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Zápis z Valné hromady Českého horolezeckého svazu 

konané dne 13. června 2020, Zátopkova 100/2, Praha 6 
 
Valnou hromadu ČHS (VH) zahájil Jan Bloudek, předseda Výkonného výboru ČHS (VV). Přivítal účastníky 
a informoval je o hygienických opatřeních souvisejících s epidemií COVID -19, o hlasování prostřednictvím 
elektronických karet, možnosti zakoupit si příručky Alpinismus a dalších organizačních záležitostech. 
Účastníci VH uctili minutou ticha 50. výročí neštěstí patnácti českých horolezců, kteří zahynuli před 50 lety 
v kamenné lavině v Peru pod Huascaránem, a ty, kdo se v uplynulém roce nevrátili z hor a skal.    
 
Předsedajícím byl na návrh VV zvolen 2. místopředseda ČHS Petr Resch, který se ujal řízení. Poté 
následovala volba pracovních komisí:  
Mandátová komise byla zvolena ve složení Miloslav Šramota (předseda), Magdalena Jančíková, Jaroslav 
Kupr. 
Návrhová komise byla zvolena ve složení Zdeněk Škrdlant (předseda), Jana Cinková, Božena Valentová. 
Volební komise byla zvolena ve složení Radek Lienerth (předseda), Andrej Škrabák, Miloslav Homolka. 
 
Předseda J. Bloudek představil partnery ČHS a poděkoval jim, i orgánům veřejné správy (MŠMT ČR, Hl. 
m. Praha) za podporu, kterou ČHS věnují.  
 
Předseda mandátové komise M. Šramota informoval, že VH je usnášení schopná, neboť je přítomno nebo 
zastoupeno 3845 členů, tj. 23,28 % (hranice usnášení schopnosti je dle Stanov ČHS 20%).  
 
VH jednomyslně schválila Jednací a volební řád VH v navrženém znění.  
 
Předsedající P. Resch navrhl úpravu programu spočívající ve změně pořadí bodů (Stanovy, volby) 
a program byl v navržené úpravě jednomyslně schválen.  
 
Předseda J. Bloudek informoval, že Usnesení VH 2018 (návrh na řešení zastoupení členů mladších 18 let na 
VH) i Usnesení VH 2019 (likvidace pobočných spolků) bylo splněno, požadované návrhy a opatření jsou na 
programu VH. 
 
Likvidátor M. Veselý informoval o průběhu likvidace 36 pobočných spolků ČHS, které jsou zapsány ve 
spolkovém rejstříku jako důsledek nedokončené transformace v roce 2007 a v rozporu s platnými 
Stanovami. Konstatoval, že pobočné spolky vyjma jediného existovaly pouze formálně, nevykonávaly 
činnost, neměly majetek a nevedly účetnictví. Valná hromada schválila „Závěrečnou zprávu o průběhu 
likvidace a návrh na vypořádání majetku pobočných spolků“ (pro 99,22%, zdržel se 0,78%) a pověřila 
likvidátora realizací kroků vedoucích k výmazu pobočných spolků ze spolkového rejstříku.  
Závěrečná zpráva je přílohou Usnesení VH ČHS 2020. 
 
