ukončena; 
alternativně může být zvolen postup dle dost. 12. V případě, že se do prvního kola zaregistrují dva a více 
kandidátů a žádný z nich nezíská v prvním kole požadovanou většinu, postupují do druhého kola dva 
kandidáti s nejvyšším počtem hlasů. Ve druhém kole vítězí kandidát, který získá vyšší počet hlasů 
a současně nadpoloviční většinu hlasů.  

8) Volba členů výkonného výboru (včetně místopředsedů) je jednokolová. Členy výkonného výboru se 
stávají čtyři kandidáti, kteří získají nejvyšší počet hlasů.  

9) Zvolení členové výkonného výboru volí 1. a 2. místopředsedu ze svého středu.  

10) Volba členů disciplinární komise a volba členů revizní komise včetně příslušného počtu náhradníků 
(disciplinární komise – 3 náhradníci; revizní komise – 1 náhradník) je jednokolová. Členy disciplinární, 
resp. revizní komise se stávají vždy tři kandidáti, kteří získají nejvyšší počet hlasů; další kandidáti 
v pořadí podle počtu hlasů se stávají náhradníky komisí.  

11) Zvolení členové disciplinární, resp. revizní komise si zvolí ze svého středu předsedu.  

12) Pro volbu do všech orgánů ČHS platí: 

a) V případě rovnosti hlasů, která neumožní určit, který kandidát na funkci do příslušného orgánu ČHS 
byl zvolen, následuje rozhodčí volba. Při rozhodčí volbě se o dotčených kandidátech hlasuje 
veřejně, vítězí kandidát, který získá větší počet hlasů.  

b) Nezíská-li žádný kandidát na předsedu požadovaný počet hlasů stanovený v odst. 7, může valná 
hromada rozhodnout o snížení požadovaného počtu hlasů pro zvolení předsedy.  

c) Výše uvedená ustanovení se odpovídajícím způsobem vztahují i na doplňující volby.  

d) Nastane-li v průběhu voleb situace, která není upravena tímto Jednacím a volebním řádem, 
postupuje se podle návrhu volební komise, který schvalují delegáti valné hromady.  

e) O průběhu a výsledcích všech hlasování napíše volební komise zápis, jehož správnost potvrdí 
předseda volební komise. 

13) Výše uvedené platí i pro doplňující volby.  
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Plnění usnesení Valné hromady konané 29. 5. 2021 

Valná hromada konaná 29. 5. 2021 uložila:  
1. Výkonnému výboru provést závěrečnou redakci schválených Stanov ČHS, a zmocňuje jej 

k provedení případných změn k odstranění nejasností či nepřesností pokud tyto změny zásadním 
způsobem neovlivní smysl a celkový obsah Stanov. 

2. Výkonnému výboru aktualizovat zápis ČHS ve spolkovém rejstříku pokud jde o Stanovy ČHS a nově 
zvolené členy Výkonného výboru.  

Uložené úkoly byly splněny.  
 

Výroční zpráva ČHS za rok 2021 

Text výroční zprávy je v samostatném souboru.  
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Zpráva o hospodaření ČHS v roce 2021 

Závěrka hospodaření ČHS za rok 2021 nebyla k datu vydání bulletinu posouzena Revizní komisí. Pokud na 
základě projednání s Revizní komisí dojde k dílčím změnám výsledku hospodaření, což nepředpokládáme, 
bude zpráva o hospodaření neprodleně aktualizována a zveřejněna.  
 
ČHS hospodařil v roce 2021 na základě rozpočtu schváleného Valnou hromadou ČHS v březnu 2021, 
s předpokladem příjmů ve výši 20.538.402 Kč a výdajů ve výši 21.105.725 Kč, tj. s plánovaným schodkem ve 
výši 567.323 Kč. Pro rok 2021 byly dále schváleny výdaje na investiční a mimorozpočtové aktivity ve výši 
2.400.000 Kč, které byly určeny na rozvojové aktivity ČHS.  
 
Skutečné běžné příjmy rozpočtu činily 19 396 046 Kč, tj. byly oproti předpokladu o 6% nižší. Důvodem byl 
zejména nižší výběr členských příspěvků, který byl ovlivněn epidemií Covid-19, a související nižší příjmy 
z cestovního pojištění členů. Hlavním zdrojem příjmů byly neinvestiční dotace Národní sportovní agentury 
v celkové výši 13 588 402 Kč, které se podařilo v plné míře využít i přes krizová opatření a omezování aktivit.  
 
