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Zápis z hlasování na Valné hromadě ČHS konané ve dnech 20. – 26. 3. 2021 mimo zasedání 

 
Mandátová komise jmenovaná Výkonným výborem ČHS 
Petr Kříž (HO TAK Praha) – předseda; Zdeněk Škrdlant (HVS Zoufalců), Božena Valentová (HK Rač) - členové 
 
Základní informace – data k 19. 2. 2021 
Celkový počet horolezeckých oddílů s právem vyslat na Valnou hromadu ČHS (VH) delegáta: 356 
Celkový počet hlasů delegátů (předsedů nebo zástupců oddílů): 664 
 
Usnášeníschopnost 
Hranice usnášeníschopnosti VH: 20% 
Valná hromada ČHS byla usnášeníschopná, neboť se do hlasování zapojili delegáti disponující 70 % hlasů. 
Hranice usnášeníschopnost VH dle Jednacího řádu: „Valná hromada je usnášeníschopná, pokud se hlasování 
per rollam zúčastní předsedové (zástupci) oddílů, tj. delegáti disponující v souladu s čl. 7, odst. 6 Stanov ČHS 
alespoň 20 % rozhodujících hlasů. Za delegáta účastnícího se hlasování je považován delegát, který hlasuje 
způsobem a ve lhůtě stanovené tímto Jednacím řádem alespoň o jednom bodu programu.“ 
 
Hlasování 
Hlasování proběhlo s využitím webové aplikace Survio, do které byli delegáti pozváni prostřednictvím e-
mailových zpráv. Originální databáze s výsledky hlasování jednotlivých delegátů je uložena v aplikaci Survio a 
její exportovaná kopie je archivována v tabulkovém procesoru v sekretariátu ČHS. 
 
Celkový počet hlasů delegátů, kteří hlasovali alespoň o jednom bodu programu, byl 468. 
Hlasy tří delegátů, z nichž každý disponoval jedním hlasem, byly následně mandátovou komisí vyřazeny, 
neboť za dotčené oddíly nehlasovali předsedové, ale jiní členové oddílů, aniž byla tato změna oznámena.  
V důsledku této skutečnosti jsou do výsledků započítány hlasy delegátů disponujících 465 hlasy. 
Ke schválení každého z předložených návrhů stačila prostá většina hlasů hlasujících delegátů. 
Všechny předložené návrhy byly schváleny. 
 

Otázky Pro Proti Zdržel 
se 

Pro %* 

1. Schvalujete Zprávu Revizní komise ČHS za období od konání VH 
ČHS 2020? 

440 2 23 95 

2. Schvalujete Výroční zprávu ČHS za rok 2020? 451 0 14 97 

3. Schvalujete Zprávu o hospodaření ČHS za rok 2020? 436 2 27 94 

4. Schvalujete rozpočet ČHS na rok 2021? 406 6 53 87 

5. Schvalujete udělení plných mocí současným členům Výkonného 
výboru ČHS k zastupování a jednání za ČHS v souladu se Stanovami 
ČHS a současným členům Disciplinární komise a Revizní komise 
k výkonu funkcí, které jsou jim v souladu se Stanovami ČHS svěřeny, 
a to data konání řádných voleb? 

443 0 22 95 

* zaokrouhleno 
 
 
Petr Kříž, předseda mandátové komise 
Praha 31. března 2021 
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