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Místo jednání: Praha Datum: 22. 2. 2022  

schválil: Bloudek  

zapsala: Valentová Pořadové číslo: 8 

Distribuční list: členové VV, sekretariát, revizní komise 

Seznam účastníků:  

VV - Bloudek, Klíma, Oliva, Resch 

sekretariát – Valentová, Fajbišová, Plischková; omluvena Košatková 

Příští jednání: sobota 26. 3. 2022 od 18 hod., Sport park Jungle Praha 

Přílohy: Koncepce VSCM; další dokumenty jsou součástí podkladů na VH ČHS. 

 

 Popis Vlastník  Termín 

1.  Kontrola plnění úkolů z předchozích jednání 

Úkoly byly splněny vyjma:  

- Vyjednání vstupů na lezecké stěny pro alpinisty: Za dodání 

podkladů odpovídá D. Janák, co nejdříve.  

- Spolupráce ČHS – ČSL dopracování podkladů smlouvy: schůzka 

proběhne 24.2.2022. 

- Spolupráce s Gymnáziem Jeseník: odpovídá D. Fajbišová, termín 

do 31.3.2022. 

  

2.  Příprava Valné hromady ČHS - 27. 3. 2022 

Výkonný výbor schválil program VH, která se uskuteční v neděli 

27.3.2022 v Praze na Strahově, jehož součástí je i doplňují volba na 

obsazení uvolněného místa ve Výkonném výboru. Výkonný výbor dále 

schválil Výroční zprávu ČHS za rok 2021 a další dokumenty, o kterých 

bude VH rozhodovat. Pozvánka na VH včetně všech podkladů 

a informací bude zveřejněna a rozeslána všem předsedům oddílů 

v pátek 25.2.2022, Za zveřejnění a rozeslání pozvánky a dále i za 

organizaci VH odpovídá B. Valentová a sekretariát.  

Valentová, 

sekretariát 

25.2.2022 a 

dále do 

27.3.2022 

3.  Doplňující volba do Výkonného výboru ČHS 

Do programu VH je zařazena doplňující volba na uvolněné místo ve VV, 

ze kterého odstoupil k 23.12.2021 P. Blažek. Návrhy na kandidáty lze 

podávat do 10 dnů před datem konání VH, tj. do 17.3.2022, na 

Valentová 25.12.2022 
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info@horosvaz.cz, podrobnosti budou zveřejněny, odpovídá 

B.  Valentová.  

4.  Zahraniční aktivity ČHS 

J. Bloudek se ve dnech 26.-27.2.2022 zúčastní jednání boardu EUMA 

a BMU ve Slovinsku, a v březnu GA IFSC v USA.  

Bloudek dle termínů 

akcí 

5.  Mezinárodní projekty 

Práce na projektech Erasmus+ - EUMA a CORS pokračují.  

VV vzal na vědomí podání žádosti o přidělení mezinárodního projektu 

Interreg CEE zaměřeného na životní prostředí, který bude využit pro 

agendu CVK.  

Termín pro podání žádosti o projekt Youth Athlets Couching byl 

posunut na březen, VV schválil podání přihlášky, odpovídá J. Bloudek.  

V řešení je možnost využití výzvy Erasmus+ Mobility, odpovídá 

D. Fajbišová. 

 

 

 

 

 

 

Bloudek 

Fajbišová 

 

 

 

 

 

 

dle termínu 

dle možností 

6.  Informační a webové systémy ČHS 

VV projednal a částečně schválil časový plán na úpravu a postupné 

vytvoření komplexního informačního a webového systému ČHS. Kroky 

vedoucí ke zlepšení současných systémů budou navrženy a případně 

realizovány do konce května 2022, odpovídá B. Valentová ve 

spolupráci s M. Košatkovou, D. Fajbišovou a J. Olivou. Práce na 

analýzách a přípravě komplexního systému začnou nejdříve v červnu, 

v závislosti na personální kapacitě komise sportovního lezení.   