V důsledku propadu příjmů byl kladen zvýšený důraz na racionální čerpání rozpočtu a jeho udržení pod 
úrovní plánu. Provozní výdaje k 31. 12. 2021 činily 19 402 739 Kč, tj. byly oproti plánu na úrovni 92%. 
 
Rozdíl mezi provozními příjmy a výdaji - provozní cash flow - činil -6 694 Kč (plán -567 323 Kč). 
 
Účetní hospodářský výsledek po zahrnutí rozvojových aktivit a nepeněžních dopadů činil – 744 749 Kč.  
 
Podrobnosti včetně tabulek jsou součástí Výroční zprávy ČHS za rok 2021. 
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Priority prezentované na VH 29. května 2021 a zpráva o stavu v jednotlivých oblastech 

- Rozvoj členských oddílů/spolků k růstu nabídky aktivit pro členy; posílení vazby mezi aktivními oddíly 

a ČHS 

Petr Resch a Jiří Oliva pracují na projektu Oddíly, kde jsme v únoru dokončili průzkum hlavních potřeb 

oddílů. Vybrali jsme novou spolupracovnici Lucii Kalašovou, která bude mít komunikaci a přípravu 

nabídek pro oddíly na starost, začala spolupracovat i na přípravě a organizaci oddílových závodů 3. ligy. 

- Organizační zabezpečení sportovního lezení od oddílů přes tréninková centra až po reprezentaci 

Bylo vybráno a rozeběhlo se 11 Sportovních středisek mládeže, ve kterých je zařazeno 94 talentovaných 

mládežníků. Celou oblast má za KSL na starost Jana Cinková. 

- Vytváření udržitelných podmínek pro lezení na skalách a další odvětví našeho sportu  

CVK dokončilo kompletní inventuru všeho jistícího materiálu ve skladech OVK. Máme nová povolení – 

viz výroční zpráva. Podali jsme žádost o mezinárodní projekt Interreg, při jehož získání by měl jít 

násobně větší objem financí na opatření ve skalách, infocedule a rozvoj informační struktury CVK. 

- Nabídka kvalitního vzdělávání pro instruktory, trenéry, stavěče, rozhodčí i správce skal  

Ve spolupráci s IFSC a týmem evropských odborníků připravujeme v roli leadera projektu mezinárodní 

vzdělávací program pro nejvyšší trenérskou kvalifikaci. Intenzivně pracujeme na našich interních 

trenérských kurzech, kde máme tým odborných garantů, zpracovaný obsahový koncept a z části 

připravené i podkladové materiály pro e-learnig. Spuštění prvních kurzů dle nového systému 

předpokládáme v říjnu 2022. Podali jsme ve spolupráci s IFSC přihlášku na mezinárodní projekt pro 

nejvyšší mezinárodní trenérskou kvalifikaci Trenér mládeže. 

- Marketingová spolupráce s partnery z více odvětví, zlepšování mediálních výstupů a jejich dosahu 

Pod vedením Jiřího Olivy vznikl čtyřčlenný tým, který systematicky pracuje na získávání nových partnerů 

a na nabídce pro ně. Na rok 2022 se k 31. 1. podařilo s partnery uzavřít smlouvy v objemu 1,5 mil. Kč 

v hotovosti a 400 tis. v materiálním plnění. Mediální výstupy vnímáme jako naši nejslabší stránku 

(potvrzeno i marketingovým průzkumem mezi členy v prosinci 2021) a přestože na marketing máme 1 

celý pracovní úvazek, bude nutné rozšíření týmu o další spolupracovníky z peněz získaných od partnerů. 

Na základě průzkumu mezi členy a spolupráce s externím marketingovým expertem připravujeme 

novou marketingovou strategii značky a její promítnutí do plánu marketingové a mediální komunikace. 

Hotový je k 31. 1. návrh positionningu značky, další postup bude potřeba přizpůsobit dostupnosti 

zdrojů, které je nejprve zapotřebí získat. 