Předseda Revizní komise Martin Mašát přednesl „Zprávu o činnosti Revizní komise ČHS v obdobní od 
konání VH ČHS 2019 předkládanou pro VH ČHS konanou dne 13. června 2020“. Revizní komise se ve své 
zprávě vyjádřila zejména k závěrce hospodaření roku 2019, k návrhu rozpočtu na rok 2020 a k hospodaření 
ČHS, konstatovala, že v oblasti hospodaření nebyly sjednány rozpory s platnými předpisy ČHS, a doporučila 
schválit jak závěrku hospodaření za rok 2019, tak návrh rozpočtu na rok 2020. Valná hromada zprávu 
Revizní komise jednomyslně schválila.  
Zpráva Revizní komise je v Bulletinu ČHS č. 72. 
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Předseda J. Bloudek informoval o činnosti ČHS v roce 2019 a zmínil i některé aktivity a záměry týkající se 
letošního roku. Ve svém vystoupení zmínil zejména:  
- složení a změny ve Výkonném výboru, růst členské základny a mládežnických členů,  
- mezinárodní aktivity ČHS (členství v UIAA, IFSC, ISMF, EUMA, nově přidružené členství v SHS JAMES, 
pokračování spolupráce s PZS, Mezinárodní projekt financovaný z programu Erasmus+ Project of Good 
Governance of Climbing and Mountaineering in Europe 2020 – 2022), 
- servis pro členy - slevy na chatách, cestovní pojištění a balíček Trio (nárůst zájmu), další druhy pojištění, 
knihovna, Ročenka ČHS, čtvrtletní Zpravodaj, granty ČHS na podporu mládeže, údržbu skal a tradiční akce, 
- hospodaření v roce 2019, hospodářský výsledek běžné činnosti s přebytkem 420 572 Kč, 
- mládež – finanční podpora 47 oddílů zapojených do sítě mládežnických klubů, soutěž Mladí horalové, 
mezinárodní camp v Ostrově, 1. ročník Open závodů, instruktorský kurz, 
- skály a ochrana přírody - 18 OVK, 3 semináře osazování jištění, nákup materiálu, vylepšení databáze skal 
a aplikace, spolupráce s mapy.cz a HZS, problém odpovědnosti za škody při lezení na skalách v ČR, smlouva 
o spolupráci s AOPK, vyjednaná povolení Adršpašsko-teplické skály, lokality v Českém krasu, lokality na 
Pálavě, Kokořínsku,  
- vzdělávání – školení a doškolení instruktorů, 6 metodických akcí pro členy i veřejnost, metodické karty pro 
výuku, 5 garantovaných horoškol, Pelikánův seminář, 
- soutěžní lezení – nejlepší reprezentanti a jejich úspěchy na vrcholných soutěžích – A. Ondra, J. Kříž, 
E. Adamovská, M. Janošová, 
- alpinismus – Sokolíci výcvik mladých alpinistů, vyhlášení Výstupů roku 2019 na Jizerské 50, 
- závodní skialpinismus a ledolezení – tuzemské závody, úspěchy A. Loužecké v ledolezení.  
Valná hromada jednomyslně schválila Výroční zprávu ČHS za rok 2019.  
Výroční zpráva v plném znění je v Bulletinu ČHS č. 72. 
 
Předseda J. Bloudek upozornil na incident lezců a pracovníka ochrany přírody v Teplických skalách 
a apeloval na lezce, aby dodržovali stanovené podmínky a respektovali pokyny orgány ochrany přírody, 
vlastníků pozemků apod.   
 
1. místopředseda Martin Veselý přednesl zprávu o hospodaření ČHS v roce 2019.  

- Hlavním zdrojem příjmů v roce 2019 byly dotace MŠMT ve výši 12 800 775 Kč, druhým nejvýznamnějším 
zdrojem byly členské příspěvky - 4 937 700 Kč.  

- ČHS poprvé využil investiční dotaci MŠMT 5 138, 400 tis. Kč na nákup materiálu pro soutěžní lezení (stěna 
na rychlost Ostrava Hlubina, 1 308 struktur a chytů pro tréninky a závody, systemboardy, campus board, 
naklápěcí boulderingové stěny, 2 mikrobusy, mobilní boulderingová stěna). 

- Příjmy běžné činnosti činily 18 534, 269 tis. Kč, tj. o cca 1,04 mil. více proti plánu, celkové příjmy pak 
34 217, 159 tis. Kč (včetně investiční dotace, prostředků z Erasmus+ atd.). 

- Výdaje běžné činnosti činily 18 786, 698 tis. Kč, celkové výdaje pak 25 228,4 tis. Kč. 

- Největší částka – 6,3 mil. Kč byla využita v oblasti soutěžního lezení, více než 2 mil. byly využity v oblasti 
skal; na služby pro členy, orgány ČHS a organizační a administrativní činnost byly vynaloženy cca 4 mil. Kč.  

- Hospodářský výsledek běžné činnosti skončil přebytkem ve výši 450 572 Kč.  

M. Veselý komentoval trendy, pokud jde o podíl státních dotací a členských příspěvků, nárůst celkového 
jmění, hotovosti apod. J. Bloudek v rámci tohoto bodu informoval o přidělení investiční dotace MŠMT na 
rok 2020 ve výši 9 968, 495 tis. Kč, která bude využita opět v oblasti soutěžního lezení.  

