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Pozvánka na Valnou hromadu ČHS
Výkonný výbor ČHS zve na Valnou hromadu ČHS, která se uskuteční 29. května 2021 v Praze na Strahově.
Valná hromada navazuje na Valnou hromadu ČHS, která se konala v období 20. – 26. 3. 2021 mimo zasedání,
s použitím technických prostředků. Hlavním bodem programu této Valné hromady jsou volby do Výkonného výboru
ČHS, do Disciplinární komise a do Revizní komise.
Výkonný výbor předpokládá, že ve stanoveném termínu bude možno uskutečnit Valnou hromadu standardní
formou, tj. s osobní účastí delegátů, při dodržení stanovených hygienických opatření. Pokud by však v období po
zveřejnění této pozvánky došlo k opětovnému zhoršení epidemiologické situace a Vláda ČR by zpřísnila podmínky pro
shromažďování, vyhrazuje si Výkonný výbor právo přijmout dodatečná organizační opatření, která umožní
uspořádat Valnou hromadu s osobní účastí.
V případě zásadního omezení nebo zákazu shromažďování si Výkonný výbor vyhrazuje právo uspořádat i tuto
volební Valnou hromadu mimo zasedání, s použitím technických prostředků, opět s odkazem na ustanovení zákona
č. 191/2020 Sb. („Lex Covid“), který umožňuje uskutečnit jednání nejvyššího orgánu právnické osoby mimo zasedání,
s pomocí technických prostředků i v případě, že to její stanovy neumožňují. Výkonný výbor si vyhrazuje právo
přijmout rozhodnutí o konání Valné hromady mimo zasedání, s použitím technických prostředků kdykoli v době od
svolání Valné hromady do 19. 5. 2021 včetně. V případě zásadního omezení nebo zákazu shromažďování, které by
Vláda ČR vyhlásila 20. 5. a později, bude Valná hromada v plánovaném termínu zrušena a přesunuta na jiný termín.
V případě nutnosti uspořádat Valnou hromadu mimo zasedání, s využitím technických prostředků bude organizace
obdobná jako v případě Valné hromady konané v březnu letošního roku. Podrobnosti jsou popsány v další části
bulletinu. Výkonný výbor se zaručuje, že i v takovém případě zajistí řádný průběh voleb, které budou organizovány
v souladu s principy, které jsou popsány v návrhu Jednacího a volebního řádu, který je součástí tohoto bulletinu.
Odkaz na registrační formulář pro delegáty bude předsedům oddílů zaslán e-mailem 10 dnů před konáním Valné
hromady.
Doufám, že případné změny v organizaci volební Valné hromady přijmete s pochopením.
Jan Bloudek, předseda ČHS
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Organizační informace
Termín a místo konání Valné hromady ČHS
sobota 29. května2021
od 9:30 – do cca 13:00 hodin
Zátopkova 100/2, Praha 6; sídlo České unie sportu, aula v přízemí
50.0805378N, 14.3857467E,
https://mapy.cz/zakladni?x=14.3857252&y=50.0805860&z=17&source=addr&id=11213507
Registrace účastníků VH
Registrovat se lze od 8.30 hodin, prosíme o včasnou registraci.
Při registraci delegáti předloží členský průkaz ČHS (2021 nebo 2020), doklad totožnosti (občanský průkaz, pas apod.)
a případně plnou moc k zastupování předsedy svého oddílu, nebo jiného oddílu.
Doprava (MHD) na zastávku Stadion Strahov
Metro B Karlovo náměstí, Palackého náměstí – bus 176
Metro B Anděl, Na Knížecí – bus 191
Metro A Petřiny – bus 191
Účastníci valné hromady
Valné hromady se mohou zúčastnit v souladu se Stanovami ČHS delegáti, tj. předsedové horolezeckých oddílů
(spolky i oddíly bez právní osobnosti) sdružených a registrovaných v ČHS (dále jen „oddíly“) 30 dnů před konáním
Valné hromady. Valné hromady se na rozdíl od předchozích let nemohou účastnit (hlasovat, volit) individuální členové.
Předseda oddílu může zmocnit k jednání na Valné hromadě jiného člena svého oddílu.
Oddíl může zmocnit k rozhodování na Valné hromadě předsedu (zástupce) jiného oddílu, přičemž ten může
přijmout zmocnění nejvýše od tří oddílů.
V obou případech je podmínkou předložení plné moci podepsané předsedou oddílu při registraci na Valné hromadě,
nebo zaslání plné moci předsedou oddílu do 28. 5. 2021 do 12 hod. na adresu info@horosvaz.cz.