- Systém řízení ČHS s přesněji definovanými postupy, cíli a lepšími informačními toky, postupné 

pokračování profesionalizace 

Zavedli jsme systém koordinace prioritních úkolů v týmu profesionálních manažerů, převedli jsme 

sdílená data na cloud, využíváme sdílené softwarové nástroje (Google Workspace + Asana) pro 

koordinaci projektů, procesů a dílčích úkolů, díky čemuž došlo k výrazně lepší kontrole rozsáhlých 

agend. Rozeběhli jsme pracovní skupinu pro úpravu organizační struktury. Výkonný výbor se mezi 

pravidelnými schůzemi, které jsou 1x za měsíc, schází ještě jednou v mezičase na celodenní program 

(Freestyle) zahrnující volnější diskuse, přípravu projektů a projednání problémů, na kterém by při 

běžném jednání nebylo dost času. Na nové období jsme navrhli upravené poslání a vizi ČHS, které 
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reflektují zde zmiňované priority – viz následující text. Pokračování profesionalizace považujeme za 

nezbytné, rádi bychom ho urychlili, ale velmi nás limitují omezené zdroje. 

- Zlepšení pozice ČHS mezi ostatními sporty ve vztahu k programům NSA a dalším poskytovatelům 

zdrojů 

Proběhlo několik schůzek s vedením NSA, kde se snažíme dojít k oboustrannému pochopení 

aktualizovaného systému podpory sportů a naší situace. Jan Bloudek byl zvolen do Výkonného výboru 

ČOV, díky čemuž může pro ČHS využívat lepší přístup k informacím a kontaktům.  

V kategorizaci sportů NSA je ČHS zařazen mezi prioritní skupinu velkých olympijských individuálních 

sportů, jsme zároveň jediným svazem v ČR, který je na programu letních i zimních OH. Systém podpory 

jednotlivých svazů je ale bohužel stále velmi rigidní, ukotvený v minulosti a NSA má jen částečnou vůli či 

politickou možnost ho radikálněji měnit. Podpora sportovních svazů v celkové výši 2,8 miliardy se dělí 

mezi 121 subjektů, ovšem 70% všech prostředků z této sumy se rozdělí mezi 15 nejvíce podporovaných, 

zatímco na „horší“ polovinu 60 méně podporovaných svazů zbyde 4,5% z celkové částky, určené 

svazům. ČHS v tomto podivném a velmi nespravedlivém systému, který má základy v roce 2011, 

zaujímá 37. příčku. NSA připravila nový systém výpočtu podle nově stanovených kritérií, který kdyby se 

naplno aplikoval, tak by ČHS dle svých parametrů získal více než dvojnásobnou podporu oproti roku 

2021 a posunul se z 37. na 19. příčku. Aplikací nového modelu by se ale zákonitě musela snížit podpora 

úzké skupině několika málo nejštědřeji podporovaných sportů. NSA k tomuto kroku nemá dostatek vůle 

nebo odvahy či politické podpory a odvolává se na potřebu udržení stabilního financování, kdy by nikdo 

neměl ve výši podpory klesnout příliš, což ale vede k dlouhodobému zakonzervování diskutabilního 

historického nastavení. Nové vedení NSA z Národní rady pro sport odstranilo zástupce menších nebo 

středních sportů a má zde pouze zástupce skupiny 15 nejvíce podporovaných, což pravděpodobně 

nepovede k přílišnému zlepšení pozice „neprivilegovaných“ sportů.  

Navíc se změnou vládní koalice došlo k nepoměrně velkému zkrácení rozpočtu NSA v porovnání 

s ostatními kapitolami státního rozpočtu, což může být způsobené i oslabením politické pozice vedení 

NSA, které bylo pravděpodobně velmi navázané na předchozí vládní koalici. Z hlediska financování jsou 

perspektivy sportu v ČR v nejbližších letech spíše negativní a nejspíš vznikne jen minimální prostor pro 

zlepšení podpory pro dynamicky se rozvíjející sporty, ke kterým zcela jistě patříme.  

Naše dlouhodobé úsilí o zlepšení pozice ve financování rozhodně nevzdáváme, ale pokud 

nastanou potřebné změny v systému státní podpory, budou nejspíš pomalejší, než by bylo pro naši 

současnou situaci potřebné. Musíme se proto více zaměřit na naši vnitřní efektivitu a současně i na 

získávání prostředků, nezávislých na státním financování, kam lze zařadit i evropské projekty, kde 

máme bezprecedentní úspěšnost jak mezi sportovními organizacemi v ČR, tak i v celoevropském 

srovnání horolezeckých nebo lezeckých organizací. Podařilo se nám také nově od roku 2022 získat 

finanční a tréninkovou podporu pro naše špičkové sportovce z resortního střediska MŠMT Viktoria, 

vedle již 6 let fungující podpory z resortního střediska MV OLYMP. 
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Návrh aktualizovaného poslání a vize ČHS 