Valentová, 

Košatková, 

Fajbišová, 

Oliva 

do konce 

května 

7.  Registrace nových oddílů 

VV schválil registraci dvou nových oddílů do ČHS – HO Lijavec a Speed 

Masters, za administrativní záležitosti odpovídá sekretariát.  

sekretariát neprodleně 

8.  Projekt podpora oddílů 

VV se seznámil s výsledky analýzy, která byla vypracována v rámci 

projektu zejména na základě setkání pracovní skupiny s vybranými 

oddíly a spolupracovníky ČHS. VV uložil P. Reschovi, aby na základě 

tohoto podkladu a diskuse VV navrhl priority a podrobněji specifikoval 

kroky a cíle, na které se v nejbližším období zaměří L. Kalašová, která 

má oblast spolupráce s oddíly na starosti. Návrh bude předložen ke 

korespondenčnímu schválení VV do 9. 3. 2022. 

Resch do 9.3.2022 

9.  Setkání komisí a spolupracovníků ČHS 

VV plánuje uskutečnit dvoudenní setkání se členy odborných komisí 

a dalšími externími spolupracovníky, které by se mělo uskutečnit 

v první polovině roku. Možné termíny za KSL zašle D. Fajbišová 

P. Reschovi do konce února. Za přípravu setkání odpovídá P. Resch ve 

spolupráci se sekretariátem.  

Resch, 

Fajbišová 

průběžně 

do 28.2.2022 

mailto:info@horosvaz.cz
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10.  Hospodaření ČHS 

VV vzal na vědomí informace o vývoji příjmů z členských příspěvků 

a z cestovního pojištění, vývoj za první dva měsíce je ve srovnání 

s předchozími lety pozitivní.  

- - 

11.  Využití rozpočtové rezervy 

VV schválil využití rozpočtové rezervy na výjimečné dofinancování 

rozpočtu komise závodního skialpinismu (6.578 Kč) a komise 

ledolezení (2.503 Kč). Důvodem tohoto rozhodnutí jsou vyšší než 

původně plánované náklady a závodní sezona zimních disciplín 

přesahující kalendářní rok. Za realizaci odpovídá R. Plischková. 

Plischková neprodleně 

12.  Závěrka hospodaření za rok 2021 

VV schválil závěrku hospodaření, ze které vyplývá vyrovnaná bilance 

schváleného provozního rozpočtu. Celkový hospodářský výsledek se 

zahrnutím mimorozpočtových vlivů je vedle provozního rozpočtu 

ovlivněn zejména odpisy ve výši -1.013 tis. Kč a přeceněním EUR účtu 

v důsledku změny kurzu CZK ve výši -528 tis. Kč. Účetní hospodářský 

výsledek tak vychází záporný, ve výši -745 tis. Kč. Závěrka bude 

předložena ke kontrole revizní komisi, s tím, že pokud by z kontroly 

vyplynuly nějaké změny, bude o nich ČHS neprodleně informovat. 

Odpovídá M. Klíma a R. Plischková, za předložení závěrky hospodaření 

VH odpovídá M. Klíma.  

Klíma, 

Plischková 

dle vyjádření 

revizní komise 

a dále 

27.3.2022 

13.  Dotace NSA 

ČHS odevzdal vyúčtování investičních i neinvestičních dotací za rok 

2021.  

Dotace na rok 2021 na podporu sportovních svazů, na podporu 

významných sportovních akcí ani na investiční dotace nebyly dosud 

vyhlášeny. S ohledem na návrh státního rozpočtu na rok 2022, kde byla 

kapitola NSA redukována o 35% oproti roku 2021, lze očekávat spíše 

negativní dopady do financování činností ČHS. 

- - 

14.  Návrh rozpočtu ČHS na rok 2022 

VV schválil finální návrh rozpočtu ČHS na rok 2022 s vyrovnanými 

běžnými příjmy a výdaji ve výši 20.417.850 Kč, které byly schváleny již 

na lednovém jednání VV. Plán hospodaření dále předpokládá 

mimorozpočtové výdaje ve výši 2.135.000 Kč kryté vlastními příjmy 

jednotlivých akcí a plán investic s dofinancováním v objemu 700.000 

Kč, za předpokladu vyhlášení investičních dotací. Návrh rozpočtu bude 

předložen ke schválení VH ČHS, odpovídá M. Klíma.  

Klíma 25.2. a 

27.3.2022 

 
  



 

 Zápis z jednání Výkonného výboru 

  

Českého horolezeckého svazu   

 

 

 www.horosvaz.cz Strana 4 z 5 

  

 

 

15.  Návrh postupu v případě ohrožení rozpočtové rezervy 

VV schválil návrh postupu v případě ohrožení minimální rezervy ČHS, 

spočívající v redukci činností ČHS. Za sledování situace a návrh aktivace 

popsaného postupu odpovídá M. Klíma.  