VH jednomyslně schválila zprávu o hospodaření ČHS za rok 2019.  
Zpráva o hospodaření je v Bulletinu ČHS č. 72.   
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Předseda J. Bloudek informoval o změnách ve střednědobých a dlouhodobých cílech a záměrech ČHS, 
které jsou nutné oproti cílům, které byly prezentovány na Valné hromadě ČHS v roce 2015. Formulování 
nových cílů a záměrů reaguje na posouvání ČHS od „členské organizace“ založené na dobrovolnické práci 
k organizaci poskytují servis svým oddílům a členům, které je nutné vzhledem k rozšiřování činnosti, nárůstu 
počtu členů apod.  
Novými cíl jsou:  
- rozvoj sportu (závodního i nezávodního) 
- poskytování servisu oddílům 
- podpora lezecké / horolezecké komunity.  
Poslání a hodnoty zůstávají nezměněny: důvěra, odpovědnost, spolupráce; zdolávání výšek, příroda, sport.   
VH vzala informaci o změnách v cílech a záměrech ČHS na vědomí.  
 
Předseda J. Bloudek představil návrh novely Stanov ČHS, který reaguje na usnesení VH 2018 (předložit 
návrh řešení zastupování členů mladších 18 let při hlasování na VH) a přináší další změny, jejichž cílem je:  
- Změnit charakter VH ze shromáždění členů na shromáždění delegátů zastupujících oddíly/spolky. 

- Umožnit zastoupení členů do 18 let s omezením rizika účelového ovládnutí VH malým počtem 

oddílů/spolků. 

- Posílit roli oddílů/spolků, omezit vliv individuálních členů a velmi malých oddílů pod 10 členů.  

- Omezit rizika plynoucí z možného zastupování velkého počtu oddílů/spolků jednou osobou. 

J. Bloudek okomentoval navržené změny v jednotlivých částech Stanov:  
– úprava úkolu ČHS týkající se údržby skal tak, aby z něj nebylo možno vyvodit odpovědnost ČHS za 
komplexní údržbu skalních oblastí a za bezpečnost,  
- důraz na význam kolektivních členů – oddílů, které jsou těžištěm činnosti ČHS a oslabení významu 
individuálních členů, 
- zpřísnění podmínek pro oddíly bez právní osobnosti – nejméně 10 členů, předseda starší 18 let, 
- zavedení přidruženého členství,  
- změna v právech a povinnostech členů - právo hlasovat a volit na VH jen horolezecké oddíly, právo 
kandidovat a být volen i individuální členové, 
- Valná hromada jako shromáždění delegátů zastupujících horolezecké oddíly, účast na VH osoby s hlasem 
poradním, 
- omezení počtu plných mocí, kterými budou delegáti disponovat,  
- hlasování podle hlasovacího klíče odvozeného od rozložení hlasů v oddílech, včetně zastoupení členů do 
18 let:  

- oddíl s počtem členů 10 – 29 = 1 hlas 
- oddíl s počtem členů 30 – 49 = 2 hlasy 
- oddíl s počtem členů 50 – 79 = 4 hlasy 
- oddíl nad 80 členů                   = 8 hlasů 

 
Diskuse k návrhu novely Stanov: 
- Dotaz co bude s malými oddíly majícími méně než 10 členů? Vysvětleno, že budou zrušeny a členové 
budou převedeni na individuální členství.  
- Návrh z pléna: Upravit formulaci čl. II odst. 1) písm. b) tak, aby bylo zřejmé, že ČHS nemůže odpovídat za 
bezpečnost na skalách. Navržené znění spočívající v nahrazení slov „vytvářet vhodné podmínky“ slovy 
„napomáhat při vytváření vhodných podmínek“ bylo předloženo k hlasování o celkové změně Stanov.  
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Před hlasováním o úpravě Stanov oznámil předseda mandátové komise M. Šramota zvýšení zastoupení na 
VH (24,93%) a upozornil, že pro změnu stanov je nutná 3/5 většina.  
Valná hromada schválila změnu Stanov ČHS ve znění úpravy navržené Valnou hromadou (pro 92,7%, proti 
7,21%).  
Úprava Stanov ČHS je v bulletinu ČHS č. 72. 
 
Předseda J Bloudek přednesl návrh na začlenění pojištění odpovědnosti do členského příspěvku pro členy 
ve věku 19 let a starší, a související úpravu členských kategorií a členských příspěvků. Vysvětlil princip 
pojištění odpovědnosti a uvedl, že VV předkládá rámcový návrh pojištění, s tím, že v případě jeho schválení 
bude následovat výběrové řízení a uzavření smlouvy s pojišťovnou, která předloží nejlepší nabídku, tak, aby 
se veškeré změny promítly do členství v roce 2021.  
 