Poslání:  
- Vedeme naše členy k aktivnímu provozování horských i lezeckých sportů a vytváříme jim k tomu 

podmínky na všech úrovních výkonnosti. 
- Sportujeme podle principů fair play a podporujeme pozitivní přístup k přírodě. Našimi základními 

hodnotami jsou zodpovědnost, důvěra a spolupráce.  
- Zastupujeme zájmy našich členů na národní i mezinárodní úrovni; jsme známou, respektovanou, 

efektivně řízenou a finančně stabilní organizací s profesionálním zázemím.  
 
Vize (výhled do roku 2030) 

1) Převážná část našich členů bude sdružená v oddílech s atraktivní nabídkou sportovních příležitostí, 

kterým poskytneme podporu a vytvoříme podmínky k růstu.  

2) Ve sportovním lezení, alpinismu i skialpinismu vytvoříme profesionálně vedený a dostupný systém, 

umožňující růst od mládežnických a hobby kategorií až po vrcholové sportovce, schopné se prosadit 

na mezinárodní úrovni.  

3) Hlavní i podpůrné oblasti naší činnosti budou stát na cca 20 plných úvazcích, obsazených týmem 

systematicky řízených profesionálů, se schopnostmi a zdroji odpovídajícími 

bezpečnému dosahování stanovených cílů.  

Poznámka: Oblasti: rozvoj soutěžního i nesoutěžního sportu, správa skal, vzdělávání, správní 

(ekonomika, právo, administrativa, ICT, majetek) a komunikačně-marketingová agenda, podpora 

oddílů, řízení 
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Návrh rozpočtu ČHS na rok 2022 

Návrh rozpočtu ČHS na rok 2022, který byl schválen Výkonným výborem dne 22. 2. 2022, je z hlediska 
provozního cash flow koncipován jako vyrovnaný, s příjmy a výdaji ve výši 20 417 850 Kč. 
Součástí plánu hospodaření v letošním roce jsou také rozvojové aktivity, kde jsou plánovány příjmy ve výši 
3 030 000 Kč a výdaje 2 135 000 Kč. A dále investiční rámec v maximálním objemu vlastních zdrojů 
700 000 Kč, což odpovídá celkovému objemu investic ve výši 4 666 667 Kč dle dotačních podmínek roku 
2021. Podmínkou pro realizaci investici je, že bude vypsání dotace a detailní příprava investic a kapacita pro 
jejich realizaci. 
Objem plánovaných příjmů vychází zejména z předpokladu, že ČHS obdrží neinvestiční dotaci na podporu 
sportovních svazů od Národní sportovní agentury ve výši 13 420 850 Kč, vybere členské příspěvky ve výši 
5 470 000 Kč a získá finanční zdroje od partnerů ve výši 1 532 000Kč. Dále se předpokládá, že ČHS získá od 
Národní sportovní agentury dotaci na podporu Významné sportovní akce Evropský pohár v boulderingu, 
který se bude konat v režii ČHS v květnu 2022 v Praze v Letňanech. 
 
Předpoklad ohledně dotací NSA je ale nejistý, neboť k datu vydání bulletinu nebyly příslušné dotační 
programy vyhlášeny. Pokud Výkonný výbor obdrží v době od vydání bulletinu do data konání Valné 
hromady informace o dotacích, které by mohly mít na příjmovou stránku rozpočtu vliv, bude o nich 
neprodleně informovat a pokud to bude nutné, připraví a zveřejní aktualizovaný návrh rozpočtu. 
 
Výkonný výbor žádá Valnou hromadu o udělení oprávnění upravovat schválený rozpočet dle skutečného 
vývoje příjmů, tak, aby byly co nejlépe naplňovány záměry a cíle ČHS. 
 