Klíma dle situace 

16.  Inventura majetku ČHS 

VV schválil zprávu o inventuře majetku ČHS, ze které vyplývá, že ČHS 

má investiční majetek v celkové hodnotě dle pořizovacích cen 21,8 mil. 

a zůstatkové hodnotě 13,6 mil. Kč a drobný majetek ve výši 3,56 mil. 

Kč. V roce 2021 přibyl investiční majetek ve výši 4,45 mil. Kč a drobný 

majetek ve výši 315 tis. Kč.  

VV současně schválil z důvodu poškození, nefunkčnosti, zastarání 

a ztráty vyřazení drobného majetku ve výši 42,2 tis. Kč, vyřazení silně 

poškozených chytů na drytool a 11 kusů opotřebeného majetku ve 

správě CVK (akumulátory, vrtačka).  

Zpráva bude předložena ke kontrole revizní komisí, za splnění úkolů 

vyplývajících ze zprávy odpovídá R. Plischková ve spolupráci 

s příslušnými komisemi a se sekretariátem.  

Plischková, 

komise, 

sekretariát 

dle jednání 

s revizní 

komisí a dále 

průběžně dle 

možností 

17.  Mládež – různé informace 

Byly vypsány granty ČHS na podporu mládeže nově zaměřené na 

přípravu pro soutěž Mladí horalové.  

- - 

18.  Vzdělávání - různé informace 

První běh kurzu CWI byl zrušen kvůli malému zájmu.  

Uskutečnily se kurzy pro členy ČHS zaměřené na ledolezení a lavinovou 

problematiku.  

- - 

19.  Sportovní lezení – různé informace 

Probíhá příprava EP v boulderingu, VV schválil krizový finanční scénář 

v případě, že na závod nebude možno využít dotaci NSA na podporu 

významných sportovních akcí. Za organizaci EP odpovídá J. Žák.  

26.2.2022 proběhne první závod ČP a současně první nominační závod 

v boulderingu, v souvislosti s tím jsou vyjasňovány postupy týkající se 

zavedení závodních licencí.   

Žák EP - průběžně 

do termínu 

konání akce 

20.  Úprava Koncepce VSCM 

VV schválil úpravu Koncepce VSCM, schválená verze je uvedena v 

příloze.  

- - 

21.  Odměňování koučů ve sportovním lezení 

VV schválil zvýšení odměn koučů na mezinárodních závodech ve 

sportovním lezení včetně doplnění odměny kouče za řízení služebního 

vozidla při delších mezinárodních cestách. Za finální úpravu vnitřního 

Valentová, 

Fajbišová 

neprodleně 
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dokumentu ve smyslu připomínek VV odpovídá B. Valentová ve 

spolupráci s D. Fajbišovou.  

22.  Skialpinismus, ledolezení – různé info 

Byl rozšířen reprezentační tým A skialpinistů, proběhly 2 závody 

Českého poháru ve skialpinismu.  

Pokračuje seriál závodů v ledolezení, kterých se účastní A. Loužecká. 

- - 

23.  Ochrana přírody, skalní oblasti – různé info 

Na základě žádosti ČHS byl vydán souhlas s provozováním 

horolezectví na území CHKO Český ráj do konce roku 2026.  

- - 

24.  Média, marketing – různé info 

J. Oliva informoval o průběhu jednání s marketingovými partnery, 

dojednaných je 17 partnerů, v jednání jsou další 2 smlouvy. VV 

projednal návrh harmonogramu realizace strategie brandu a rozhodl, 

že lze zadat kreativu, pro další pokračování ale bude získání 

strategického partnera. Projekt řízení a struktury ČHS musí běžet 

paralelně. Odpovídá J. Bloudek. 

Bloudek průběžně 

25.  Vyhlášení nominací na Výstupy roku za rok 2021 

V rámci J50 se uskutečnilo vyhlášení nominací na udělení cen v anketě 

Výstupy roku za rok 2021. Slavnostní vyhlášení výsledků a udělení cen 

proběhne v rámci Mezinárodního horolezeckého filmového festivalu 

v Teplicích nad Metují, za výběr ocenění a vyhlášení odpovídá komise 

alpinismu.  

Komise 

alpinismu 

průběžně do 

termínu 

konání MHFF 

 


