Jednací a volební řád valné hromady ČHS
VH ČHS 2017
Úvodní ustanovení
Jednací řád a volební řád upravuje zásady jednání valné hromady Českého horolezeckého svazu (dále
jen ČHS) včetně způsobu hlasování a voleb, v návaznosti na příslušná ustanovení Stanov ČHS.
I. Jednací řád
Svolávání VH
1) Valnou hromadu svolává v souladu se stanovami výkonný výbor ČHS, tak, že nejpozději 30 dnů
před termínem jejího konání:
a) zveřejní pozvánku, program a další podklady k jednání na webu ČHS,
b) rozešle prostřednictvím e-mailu předsedům členských spolků a předsedům horolezeckých
oddílů pozvánku, program a další podklady k jednání.
2) Členové A, kteří nejsou sdruženi v horolezeckém oddíle, si mohou zaslání pozvánky, programu
a dalších podkladů v elektronické podobě vyžádat na sekretariátu ČHS.
3) Odst. 1 písm. a), b) a odst. 2 platí i pro mimořádnou valnou hromadu, kterou může svolat v souladu
se stanovami výkonný výbor nebo alespoň 1/5 členů ČHS s hlasovacím právem.
Účast na jednání, registrace delegátů
1) Právo účasti na valné hromadě mají:
a) členové A (osobně, nebo v zastoupení), členské spolky (prostřednictvím svého statutárního
orgánu nebo jiné osoby oprávněné jednat za spolek) a členové B,
b) výkonným výborem pozvaní hosté.
2) Právo hlasovat a volit (dále jen „mandát“) má člen A (osobně nebo v zastoupení) a členský spolek
(prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo jiné osoby oprávněné jednat za spolek).
3) Člen A může svůj mandát vykonávat osobně, nebo v zastoupení předsedou (jiným zástupcem)
horolezeckého oddílu, ve kterém je sdružen, nebo na základě písemné plné moci poskytnuté jinému
členu. Mandát člena A mladšího 18 let může vykonávat na základě plné moci předseda (jiný
zástupce) horolezeckého oddílu nebo jiný člen.
4) Mandát člena B vykonává zástupce členského spolku.
5) Evidovaní členové se valné hromady neúčastní a nemají právo volit, hlasovat ani být voleni, a to ani
v zastoupení.
6) Delegáti mají tuto sílu mandátu:
a) delegát zastupující pouze jednoho člena A – 1 hlas
b) delegát zastupující více členů A – počet hlasů je shodný s počtem zastupovaných osob
c) delegát zastupující členy jednoho horolezeckého oddílu – počet hlasů je shodný s počtem členů
registrovaných v tomto horolezeckém oddíle k datu konání valné hromady; počet hlasů může
být snížen o členy, kteří se rozhodnou vykonávat svůj mandát sami
d) delegát zastupující členský spolek – počet hlasů je shodný s počtem členů B registrovaných
v tomto členském spolku k datu konání valné hromady + 1 hlas; nemá-li členský spolek žádného
člena B, je počet hlasů 1.
7) Registrace účastníků valné hromady probíhá v den jejího konání. Registrovat se k jednání je možné
nejdříve 2 hodiny před zahájením jednání a dále kdykoliv v jeho průběhu.
8) Člen A se při registraci prokáže občanským průkazem (pasem) a platným členským průkazem ČHS,
popř. členským průkazem na předchozí rok. V případě, že zastupuje jiného člena/y ČHS, musí
předložit podepsanou či jinak potvrzenou plnou moc.
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9) Zástupce členského spolku se při registraci prokáže občanským průkazem (pasem) a platným
členským průkazem ČHS, popř. členským průkazem na předchozí rok. V případě, že se nejedná
o člena statutárního orgánu oprávněného jednat za spolek, předloží také podepsanou či jinak
potvrzenou plnou moc, která jej k zastupování členského spolku opravňuje.
10) Při registraci delegáti obdrží návrh programu jednání a popř. další podklady, hlasovací lístek,
a v případě, že se jedná o volební valnou hromadu, volební lístky.
Jednání valné hromady
1) Jednání valné hromady zahájí předseda výkonného výboru, 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 ověřuje platnost mandátů, podává zprávu o počtu účastníků valné hromady,
zjišťuje, zda je valná hromada schopna usnášení, provádí 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, počítá výsledky
voleb a informuje o nich účastníky valné hromady.
2) Po přednesení zprávy mandátové komise o usnášeníschopnosti valné hromady, a je-li valná
hromada usnášeníschopná, probíhá jednání valné hromady 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.
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.
Hlasování
1) Hlasování probíhá veřejně a je vedeno mandátovou komisí.