 

Rozpočet pro 2022 

A. PROVOZNÍ ROZPOČET KOMISÍ

Výdaje po komisích (v Kč) 20 417 850 Kč    

Sportovní lezení 8 720 000 Kč          

Komise závodního skialpinismu 300 000 Kč              

Komise ledolezení a drytoolingu 47 850 Kč                

Alpinismus 350 000 Kč              

Údržba skal, ochrana přírody 1 800 000 Kč          

Metodická komise 350 000 Kč              

Komise Mládeže 330 000 Kč              

Tradiční skialpinismus 20 000 Kč                

Služby členům a sekretariát ČHS 8 000 000 Kč          

Marketing média 350 000 Kč              

Rezerva na běžnou činnost 150 000 Kč               
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Příjmy provozního rozpočtu 20 417 850 Kč        
Členské příspěvky 5 470 000 Kč                        

Dotace NSA 13 420 850 Kč                      

Dotace z rozpočtů krajů a obcí

Příjmy z pojištění 515 000 Kč                           

Úroky 60 000 Kč                              

Ostatní výnosy -  Kč                                    

Partneři 852 000 Kč                           

Příjem z licencí 100 000 Kč                           

Rozdíl  Příjmy-výdaje provzoního rozpočtu 0 Kč  
 
 

B. ROZVOJOVÉ PROJEKTY Výdaje Příjmy

2 135 000 Kč          3 030 000 Kč   
Erasmus EUMA, CORS -  Kč                          Projekt běží vyrovnaně

EC Praha Letňany 5/2022                 1 650 000 Kč         1 000 000 Kč Dotace NSA VSA

           650 000 Kč startovné, vstupenky, partneři

Změna identity                    150 000 Kč 

Projekty ČSL-majetek II.-logo+brand                    175 000 Kč 

Projekty ČSL - rozvoj TZ + Vzděl trenérů                    160 000 Kč 

Dar ČSAS 400 000 Kč           

Bonus škodní průběh PojOdp 300 000 Kč           

Prodeje majetku

Partneři 680 000 Kč           

Bilance rozvojových aktivit mimo rozpočet komisí 895 000 Kč                  

Provozní HV 895 000 Kč                  

C. INVESTICE 
ČHS dofinancování investic                    700 000 Kč *)

D. Nepeněžní operace
Odpisy stávajících investic 1 074 144 Kč-               **)

Odpisy nových investic 132 000 Kč-                  ***)

Přecenění EUR účtu 300 000 Kč-                  ****)

Účetní HV 611 144 Kč-                   
 
*) limit pro případ, že bude vypsána dotace a investiční záměry budou detailně připraveny  
 **) v případě 15% spoluúčasti se může jednat o objem až  4 666 667 Kč  
***) odhad pro objem investic ve výši jako 2021  
 ****)  v 2021 ve výši 520t, rozdíl v kurzu Y/Y 1,38Kč/EUR, při dalším posilování Kč a vysokém objemu EUR je nutno s tímto počítat  
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Návrh na udělení titulu Čestná členka ČHS 

Výkonný výbor navrhuje udělit titul Čestná členka Českého horolezeckého svazu Dině Štěrbové, která se 
svými mimořádnými horolezeckými výkony zejména v oblasti ženského výškového horolezectví, i svou 
charitativní činností zaměřenou na pomoc lidem ve vesnicích Karakoramu zapsala do historie českého i 
československého horolezectví. 
 
Dina Štěrbová, nar. 22. dubna 1940 v Bratislavě 
D. Štěrbová absolvovala v průběhu 60. a 70. let řadu hodnotných horských výstupů ve Vysokých Tatrách, 
v Alpách, na Kavkaze apod., na které navázala expedicemi do nejvyšších hor. V roce 1977 se stala držitelkou 
československého výškového rekordu výstupem na hindukúšský Nošak (7 492 m n.m.), v roce 1980 vedla 
ženskou expedici na Manáslu, v roce 1984 vystoupila s V. Komárkovou na Čo-Oju ( m n.m.), přičemž se 
jednalo o první československý výstup na tuto osmitisícovou horu, a v roce 1988 vystoupila 
s L. Klembarovou na Gasherbrum II.  
 