Základní parametry pojištění odpovědnost:  
- pojištění odpovědnosti kryje odpovědnost za škody, ke kterým dojde při provozování horolezectví a jeho 
disciplín (působnost pojištění může být rozšířena) 
- územní platnost pojištění - ČR 
- pojištěni jsou členové s platným průkazem ve věku 19 let a starší (ročník narození) 
- pojistné plnění je min. 1 mil. Kč 
- kumulativní limit je min. 20 mil. Kč 
- spoluúčast je max. 2 tis. Kč 
 
V návaznosti na pojištění odpovědnosti navrhl posunout dolní věkovou hranici kategorie seniorů z 61 na 
66 let, s odkazem na praxi v jiných oblastech, a v zahraničí. Dále uvedl, že za oddílové členy ve věku 76 let 
a starší uhradí členský příspěvek ČHS, pokud o to předsedové jejich oddílů požádají.   
 
J. Bloudek dále navrhl upravit výši členských příspěvků ve věkových kategorií od 19 let tak, aby mohlo být 
do členského příspěvku zahrnuto pojištění odpovědnosti a současně aby byl do členského příspěvku 
alespoň částečně promítnut cenový vývoj od roku 2007, kdy došlo k poslední plošné úpravě členských 
příspěvků. Celkové navýšení členského příspěvku je 200 Kč, platnost od roku 2021. Spolu s členskými 
příspěvky fyzických osob navrhl zvýšit roční členský příspěvek členského spolku (v případě, že nemá 
žádného člena B) na 600 Kč.  
 
Členské příspěvky zahrnující pojištění odpovědnosti (od kat. juniorů) od roku 2021: 
- děti a mládež do 18 let včetně     100 Kč 
- děti a mládež do 18 let včetně v rámci rodinného členství zdarma 
- junioři 19 – 25 let včetně     500 Kč 
- dospělí 26 – 65 let včetně     600 Kč 
- senioři 66 let a více      200 Kč 
 
Diskuse k návrhu pojištění odpovědnosti a úpravě členských kategorií a příspěvků: 
- Vysvětleno, že pojištění by krylo i škody způsobené trenéry, instruktory, avšak ti, kdo pracují jako OSVČ, by 
měli mít vlastní profesní pojištění.  
- Vysvětleno, že pojištění řeší pouze situace, kdy je příčinou škody zavinění ve smyslu porušení nějaké 
povinnosti; pojišťovna neplní v situaci, kdy škodu nikdo nezavinil, ke škodě došlo např. nešťastnou 
náhodou. 
- Návrh nabízet pojištění odpovědnosti jen zájemcům, jako cestovní pojištění. Vysvětleno, že v takovém 
případě by bylo pojištění mnohem dražší.  
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- Vysvětleno, proč nebylo možno předložit VH návrh pojištění s přesnými parametry. 
- Dotaz, zda se budou zvyšovat členské příspěvky i v případě, že se nepodaří uzavřít smlouvu o pojištění. 
Odpovězeno, že s touto variantou VV nepočítá.  
- Dotaz ohledně výše refundace za členství seniorů, které zaplatí ČHS, vysvětlení pohledu MŠMT a NSA na 
placení členských příspěvků.   
VH schválila návrh rámcových podmínek pojištění odpovědnosti, jeho zahrnutí do členského příspěvku 
a související úpravu členských kategorií a příspěvků, a uložila VV připravit výběrové řízení, ve kterém 
bude vybrána nejlepší nabídka (pro 90,7%, proti 8,50%, zdrželo se 0,80%).  
Schválené principy pojištění odpovědnosti a změny v členských kategoriích a příspěvcích jsou přílohou 
Usnesení VH.  
 
1. místopředseda M. Veselý přednesl návrh na zvýšení odměny předsedy ČHS na 60 tisíc Kč hrubého 
měsíčně, který zdůvodnil velkým rozsahem práce, kterou předseda pro ČHS dělá. Navrhl, aby odměna byla 
vyplacena se zpětnou účinností od 1.1.2020.  
Návrh z pléna, aby byla odměna předsedy průběžně valorizována v návaznosti na vývoj průměrné mzdy 
v ČR, VV zamítl, s tím, že VV považuje za vhodné řešit odměnu předsedy na VH, která může při té příležitosti 
posoudit přínos jeho práce pro ČHS.  
VH schválila návrh na zvýšení odměny předsedy ČHS na 60 tisíc Kč hrubého s účinností od 1.1.2020 (pro 
95,56%, zdrželo se 4,44%). 
 
