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Směrnice Českého horolezeckého svazu o svolávání a jednání va lné hromady ČHS 
 

I. Svolávání a podklady pro jednání 

1) Řádnou valnou hromadu (dále jen VH) svolává výkonný výbor (dále jen VV) jednou ročně po účetní 
závěrce, zpravidla poslední sobotu v březnu. 

2) Mimořádnou VH svolává VV v souladu s čl. VIII odst. 9 a 10 Stanov ČHS (dále jen „stanovy“).  

3) Podklady pro jednání budou: 

a) zveřejněny na webu ČHS, a to nejpozději 30 dní před termínem konání VH, 

b) rozeslány předsedům horolezeckých oddílů, které jsou základními organizačními složkami  ČHS 
(dále jen oddíl) v elektronické podobě nejpozději 30 dní před konáním VH.  

4) Členové ČHS, kteří se nehlásí k činnosti v rámci některého z oddílů, si mohou podklady k jednaní 
vyžádat na sekretariátu ČHS buď: 

a) v elektronické podobě, a to kdykoliv od data zveřejnění termínu konání VH do posledního 
pracovního dne před dnem konáním VH, nebo  

b) si mohou zhotovit kopii podkladů na sekretariátu ČHS v úředních hodinách, a to v termínu od 
jejich zveřejnění na webu ČHS do posledního pracovního dne před konáním VH. 

5) Není-li řádná, resp. mimořádná VH usnášeníschopná, rozhodnou přítomní členové v souladu s čl. 
VIII odst. 5 stanov  o svolání náhradní VH. 

 
II. Účast na jednání VH, registrace delegát ů, hlasování 

1) Právo účasti na jednání VH mají: 

a) všichni členové ČHS na základě čl. IV odst. 1 písm. b) stanov 

b) výkonným výborem pozvaní hosté 

2) Právo hlasovat a volit mají pouze členové ČHS, a to v souladu s čl. IV odst. 1 písm. c) stanov.   

3) Každý člen ČHS může být zastoupen na VH pouze jednou, a to buď osobně, nebo předsedou svého 
oddílu, nebo na základě písemné plné moci třetí osobě.  

4) Registrace delegátů probíhá v den konání VH. Registrovat se k jednání je možné nejdříve 2 hodiny 
před zahájením jednání a dále kdykoliv v jeho průběhu. 

5) Při registraci se delegáti musí prokázat platným průkazem člena ČHS a občanským průkazem. 
V případě, že delegát zastupuje jednoho nebo více členů ČHS na základě písemné plné moci musí 
při registraci originál těchto plných mocí odevzdat.  

6) Při registraci obdrží delegáti: 

a) návrh programu jednání, 

b) hlasovací lístek, 

c) další případné podklady pro jednání; 

d) v případě, že se jedná o volební VH, obdrží delegáti také příslušné volební lístky. 

7) Hlasovací lístky jsou označeny výrazně čísly a barevně rozděleny do následujících skupin:1 

a) Delegát zastupující pouze jednoho člena ČHS obdrží bílý lístek s číslem 1, který má hodnotu 
hlasu 1. 

                                                 
1 V souladu s §11 odst. 5 Stanov ČHS se hlasovací, resp. volební hodnota červených a modrých lístků může 
v průběhu jednání VH měnit, každý delegát s modrým nebo červeným hlasovacím lístkem se může kdykoliv 
v průběhu VH dostavit k registraci a požádat o sdělení aktuální hodnoty svého hlasovacího lístku. 
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b) Delegát - předseda zastupující členy pouze jednoho oddílu podle čl. V odst. 4 stanov, obdrží 
červený lístek s evidenčním číslem tohoto oddílu. Tento lístek má hodnotu hlasu určenou podle 
počtu členů ČHS hlásících se k činnosti v rámci tohoto  oddílu k datu konání valné hromady. 

c) Delegát zastupující více než jednoho člena ČHS v případě, že nejde o členy hlásící se k činnosti 
v rámci jednoho oddílu, nebo v případě, že je jiná část členů hlásící se k činnosti v rámci tohoto 
oddílu zastoupena na jednání VH svým předsedou podle čl. V odst. 4 stanov,  obdrží modrý 
lístek označený 4 místným číselným kódem. Tento hlasovací lístek má hodnotu podle počtu 
zastoupených členů ČHS. 

