
Návrh Jednacího a volebního řádu valné hromady ČHS 
I. Úvodní ustanovení 

Jednací řád upravuje zásady jednání valné hromady Českého horolezeckého svazu (dále jen "ČHS", 
dále jen "VH") v návaznosti na příslušná ustanovení Stanov ČHS a Směrnice o svolávání a jednání 
valné hromady ČHS. 
 

II. Jednání VH  
1) Jednání VH mají právo účastnit se všichni členové ČHS.  
2) Předsedající VH určený Výkonným výborem ČHS (dále jen „VV“) provede volbu členů mandátové, 

návrhové a volební komise.  
3) Po přednesení zprávy mandátové komise o usnášení schopnosti VH a je-li VH usnášeníschopná, 

proběhne hlasování o předloženém návrhu Jednacího a volebního řádu a o návrhu programu VH.  
4) Pokud vznikne pochybnost, že pro hlasování v průběhu jednání VH 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 VH schopná usnášení. 

5) K přijetí hlasovaných návrhů je třeba nadpoloviční většina z celkového množství přítomných členů 
ČHS a členů řádně zastoupených na základě plné moci s výjimkou situací, kdy je na základě 
stanov vyžadována třípětinová většina hlasů. 

6) 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 
o původním návrhu se již nehlasuje. 

7) Zásadní rozhodnutí VH jsou formulována v usnesení VH, k jehož přijetí stačí nadpoloviční většina 
hlasů přítomných členů ČHS a členů řádně zastoupených na základě plné moci.   

8) 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. 

 
III. Mandátová komise 

1) VH volí tříčlennou mandátovou komisi v čele s předsedou. 
2) Mandátová komise ověřuje platnost mandátů, podává zprávu o počtu delegátů a zjišťuje, zda je 

VH schopná usnášení. 
3) Mandátová komise provádí sčítání hlasů při hlasování a informuje delegáty VH o výsledcích 

jednotlivých hlasování.  
 

IV. Návrhová komise 
1) VH volí tříčlennou návrhovou komisi v čele s předsedou. 
2) Návrhová komise připravuje a předkládá návrhy usnesení VH a dalších dokumentů. 
3) Návrhová komise spolupracuje s pracovním předsednictvem při přípravě konečného znění 

usnesení VH a dalších dokumentů.  
 

V. Volební komise 
1) VH volí tříčlennou volební komisi. 
2) Volební komise předkládá VH návrh na složení volených orgánů. Zpracovává výsledky voleb a 

sestavuje o nich protokol. 
 

VI. Volby 
1) Volba členů disciplinární komise (dále jen „DK“) a volba členů revizní komise (dále jen „RK“) 

včetně příslušného počtu náhradníků (disciplinární komise – 3 náhradníci; revizní komise – 1 
náhradník) probíhá souběžně.  

2) Volba je jednokolová. Tři kandidáti s největším počtem hlasů se stávají členy DK, resp. RK; další 
kandidáti s největšími počty hlasů se stávají náhradníky komisí.   

3) Zvolení členové DK, resp. RK, si zvolí ze svého středu předsedu.  
4) Volba VV probíhá ve třech krocích. Nejprve je volen předseda, následně 1. a 2. místopředseda a 

na závěr členové VV.  
5) Pro zvolení předsedy je třeba dvoutřetinové většiny hlasů přítomných nebo zastoupených členů 

ČHS. V případě, že se do prvního kola zaregistruje jen jeden kandidát, který nezíská 
požadovanou dvoutřetinovou většinu hlasů, není předseda zvolen a volba je ukončena. 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 největším počtem hlasů. Ve 



druhém kole vítězí kandidát, který získá nadpoloviční většinu hlasů a současně největší počet 
hlasů.  

6) Pro zvolení 1. a 2. místopředsedy je třeba dvoutřetinové většiny hlasů. Volba probíhá shodně jako 
volba předsedy.  

7) Pro zvolení každého ze čtyř členů výkonného výboru je třeba nadpoloviční většiny hlasů, zvoleni 
jsou čtyři kandidáti, kteří získají největší počet hlasů. Pokud v prvním kole nejsou zvoleni všichni 
čtyři členové, postupují do druhého kola kandidáti s největším počtem hlasů, přičemž do druhého 
kola postupuje dvojnásobek kandidátů, než je počet dosud neobsazených míst. Ve druhém kole 
vítězí kandidáti, kteří získají největší počet hlasů a současně alespoň ¼ hlasů.   

8) 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.  

9) Výše uvedená ustanovení se odpovídajícím způsobem vztahují i na doplňující volby.  
10) Nastane-li v průběhu voleb situace, která není upravena tímto jednacím a volebním řádem, 

postupuje se podle návrhu volební komise, který schvaluje VH.  
 

VII. Diskuse  
1) Právo vystoupit v diskusi mají všichni účastníci VH. 
2) V průběhu projednávání každého bodu programu dle schváleného programu VH má každý 

účastník VH právo vystoupit nejvýše dvakrát.  
3) Délka diskusního příspěvku je stanovena na max. 3 minuty.  
4) K diskusním příspěvkům mohou být faktické připomínky v délce trvání max. 2 minuty. 
5) Pokud diskutující předkládá návrh, o jehož přijetí má VH rozhodnout, musí tento svůj návrh 

formulovat tak, aby byl jednoznačně hlasovatelný. 