1. místopředseda M. Veselý přednesl návrh rozpočtu na rok 2020. VV navrhuje hospodařit s vyrovnaným 
rozpočtem: 
- s celkovými příjmy ve výši 23 131, tis. Kč a příjmy běžné činnosti ve výši 20 581,785 Kč 
- s celkovými výdaji ve výši 23 131,785 Kč a s běžnými výdaji ve výši 21 554, 385 Kč. 
VV navrhuje užití dlouhodobých zdrojů ve výši 2 550 tis. Kč, které bude možno využít zejména na 
dofinancování investic do soutěžního lezení, na ukončení likvidace pobočných spolků a jako rezervu např. 
na významné akce.  
Výdajová stránka rozpočtu předpokládá největší výdaje do oblasti soutěžního lezení (8,332 tis. Kč), do 
služeb, organizační činnosti apod. tzv. basecampu (6 965,608 tis. Kč). Se srovnatelně vysokými výdaji ve výši 
1,8 – 1,9 mil. Kč se počítá pro oblasti údržby skal, ochrany přírody a mládeže.  
M. Veselý dále informoval o vytvoření rezervního fondu, do kterého budou moci být převedeny zbylé 
prostředky od ČOV (nyní 1,37 mil. Kč), a o jehož využití bude rozhodovat VH.  
J. Bloudek doplnil komentář reagující mimořádnou situaci epidemie COVID-19: Očekávané změny na straně 
výdajů (rušení a odsuny závodů a dalších akcí), možné změny na straně příjmů (nižší výběr členských 
příspěvků, menší zájem o pojištění) a priority při využití dotačních prostředků, nebude-li je možno v plném 
rozsahu čerpat dle původních předpokladů. Náměty: podpora SpS, tréninkový a výsledkový SW, zlepšení 
vzdělávacího programu pro trenéry, řešení odpovědnosti za škody na skalách a školení bezpečnosti, posílení 
marketingu, úprava webu ČHS.  
V diskusi zazněl dotaz týkající se odměňování předsedů a členů komisí. Vysvětleno, že je snaha zlepšit 
situaci a důležité lidi a činnosti odměňovat, je však třeba počítat s tím, že většina práce bude dobrovolná, 
neboť rozpočet ČHS neumožňuje platit všechny, kdo pro něj pracují.  
VH schválila návrh rozpočtu ČHS na rok 2020 včetně pravomoci VV upravit hospodaření v souladu se 
změnami zdrojů a změnami v činnosti ČHS v důsledku epidemie COVID-19 (pro 96,28%, proti 3,72%). 
Rozpočet ČHS na rok 2020 je v bulletinu ČHS č. 72. 
 
Dalším bodem jednání byly doplňující volby do Výkonného výboru ČHS. Cílem voleb bylo obsadit tři 
uvolněná místa ve Výkonném výboru po odstoupivších členech Pavlu Aksamitovi (kooptovaný člen, 
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rezignoval k datu 21.3.2020), Martinu Veselém (řádně zvolený člen, rezignoval k datu 13.6.2020) a Pavlu 
Blažkovi (kooptovaný člen, rezignoval k datu 13.6.2020 s cílem být řádně zvoleným členem VV).  
O místa ve VV se ucházeli tři kandidáti: Pavel Blažek, Marek Klíma a Jiří Oliva, poslední dva se delegátům VH 
stručně představili.  
V následující tajné volbě byli do VV zvoleni všichni tři kandidáti, s funkčním obdobím do VH v roce 2021, 
kdy bude volen celý VV. Při volbě bylo přítomno nebo zastoupeno 24,71% členů s hlasovacím právem.  
- P. Blažek získal 3749 hlasů (91,86%) 
- M. Klíma získal 3714 hlasů (91,01%) 
- J. Oliva  získal 3547 hlasů (86,91%) 
 
Na VH vystoupili předsedové odborných komisí ČHS, kteří stručně informovali o činnosti ve svěřených 
oblastech: 
- Předseda Centrální vrcholové komise Karel Berndt apeloval na chování lezců ve skalách v souladu se 
stanovenými pravidly a na spolupráci s orgány ochrany přírody. 
- Vladimír Těšitel za CVK informoval o proběhlých školeních a seminářích zaměřených na správné osazování 
fixních jisticích prostředků a o proběhlých pevnostních testech. 
- Předsedkyně Komise mládeže Magdalena Jančíková informovala o nejdůležitějších aktivitách zaměřených 
na podporu mládeže (síť klubů mládeže, závody Oddílové Open, soutěž Mladý horal atd.) a poděkování 
všem, kdo spolupracují a pomáhají.  
- Předsedkyně Komise soutěžního lezení Dita Fajbišová informovala o vývoji situace v domácích 
i mezinárodních závodech vlivem epidemie COVID-19 a o posunu Komise soutěžního lezení k větší týmové 
spolupráci. 
- Petr Resch (v zastoupení za omluveného předsedu Komise alpinismu Dušana Janáka) informoval 
o hlavních výstupech práce Komise alpinismu. 
Informace o činnosti komisí jsou v Bulletinu ČHS č. 72. 
 