8) Volební lístky jsou rozděleny pouze do dvou skupin, a to: 

a) bílé lístky se sílou hlasu 1, které jsou přidělovány delegátům, kteří zastupují pouze jednoho člena 
ČHS, 

b) zelené lístky pro všechny ostatní delegáty. Tyto lístky mají hlasovací sílu odpovídající delegátem 
předloženému hlasovacímu lístku. 

 

III. Hlasování 

1) Hlasování na VH probíhá veřejně a je vedeno mandátovou komisí.  

2) Před prvním hlasováním předloží mandátová komise delegátům VH zprávu ohledně počtu 
registrovaných hlasů a v případě nedostatečného počtu přítomných či zastoupených členů informuje 
o nutnosti svolání náhradní VH.  

3) Mandátová komise dále stanoví potřebné hranice počtu hlasů pro přijetí rozhodnutí podle čl. VIII 
odst. 6 stanov. Tuto zprávu předkládá následně podle potřeby před každým hlasováním, pokud 
došlo ke změně počtu registrovaných hlasů. 

4) Při hlasování hlasují odděleně delegáti s různými barvami lístků. Sčítači hlasů evidují do 
záznamových archů do sloupců pro/proti/zdržel se: 

a) počet bílých hlasovacích lístků, 

b) čísla červených hlasovacích lístků, 

c) čísla modrých hlasovacích lístků. 

5) Takto vyplněné archy předají sčítači mandátové komisi, která provede celkové sčítání podle aktuální 
hodnoty jednotlivých hlasovacích lístků. 

 
IV. Volby 

1) Volba předsedy ČHS, členů výkonného výboru, členů revizní komise a členů disciplinární komise 
včetně náhradníků probíhají tajně a jsou vedeny volební komisí. 

2) Při volbě vhazují podle pokynů volební komise delegáti příslušné volební lístky řádně označené do 
hlasovacích schránek.  

3) Sílu volebního lístku vyznačí na jeho zadní stranu člen nebo pověřený asistent volební komise podle 
hlasovacího lístku předloženého delegátem před vhozením volebního lístku do schránky. Současně 
je delegátovi na hlasovací lístek jasně vyznačeno, že již volil. 

4) Po skončení každého kola voleb otevře volební komise schránky a sečte hlasy podle hodnoty 
vyznačené na zadní straně každého volebního lístku. Poté oznámí delegátům VH výsledky daného 
kola voleb a případně zahájí další volební kolo a oznámí kandidáty, kteří do něho postoupili 
v souladu s volebním řádem.  

 
V. Náhrada náklad ů na cestovné 

1) Nárok na náhradu nákladů na cestovné přísluší delegátům zastupujícím oddíl ve smyslu čl. V odst. 4 
stanov.  

2) Nárok na náhradu nákladů na cestovné přísluší také delegátům zastupujícím minimálně pět členů 
ČHS na základě písemné plné moci. 
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3) Náhrada se vyplácí: 

a) v případě použití veřejné hromadné dopravy v plné výši podle předložených jízdních dokladů, 

b) v případě použití vlastního osobního automobilu ve výši 1Kč/km. V případě, že je automobil 
obsazen více delegáty různých oddílů násobí se výše celkové náhrady počtem těchto delegátů 
až do výše maximální povolené náhrady stanovené platnou směrnicí ČHS pro poskytování 
cestovních náhrad. Uplatňovaná vzdálenost se určí: 

i)  u delegátů zastupujících oddíl dle bodu 1 tohoto článku podle sídla příslušného oddílu.  

ii) U delegátů zastupujících minimálně 5 členů ČHS dle bodu 2 tohoto článku podle místa 
trvalého bydliště.  

4) Vzdálenost od místa jednání stanoví sekretariát ČHS podle údajů internetového vyhledávače tras. 

5) Náhrada se vyplácí hotově na místě po skončení jednání VH, a to na základě řádně vyplněného a 
podepsaného vyúčtování této náhrady. 

6) V případě, že delegát neuplatní svůj nárok na náhradu cestovních nákladů do skončení jednání, 
zaniká tím jeho nárok na proplacení. 

 

VI. Ostatní 

Veškeré další okolnosti týkající organizace, jednání a pravomocí VH ČHS jsou zakotveny ve stanovách 
a ve znění Jednacího a volebního řádu VH. 

 
 
Směrnice byla schválena Výkonným výborem ČHS dne 13.6. 2013. Jejím schválením se ruší směrnice 
o  svolávání a jednání VH schválená dne 25.1. 2013. 
 
 
 
 
 

Ing. Zdeněk Hrubý, předseda ČHS 