2) K přijetí hlasovaných návrhů včetně usnesení valné hromady je třeba nadpoloviční většina
mandátů, není-li stanovami vyžadováno jinak.
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3) Mandátová komise stanoví potřebné hranice počtu hlasů pro přijetí rozhodnutí podle stanov a tyto
informace předloží před každým hlasováním, pokud došlo ke změně počtu mandátů.
4) Sčítání hlasů proběhne jen v případě, že nebude výsledek hlasování jasný již v průběhu samotného
hlasování, nebo pokud si sčítání někdo z delegátů vyžádá.
5) Při hlasování hlasují odděleně delegáti s různými mandáty, takto:
a) delegát zastupující pouze jednoho člena A – hlasovací lístek s číslem 1
b) delegát zastupující členy jednoho horolezeckého oddílu - hlasovací lístek s registračním číslem
horolezeckého oddílu a číslem vyjadřujícím počet zastoupených členů
c) delegát zastupující členy jednoho členského spolku - hlasovací lístek s registračním číslem
členského spolku a číslem vyjadřujícím počet zastoupených členů
d) delegát zastupující více členů A – hlasovací lístek s číslem vyjadřujícím počet zastoupených
členů.
6) Sčítači zaznamenávají počty hlasů pro/proti/zdržel se a zaznamenané počty hlasů předají
mandátové komisi, která provede celkové sčítání a oznámí výsledek hlasování, popř. oznámí
výsledek hlasování bez celkového sčítání dle odst. 5.
7) 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.
8) O průběhu a výsledcích všech hlasování napíše mandátová komise zápis, jehož správnost potvrdí
předseda mandátové komise.
II. Volební řád
Volby
1) Návrh kandidáta do orgánů ČHS je oprávněn podat každý člen ČHS, s výjimkou člena E. Za členy
mladší 18 let může návrh podat na základě plné moci jiný člen ČHS.
2) Návrh kandidáta se podává sekretariátu ČHS, dle zveřejněných pokynů, nejpozději však 10 dnů
před dnem voleb. Je-li počet kandidátů do stanoveného termínu nižší, než počet obsazovaných
míst, mohou být návrhy kandidátů podávány dodatečně, až do okamžiku stanoveného volební
komisí.
3) 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.
4) Volby do orgánů ČHS probíhají tajně a jsou vedeny volební komisí.
5) Předseda volební komise seznámí účastníky valné hromady s kandidáty do jednotlivých orgánů.
Kandidáti se mohou představit, jejich vystoupení může trvat nejdéle 3 minuty.
6) Při volbě vhazují delegáti řádně označené volební lístky do volebních schránek.
7) Sílu volebního lístku vyznačí na jeho zadní stranu člen volební komise, podle hlasovacího lístku
předloženého delegátem. Současně na hlasovací lístek vyznačí, že delegát již volil.
8) Po skončení každého kola voleb otevře volební komise schránky a sečte hlasy podle hodnoty
vyznačené na zadní straně každého volebního lístku. Poté oznámí výsledky daného kola voleb a
případně zahájí další volební kolo a oznámí kandidáty, kteří do něho postoupili v souladu s volebním
řádem.
9) Pro zvolení předsedy výkonného výboru 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
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kole požadovanou většinu, postupují do druhého kola dva kandidáti s největším počtem hlasů. Ve
druhém kole vítězí kandidát, který získá vyšší počet hlasů a současně nadpoloviční většinu hlasů.
10) Volba členů výkonného výboru (včetně místopředsedů) probíhá souběžně a je jednokolová. Členy
výkonného výboru se stávají 4 kandidáti, kteří získají nejvyšší počet hlasů.
11) Zvolení členové výkonného výboru volí 1. a 2. místopředsedu ze svého středu.
12) Volba členů disciplinární komise a volba členů revizní komise včetně příslušného počtu náhradníků
(disciplinární komise – 3 náhradníci; revizní komise – 1 náhradník) probíhá souběžně.
13) Volba je jednokolová. Tři kandidáti s největším počtem hlasů se stávají členy disciplinární, resp.
revizní komise; další kandidáti s největšími počty hlasů se stávají náhradníky komisí.
14) Zvolení členové disciplinární, resp. revizní komise si zvolí ze svého středu předsedu.
15) Pro volbu do všech orgánů ČHS platí:
16) 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.
17) Nezíská-li žádný kandidát na předsedu požadovaný počet hlasů stanovený v odst. 9, může VH
rozhodnout o snížení požadovaného počtu hlasů pro zvolení předsedy.
18) Výše uvedená ustanovení se odpovídajícím způsobem vztahují i na doplňující volby.
19) 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.
20) O průběhu a výsledcích všech hlasování napíše volební komise zápis, jehož správnost potvrdí
předseda volební komise.
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