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Místo jednání: Teplice nad Metují  Datum: 26.8.2006 

Zapsal: Pražák, Čepelková Pořadové číslo: 010 

Distribuční list: Výkonný výbor, předseda RK 

Seznam účastníků: VV: Čepelková, Novák I., Weisser, Boštíková, Uherka  

Ostatní: Otta, Těšitel, Rakovič 

Seznam předaných dokumentů:   

Omluveni: Novák J., Vévoda, Šilhán 

Příští jednání: 4.10. v Praze  

Přílohy: odstoupení J. Nováka, směrnice 11/2004, návrh nominačních kritérií, studie proveditelnosti 
objekt Suché skály, přehled čerpání komisí, kopie výzvy správce konkurzní podstaty a souvisejicich 
rozsudků 

 
Výsledky jednání: (Typy položek: I – Informace, D – Dohoda, R – Rozhodnutí, A – Akce) 

 Typ Popis Vlastník Termín 

1. R Vzniklá finanční škoda v komisi soutěžního lezení dospělých 
způsobená chybnou rezervací letenek na ME ve výši cca 
12tis.: vyžádat návrh řešení od komise soutěžního lezení 
dospělých (předložit VV do 27.9. 2006) 

Pražák, KSL 27.9.2006 

2. R Závody světového poháru v lezení na obtížnost a boulderingu 
má v r. 2007 zájem uspořádat Lezecké centrum s.r.o, 
podmínkou pořadatelství je souhlas ČHS. Zástupce firmy T. 
Rakovič  předběžně projednal s VV podmínky uspořádání. 
ČHS zajistí smlouvu s UIAA Climbing za podmínky, že nejdříve 
bude uzavřena smlouva mezi ČHS a LC s.r.o. ČHS se bude 
finančně spolupodílet na konání závodů úhradou kalendářních 
poplatků. Tato spoluúčast bude kompenzována formou 
reklamy. V případě, že nedojde z jakéhokoliv důvodu k 
neuskutečnění závodu, uhradí tyto poplatky v plné výši LC 
s.r.o. Podrobnosti smlouvy dořeší během září T. Rakovič a J. 
Pražák. 

Pražák, 
Rakovič 

30.9.2006 

3. I Vzhledem ke své nepřítomnosti (Imst) informoval vedouci KSL 
Dan Kadlec e-mailem VV o svém úmyslu ukončit práci ve 
vedení komisí do konce t.r. a předat postupně celou agendu 
svému nástupci; zároveň doporučil VV opětovné rozdělení 
komisí na dvě. Do vedení KSL dospělých doporučil T. 
Rakoviče (se kterým VV tuto možnost projednával na místě), u 
mládeže zatím vhodného nástupce hledá. Důvodem je 
nezvladatelné množství práce a únava z pětileté činnosti pro 
ČHS.   

Kadlec 2007 

4. R A. Čepelková informovala o odstoupení J. Nováka z funkce 1. 
místopředsedy ČHS dopisem ze dne 22.8.2006 a navrhla na 
jeho místo kooptovat J. Pražáka. Ten souhlasil a  návrh byl  
VV jednomyslně schválen. 

Organizační opatření zajistí Čepelková, Pražák do 15.9.2005  

Čepelková, 
Pražák 

Ihned, 15.9. 

5. I ČHS kontaktovalo nakladatelství Metafora s žádostí o 
hodnocení knihy The International Handbook of Technical 
Mountaineering P. Hilla, kterou v případě doporučení ČHS 
nakladatelství vydá. MK si vyžádala jeden výtisk a zváží, zda 
doporučit či nikoliv. 

Čepelková, R. 
Lienerth 

Ihned 

 

6. I J Uherka informoval o záměru metodické komise začít od Uherka, MK 1.1.2007 
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příštího roku vydávat v elektronické podobě metodické listy 
jednotlivých horolezeckých aktivit, které by byly průběžně 
zveřejňovány na internetu a rozesílány do oddílů, případně 
průběžně aktualizovány. V návrhu rozpočtu 2007 budou 
zahrnuty finanční náklady a uveden předběžný ediční plán.  

7. I V. Těšitel informoval o zahájení jednání s Hasičským 
záchranným sborem a Armádou ČR  ohledně využívání fixních 
jistících prostředků těmito organizacemi pro potřeby výcviku. 

