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Vyjádření Revizní komise ČHS k podnětu Radima Broma ze dne 3. 4. 2017 

Popis situace 

Dne 3. 4. 2017 obdržela revizní komise ČHS podnět od Radima Broma (dále též „předkladatel“) ve 
věci přezkoumání počtu účastníků VH ČHS, konané 25. 3. 2017:  

 
Podnět se skládá z těchto otázek: 
a) počet členů ČHS s volebním právem ke dni konání VH; 
b) počet členů ČHS fyzicky přítomných na VH; 
c) počet zastoupených členů ČHS na VH a to včetně počtu členů v jednotlivých, na VH předsedou či 
zástupcem zastoupených, oddílů ČHS; 
d) možný vliv úpravy počtu účastníků VH během zasedání na jednotlivá usnesení VH. 
 
V návaznosti na výše uvedené otázky chci dále požádat o nahlédnutí do prezenčních listin z VH ČHS. 
 
Jako člen ČHS mám právní zájem na přezkumu této záležitosti, která vrhá špatné světlo na Český 
horolezecký svaz. Zároveň nejasnost ohledně uvedených otázek vyvolává pochybnost o platnosti 
zasedání resp. usnesení tam přijatých. 
 

Nález 

V rámci kontrolního dne v sídle ČHS revizní komise zjistila následující: 

Ad a) 

Dle exportu z databáze členů provedeného v den předcházející dni konání valné hromady ČHS 
konané 25. 3. 2017 (dále jen „Valné hromady“), tedy k 24. 3. 2017, byl počet členů s hlasovacím 
právem, tedy členů A (členové sdružení v oddílech a členové individuální) a členů B (členové spolků) 
celkem 15 129.  

Dále bylo k tomuto dni evidováno 52 členských spolků (á 1 hlas plus hlasy za členy B).  

Celkem tak disponovala členská základna počtem 15 181 hlasů. Minimální kvorum pro 
usnášeníschopnost Valné hromady (20%) tedy činilo 3 037 hlasů.  

 

Ad b a c) 

Revizní komise provedla kontrolu prezenčních listin z Valné hromady. Za zastoupený oddíl nebo 
spolek byl považován takový oddíl nebo spolek, který byl označen Mandátovou komisí jakožto 
přítomný na Valné hromadě a zároveň byl v prezenční listině podpis zastupujícího a/nebo byla 
doložena plná moc znějící na jméno jiného člena, který byl na Valné hromadě přítomen (tj. opět 
podepsán na prezenční listině).  

Kontrolou prezenčních listin Revizní komise zjistila, že na Valné hromadě bylo zastoupeno celkem 76 
oddílů bez právní subjektivity a 32 členské spolky. Z toho 63 oddílů a spolků bylo zastoupeno na 
základě plné moci, přičemž v šestnácti případech se jednalo o zastoupení předsedy oddílu jiným 
členem oddílu (oddíl měl tedy na VH svého fyzického zástupce).  

Dále bylo na Valné hromadě pět samostatně hlasujících členů – 1 hlasoval osobně, 4 v zastoupení. 
Celkem tedy bylo na Valné hromadě fyzicky přítomno 62 hlasujících členů.  
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Celkový počet zastoupených členů jednotlivých oddílů činil 3 174, celkový počet zastoupených členů 
členských spolků činil 1 318. Celkový počet hlasů na Valné hromadě tedy spolu s 32 hlasy členských 
spolků a pěti hlasy samostatně hlasujících členů činil 4 529 hlasů (3 174 + 1 318 + 32 + 5).  

Rozdíl 92 hlasů oproti počtu přítomných nebo zastoupených členů dle zápisu Mandátové komise 
(4 437 hlasů) vznikl v důsledku dvou nedopatření:  

1) Jak zjistila RK, zástupce oddílu 158 Vítkovice (73 hlasů), zastupující na základě plné moci, se 
omylem podepsal ke spolku 151 Horolezecký klub HOKOK Kladno z.s. (19 hlasů). Mandátová 
komise proto omylem započetla o 54 hlasů méně.  

2) Mandátová komise rovněž nezapočetla 38 hlasů za spolek 542 HK LANŠKROUN z.s., který byl 
zastoupený svým předsedou, jelikož chyběl jeho podpis. Nicméně jak zjistila RK, přítomnost 
předsedy HK LANŠKROUN z.s. na Valné hromadě lze prokázat jeho podpisem u oddílu 278 
Lezecký klub Svitavy, který tentýž předseda zastupoval na základě plné moci. Navíc předseda 
HK LANŠKROUN z.s. potvrdil svou přítomnost na Valné hromadě následně emailem 
adresovaným Revizní komisi.  

Revizní komise navíc ještě zjistila další nedostatek, kdy na prezenční listině rovněž chyběl podpis 
zástupce spolku 2 Tělovýchovná jednota Český Ráj. Tento zástupce rovněž potvrdil svou přítomnost 
na Valné hromadě následně emailem adresovaným Revizní komisi.  

 

Ad d) 

Výše uvedená zjištění nemají vliv na usnášeníschopnost Valné hromady. Minimální kvorum nebylo 
podkročeno a nebylo by podkročeno ani v případě neuznání účasti zástupců HK LANŠKROUN a TJ 
Český Ráj. Zároveň tato zjištění nemají a neměla by ani v případě neuznání účasti zástupců HK 
LANŠKROUN a TJ Český Ráj vliv na platnost proběhlých hlasování. Nejtěsnější výsledek hlasování dle 
zápisu Mandátové komise byl 3 806 pro vs. 631 proti. Rovněž zjištění nemají a neměla by 
v návaznosti na zápis Volební komise vliv na výsledky voleb.  

Přesto samozřejmě tato zjištění nevrhají na ČHS dobré světlo. Rovněž tak chybné součty, které byly 
původně oznámeny v průběhu Valné hromady (nejprve 7 781 a poté 6 360 členů). Tyto chybné 
součty byly způsobeny zejména některými záměnami mezi číslem oddílu / spolku a počtem jeho 
členů.  

Revizní komisi je známo, že Výkonný výbor se bude situací zabývat. Proto nepovažuje za nutné 
navrhovat opatření. Revizní komise apeluje na sekretariát, aby zabezpečil do budoucna lepší 
organizaci valných hromad, a zároveň na členskou základnu, aby v rámci možností členové nabídli při 
zabezpečení valných hromad dobrovolnickou pomoc ve větším počtu, než dosud.  

Revizní komise nemá námitek ohledně nahlédnutí předkladatele do prezenčních listin z VH ČHS. Toto 
je nutné domluvit na sekretariátu.  

 

V Praze, dne 19. května 2017 

 

zapsal Martin Mašát 

předseda Revizní komise ČHS 