Závěrečná diskuse.  
V závěrečné diskusi vystoupil předseda HO Lokomotiva Brno Radek Lienerth, který ocenil činnost 
Výkonného výboru, a vyjádřil názor, že VV by se měl postupně přesunout do pozice dozorčí rady a činnost 
by měl zajišťovat výkonný management. Apeloval na předsedy oddílů, aby tuto změnu směrerm 
k profesionální servisní organizaci akceptovali.  
 
Na závěr jednání valné hromady přednesl předseda Návrhové komise Z. Škrdlant návrh Usnesení Valné 
hromady v tomto znění.  
Valná hromada ČHS schvaluje: 

1. Konečnou zprávu o průběhu likvidace pobočných spolků ČHS a návrh na vypořádání majetku 
pobočných spolků ČHS, viz příloha; 

2. změnu Stanov ČHS ve znění úpravy schválené Valnou hromadou, viz příloha; 
3. Zprávu o činnosti Revizní komise ČHS v období od konání VH ČHS 2019 předkládanou pro VH ČHS 

konanou dne 13.6.2020, viz bulletin ČHS č. 72; 
4. Výroční zprávu ČHS za rok 2019, viz bulletin ČHS č. 72; 
5. Zprávu o hospodaření ČHS za rok 2019, viz bulletin ČHS č. 72; 
6. úpravu členských kategorií a příspěvků zahrnující pojištění odpovědnosti za škody na zdraví, životě 

a majetku vzniklé při horolezectví a základní parametry tohoto pojištění v předloženém znění, a to 
s platností pro členství od roku 2021, viz příloha; 

7. zvýšení odměny předsedy ČHS na 60 tisíc Kč hrubého, s platností od 1.1.2020; 
8. rozpočet ČHS na rok 2020, viz bulletin ČHS č. 72. 
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Valná hromada bere na vědomí: Aktualizované dlouhodobé a střednědobé cíle a záměry ČHS. 
 
Valná hromada ukládá, popř. zmocňuje:  

1. ukládá likvidátorovi M. Veselému provést schválené kroky vedoucí k výmazu pobočných spolků ČHS 
ze spolkového rejstříku; 

2. ukládá Výkonnému výboru provést závěrečnou redakci schválených Stanov ČHS, zmocňuje jej 
k provedení případných změn k odstranění nejasností či nepřesností pokud tyto změny zásadním 
způsobem neovlivní smysl a celkový obsah Stanov; 

3. zmocňuje Výkonný výbor realizovat v souladu se schváleným návrhem ve spolupráci s makléřskou 
firmou výběrové řízení na poskytovatele pojištění odpovědnosti pro členy ČHS, uzavřít s vybranou 
pojišťovnou smlouvu a realizovat potřebné kroky k tomu, aby schválená výše členských příspěvků 
včetně pojištění odpovědnosti a související změna členských kategorií platila pro členství na rok 
2021 a dále; 

4. zmocňuje Výkonný výbor přijmout opatření reagující na případné změny v příjmech a výdajích, 
zejména v reakci na dopady epidemie Covid-19; 

5. ukládá Výkonnému výboru aktualizovat zápis ČHS ve spolkovém rejstříku pokud jde o Stanovy ČHS 
a nově zvolené členy Výkonného výboru.  

 
Valná hromada zvolila v doplňující volbě na uvolněná místa ve Výkonném výboru na období do Valné 
hromady ČHS v roce 2021 tyto členy:  

 Pavel Blažek, narozen 21.3.1975 

 Marek Klíma, narozen 26.4.1977 

 Jiří Oliva, narozen 25.2.1977 
 
Usnesení VH bylo schváleno (pro 94,07%, proti 5,93%).  
 
Předseda ČHS Jan Bloudek poděkoval všem členům za účast a ukončil Valnou hromadu.  
 
 
Zapsala Božena Valentová, generální sekretář ČHS 
 
 
Schválil Jan Bloudek, předseda ČHS 
 