Těšitel 30.6.2006 

8.  Kontrola minulého zápisu: A. Čepelková  

 R Bod 1. – inventura majetku ČHS: 

Inventura majetku ČHS: VV schválil navržené odpisy a rozhodl 
o nepožadování náhrady škody v případě ztráty služebního 
mobilního telefonu J. Novákem z r.2003.  

Pražák  

 A Bod 2. – Nominační kritéria KSLD 2007 
Nominační kritéria KSL dospělých předložil D. Kadlec ke 
schválení VV mailovou korespondencí koncem června. VV je 
shledal nejednoznačnými (např. termín reprezentace je užíván 
ve dvou různých významech) a rozhodl o navrácení 
k dopracování komisi soutěžního lezení. Konkrétní nedostatky 
formuluje S. Boštíková a J. Pražák do 10 dnů a předá komisi.  
Ta je zapracuje do 27.9 a předloží ke schválení na příštím 
jednání VV. 

Boštíková, 
Pražák 

KSLD 

 

31.8. 

 

27.9 

 

 I Bod 4. – Překlad a vydání knihy "Seiltechnik" 

Kniha je údajně těsně před vydáním, podrobnosti zjistí u D. 
Stuchlíka J. Uherka 

Uherka 4.10 

 I Bod 4. – Nové stanovy ČHS 

Pracovní skupina "STANOVY ČHS" se sešla 23.8. ve složení 
Čepelková, Lukačovič, Kublák, Novák J., Jelínek, Pražák a 
prošla a upravila 1. část návrhu nových stanov ČHS, týkající se 
členství, členských práv a povinností. Druhá schůzka se bude 
konat 6.9. a bude řešit problematiku jednotlivých orgánů ČHS 
(VH, VV, RK, ...)  

Čepelková  

 A Bod 5. – VV shledal jako vhodný již vytvořený dokument, a to 
zákon č. 115/2001 Sb. O podpoře sportu ve znění úpravy 
219/2005 Sb. Tento zákon vymezuje postavení sportu ve 
společnosti jako veřejně prospěšné činnosti. Úplné znění 
zákona včetně novelizace je přílohou tohoto zápisu. 
 

Pražák 15.9 

 I Bod 6. – pracovní skupina pro jednání z MŠMT, ČSTV 
Nikdo z VV nepředložil vlastní řešení, návštěva u V. Srba – 
výsledek neznám. 

  

 I Bod 7. – řádné zdůvodnění navýšení členských příspěvků pro 
VH 2007 
Přesouvá se na příští jednání 

Pražák 4.10 

 A Bod 8. – organizační a podpisový řád ČHS 
Nesplněno, trvá 

Novák I. 4.10. 

 R  Bod 9. Interní směrnice o čerpání finančních prostředků 
Interní směrnice ČHS č. 11/2004 byla schválena v 
předloženém znění (viz příloha zápisu). A. Čepelková navrhla 
celkovou revizi znění směrnice – připomínky od všech členů 
VV do příštího jednání VV. 

VV 4.10.2006 

 A Bod 10 – Pravidelné měsíční výkazy finančního stavu 
Bude řešit J. Pražák s L. Homolkovou 

Pražák, 
Homolková 

4.10 

 A Bod 11. – Objekt Suché skály 
Nemovitost Suché skály: představu využití zaslala pouze KA. 

Novák J. ihned 
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J. Novák zajistil studii proveditelnosti objektu včetně výpočtu 
provozu u Ing. Zdeňka Herštíka. Drobně aktualizovaná verze  
(viz příloha) bude rozeslána členům VV k prostudování, další 
postup projednán na příštím zasedání VV 

J.Pražák 

 I Bod 12. – Expedice Everest 96 
J. Ottová informovala, že žádné doklady v elektronické podobě 
na ČSTV nejsou, veškerá finanční dokumentace by však měla 
být stále v archivu ČSTV, odkud je možné si ji zapůjčit. 

Pražák  

 I Bod 13. – Spolupráce s firmou Singing Rock 
Zatím nebyla domluvena žádná konkrétní forma spolupráce. 