1963 - Kavkaz, Elbrus (5 633 m) 
1969 - Turecko, Ararat (5 050 m) 
1970 - Karakorum, Haramosh (7297 m), dosažen vrchol Haramosh II (Mani Peak, 6 750 m) 
1976 - Pamír, Pik Lenina (7 134 m), pokus o výstup střední částí srázu spadajícího na ledovec Ačik-Taš, 
dosažena výška 7 000 m 
1977 - Hindúkúš, Noshaq (7 495 m), SZ žebro z údolí Qazi-Deh, čs. ženský výškový rekord 
1978 - Pamír, Pik Korženěvské (7 105 m), výstup na vrchol s Martou Melzochovou 
1980 - Himaláj, Manaslu (8163 m), vedoucí 1. ženské čs. himalájské expedice, pokus o výstup klasickou 
cestou SV stěnou, dosažen vrchol Manaslu North (7 156 m) 
1982 - Aljaška, Mount McKinley (6 194 m), pokus o sólovýstup, dosaženo sedla Denali Pass 
1984 - Himaláj, Čo Oju (8 201 m), západní stěna, Meissnerova varianta 13. 5.1984 dosažen vrchol s Věrou 
Komárkovou a Šerpy Ang Ritou a Norbu, 1. ženský výstup, čs. ženský výškový rekord, 1.čs.výstup 
1988 - Karakorum, Gasherbrum II (8 035 m), Rakouskou cestou, J žebrem 25. 6.1988 dosažen vrchol s Lívií 
Klembarovou, 1. čs. výstup 
1991 - Himaláj, Mount Everest (8 848 m), pokus o výstup normální cestou přes Severní sedlo, dosažená 
výška 7 000 m 
1992 - Himálaj, Mount Everest (8 848 m), pokus o výstup normální cestou přes Jižní sedlo, dosažená výška 7 
900 m 
1994 - Karakorum, Broad Peak (8 047 m), vedoucí expedice, pokus o výstup JZ žebrem, rakouskou cestou 9 
1997 - Himaláj, Nanga Parbat (8 125 m), pokus o výstup Rupalskou stěnou, Shellova cesta 
https://www.dinasterbova.cz/index.php/cs/horolezectvi  
 
Zhruba od roku 2005 se věnuje humanitární činnosti, v tomto roce věnovali s manželem O. Štěrbou 10 000 
USD na vybudování dvou vodovodů pro obyvatele doliny Baltoro. Od roku 2006 je zapojena spolu s 
V. Dokoupilem do humanitárního projektu Czech Hospital v pakistánském Karakoramu a dalších aktivit 
v této oblasti: D. Štěrbová a její spolupracovníci provozují horskou nemocnici ve vesnici Arandu, každým 
rokem zajišťují léky na roční provoz nemocnice a udržují a rozšiřují její vybavení. V roce 2010 
vybudovali fotovoltaickou elektrárnu na střeše budovy, zajistili záchrannou službu v podobě dvou terénních 
vozidel, v Arandu rekonstruovali vodovodní řad , zrekonstruovali tři životně důležité mosty, vybudovali tři 
vodovody na vysokohorských pastvinách, rozšířili místní základní školu na dnešní kapacitu 100 dětí, v roce 
2018 dokončili ve Skardu školní internát, atd.  
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dina_%C5%A0t%C4%9Brbov%C3%A1#Humanit%C3%A1rn%C3%AD_projekty  

https://www.dinasterbova.cz/index.php/cs/horolezectvi
https://cs.wikipedia.org/wiki/Fotovoltaick%C3%A1_elektr%C3%A1rna
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dina_%C5%A0t%C4%9Brbov%C3%A1#Humanit%C3%A1rn%C3%AD_projekty
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Doplňující volba do Výkonného výboru ČHS 

Na VH proběhne doplňující volba na obsazení místa člena Výkonného výboru, neboť jeden ze členů 
Výkonného výboru, Pavel Blažek, odstoupil ze své funkce k datu 23. 12. 2021. Funkční období nově 
zvoleného člena Výkonného výboru bude stejné jako funkční období současných členů, tj. do doby konání 
Valné hromady v roce 2025.   
 
Změny v obsazení Výkonného výboru upravuje čl. VIII, odst. 10 a 11 Stanov ČHS, ve kterých se uvádí:  
 „10) Dojde-li v době mezi konáním valných hromad ke snížení počtu členů výkonného výboru, může výkonný 
výbor:  
a) kooptovat maximálně dva nové členy, s výjimkou předsedy, jejichž členství ve výkonném výboru bude 
následně předloženo ke schválení nejbližší valné hromadě 
b) předložit nejbližší valné hromadě návrh na provedení doplňující volby s platností mandátu takto 
zvoleného člena do konce funkčního období, na který byl výkonný výbor zvolen. 
 
Doplňující volba probíhá tajně a je vedena volební komisí. Volba je jednokolová, členem Výkonného výboru 
se stane kandidát, který získá nejvyšší počet hlasů, minimální počet hlasů pro zvolení není stanoven.  
 