Pražák průběžně 

 I Bod 14. Partnerství firmy Hudy sport –  
Bude obnoveno, pokud vyjde kniha Seiletechnik 

Pražák Termín zjistí 
Uherka 

 I Bod 15. – pojištění odpovědnosti – úkol trvá 
Z. Vévoda připraví na web ČHS informaci o možnostech 
pojištění odpovědnosti za způsobené škody pro instruktory 
působící v oddílech pro potřeby členů a budoucích členů ČHS 

Vévoda 4.10. 

 I Bod 16. – Aktualizace podmínek pro partnerské programy - 
splněno 

  

 I Bod 17. – předání DŘ s J. Turkem HO Humanita 
Podklady byly předány a HO Humanita informovala A. 
Čepelkovou, že se věcí bude zabývat na přelomu srpna a září 
a o výsledcích bude informovat. 

Čepelková  

 I Bod 18. – Navýšení předpokládané dotace z MŠMT a podílu 
Sazka a.s. 
Odhadované příjmy ČHS budou v těchto 2 položkách vyšší o 
cca 500 tis. Návrh na využití prostředku nebyl J. Novákem 
předložen  

  

 I Bod 19. – v tuto chvíli činní příjmy z členských příspěvků činní 
3.120.100,- což je o 20.100,- více než bylo plánováno ve 
schváleném rozpočtu 2006 

OttováJ.  

 I Bod 20. – Seminář instruktorů mládeže v Itálii 
J. Uherka informoval o průběhu semináře, do konce t.r. plánuje 
uspořádat víkendové sezení s aktivními instruktory pro mládež 

Uherka  

 I Bod 21. - Vrcholová komise 
V. Brucknerovi byly vyplaceny smluvní částky za rok 2005 a 
platnost smlouvy byla ukončena.  
Návrh nových pravidel pískovcového i nepískovcového lezení 
od VK ČHS: J. Rosol rozeslal všem členům VV pracovní verzi 
zpracovanou CVK se svými připomínkami a doporučeními VV 
(viz mail z 22.8.). VV návrh prostuduje a vyjádří se 
k problematice do příštího zasedání. 

Čepelková   

 I, R Bod 22. – Plán účasti zástupců ČHS na akcích UIAA 
Zasedání UIAA: plán sestavený JN není k dispozici. Uskuteční 
se účast zástupce LK (MUDr. Kubalová) ve Walesu a účast BK 
(S. Talla) v Arcu. VV rozhodl, že podzimní zasedání MC UIAA 
v kanadském Banffu proběhne bez účasti českého zástupce. 

Čepelková, VV  

 I Bod 23. – Akce s účastí ČHS 
MHFF Teplice byl podpořen částkou 20tis. 

Čepelková  

 I Bod 24. – Výběrové řízení – sekretářka ČHS 
Výběrové řízení na místo sekretářka – účetní ČHS proběhlo 
dne 12.7.2006. Byla vybrána L. Homolková, která nastoupí dne 
1.9 S J. Ottovou byla uzavřena dohoda o provedení práce 
v rozsahu dosavadních účetních operací a předání agendy 
v měsíci srpnu, popř. září 

Čepelková  

 R Bod 25. – termíny jednání VV do konce roku –  
Další jednání VV bude 4.10.2006 v Praze 

VV 4.10 

 I Bod 26.1 – Objekty v Ostrově 
ČHS obdržel výzvu správce konkurzní podstaty R. Měchury k 

Čepelková září 2006 
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předání objektů v Ostrově začátkem září 2006. Je neprodleně 
nutno organizačně zajistit předání včetně ukončení činnosti 
správce V. Hajdy (vyrovnání dlužných částek ČHS). Postup 
bude konzultován s JUDr. Jelínkem.  Zajistí:  Pražák, Otta, 
Čepelková 

Otta, 

Pražák 

 I Bod 26.2 – Ručitelský závazek 
ČHS prohrál poslední soud ohledně platnosti ručitelského 
závazku za firmu Alpenservis (AGENO v. ČHS). ČHS 
zastupoval JUDr. Jelínek,  původní částka 1 100 000 Kč byla 
snížena na cca 750 000. JUDr. Jelínek doporučuje podání 
žaloby na J.Skanderu, protože tímto vznikla ČHS reálná 
škoda.  Další postup stanoví VV ve spolupráci s JUDr. 
Jelínkem. 

Čepelková Po nabytí 
právní moci 
rozhodnutí 

 
 
 
 