Návrhy kandidátů do funkce člena Výkonného výboru lze podávat výhradně prostřednictvím sekretariátu 
ČHS, a to do čtvrtku 17. 3. 2022, tj. nejpozději do 10 dnů před dnem voleb, na e-mail info@horosvaz.cz. 
Nebude-li na uvolněné místo ve Výkonném výboru do stanoveného termínu nikdo kandidovat, navrhne 
Výkonný výbor vypuštění doplňující volby z programu a volba bude zrušena.  
 
Návrh musí obsahovat: jméno a příjmení kandidáta, jeho kontaktní údaje, souhlas kandidáta s volbou 
v případě, že jej navrhuje jiné osoba, a jméno nebo název navrhovatele. Návrh, který nebude obsahovat 
tyto informace ani po žádosti o doplnění, nebude akceptován.  
Je žádoucí, aby o sobě kandidáti uvedli i další informace (kvalifikace, pracovní, oddílové a horolezecké 
zkušenosti) a popsali svoji motivaci a důvody, proč kandidují. Informace o kandidátech budou průběžně 
zveřejňovány na webových stránkách ČHS.  
 
Informace pro případné kandidáty: Členové Výkonného výboru se scházejí 2x měsíčně, jednou na půldenní 
pravidelné jednání, spojené s přijímáním potřebných rozhodnutí statutárního orgánu (obvykle ve všední 
den v čase 12:30 – 17:30) a jednou na celodenní volnější debatu, určenou pro dohody o prioritách, přípravu 
a rozpracování projektů nebo záměrů (opět ve všední den obvykle v čase 9:00 – 17:00). Obě schůzky 
předpokládají předchozí přípravu a aktivní participaci na shromáždění podkladů pro jednotlivé body 
jednání. Vedle toho se každý člen výkonného výboru účastní práce v dílčích pracovních skupinách nebo 
projektech, komunikuje s odbornými komisemi, které má v gesci a k tomu má své samostatné úkoly. 
Dohromady se jedná o časovou náročnost v rozsahu 20-40 hodin měsíčně, v případě účasti na náročnějších 
úkolech nebo projektech i více. Uvedený časový rozsah je zapotřebí vzít v úvahu při případném podávání 
kandidatury. Práce ve Výkonném výboru je dobrovolná a je s ní spojena úhrada nákladů – cestovné, 
příspěvek na homeoffice a telefon a spíše symbolická odměna 2 tis. Kč/ měsíc. 
Současný Výkonný výbor investoval do současného nastavení stylu práce a rozdělení rolí hodně úsilí, a 
pokud se nepřihlásí do doplňující volby žádný nový kandidát, je připraven pokračovat v současném 
čtyřčlenném složení, což může být z hlediska pokračování i jednodušší varianta, než integrace zcela nového 
člena do poměrně intenzivně pracujícího týmu. Na druhé straně uvítáme případnou posilu se silnou vnitřní 
motivací, novou energií a nápady, optimálně s dobrým rozhledem ve světě outdoorově zaměřených oddílů. 
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Zprávy odborných komisí ČHS 

Stručné informace o činnosti odborných komisí ČHS v roce 2021 jsou součástí Výroční zprávy ČHS za rok 
2021 a dále budou k dispozici (v rozšířené podobě) na stránkách jednotlivých komisí.  
 
Komise alpinismu - https://www.horosvaz.cz/alpinismus/komise-alpinismu/  
Centrální vrcholová komise - https://www.horosvaz.cz/udrzba-skalnich-oblasti/centralni-vrcholova-komise/  
Komise sportovního lezení – https://www.horosvaz.cz/soutezni-lezeni/komise-soutezniho-lezeni-
dospelych/  
Komise závodního skialpinismu - https://www.horosvaz.cz/skialpinismus/soutezni-skialpinismus/komise-
soutezniho-skialpinismu/ 
Komise tradičního skialpinismu - https://www.horosvaz.cz/skialpinismus/tradicni-skialpinismus/komise-
skialpinismu/ 
Komise ledolezení - https://www.horosvaz.cz/soutezni-ledolezeni/komise-soutezniho-ledolezeni/ 
Metodická komise - https://www.horosvaz.cz/metodicka-komise/ 
Komise mládeže - https://www.horosvaz.cz/komise-mladeze/  
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