Valné hromady se mohou v souladu se Stanovami ČHS zúčastnit, vedle členů Výkonného výboru, také členové Revizní
komise, předsedové odborných komisí, generální sekretář, členové, kteří kandidují do některého z orgánů ČHS a čestní
členové. Tyto osoby mají hlas poradní, nejedná-li se současně o zástupce oddílů - delegáty uvedené v předchozím
odstavci. Valné hromady se mají právo účastnit také zástupci přidružených členů a pozvaní hosté.
Delegáti mají počet hlasů, který určují Stanovy ČHS:
1) horolezecký oddíl s počtem členů 10 až 29 – 1 hlas
2) horolezecký oddíl s počtem členů 30 až 49 – 2 hlasy
3) horolezecký oddíl s počtem členů 50 až 79 – 4 hlasy
4) horolezecký oddíl s počtem členů 80 a více – 8 hlasů
Řádní členové, od jejichž počtu je odvozen počet hlasů jednotlivých delegátů, jsou ti, kteří byli 30 dnů před konáním
Valné hromady, tj. k datu 29. 4. 2021, zaregistrováni v ČHS a měli členský průkaz na rok 2021, nebo alespoň na rok
2020. Započítávají se všichni členové bez ohledu na věk, tj. i členové mladší osmnácti let.
Informace o počtu členů a hlasů obdrží předsedové oddílů e-mailem nejpozději 7. 5., jakmile sekretariát zpracuje
všechny objednávky členství dokončené do 29. 4. včetně.
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Základní informace pro případ konání Valné hromady mimo zasedání
Pokud bude nutné uspořádat Valnou hromadu mimo zasedání, s použitím technických prostředků, bude průběh
Valné hromady do značné míry shodný s průběhem Valné hromady konané ve dnech 20. – 26. 3. 2021.
- Valná hromada se uskuteční formu videokonference (platforma Zoom), hlasování a volby proběhnou per rollam
a bude pro ně využita vhodná webová aplikace (pravděpodobně Survio).
- Vše včetně hlasování, voleb a jejich vyhodnocení proběhne v sobotu 29. 5. 2021.
- Program Valné hromady bude stejný jako program standardní Valné hromady, který je uveden v tomto bulletinu.
- Návrh Jednacího a volebního řádu a návrhy předsedajícího i členů pracovních komisí (mandátová, volební,
návrhová) budou zveřejněny a rozeslány předsedům oddílů nejpozději 25. 5. 2021.
- Předsedové, popř. i členové pracovních komisí se zúčastní jednání osobně, aby mohli na místě vyhodnotit
usnášeníschopnost, dohlížet na korektní průběh hlasování a voleb, vyhodnotit jejich výsledky a formulovat
Usnesení Valné hromady
- Hranice usnášeníschopnosti bude stejně jako v případě standardní Valné hromady 20%, s tím, že budou
započítány hlasy delegátů, kteří se zapojí do hlasování nebo do voleb.
- Registrace na Valnou hromadu proběhne tím, že se předsedové (zástupci) oddílů přihlásí na základě zaslaného
odkazu do videokonference, a zapojí se na základě dalších postupně zasílaných odkazů do hlasování a do voleb.
- Na Valnou hromadu se budou moci jako delegáti zaregistrovat jen předsedové oddílů evidovaní v členské databázi
ČHS, a to prostřednictvím e-mailové adresy taktéž evidované v databázi. Jakékoli změny v zastoupení oddílu jiným
členem oddílu, nebo změny e-mailové adresy, bude nutno nahlásit ve stanoveném termínu sekretariátu ČHS na
adresu info@horovaz.cz. Nebude umožněno zastupování oddílu předsedou (nebo zástupcem) jiného oddílu.
- V rámci konference bude umožněna diskuse prostřednictvím chatu i přímých vstupů do videokonference,
i představení kandidátů do jednotlivých funkcí.
- Hlasování o jednotlivých bodech programu bude probíhat ve stanovené lhůtě několika minut. Výsledky hlasování
budou okamžitě vyhodnoceny mandátovou komisí, která současně při prvním hlasování posoudí
usnášeníschopnost Valné hromady a zkontroluje oprávněnost hlasování jednotlivých delegátů.
- Volby proběhnout v souladu s principy uvedenými v Jednacím a volebním řádu pro standardní Valnou hromadu,
tj. budou tajné a pro zvolení do jednotlivých orgánů a pozic budou platit stanovená kvora.
- Volby se uskuteční postupně, v pořadí volba předsedy Výkonného výboru, souběžná volba členů Výkonného
výboru a souběžná volba členů a popř. náhradníků Disciplinární komise a Revizní komise. Pro každou volbu budou
delegátům zaslány samostatné odkazy s pokynem volit ve stanovené lhůtě několika minut. Záznamy o volbě
jednotlivých delegátů budou nejprve anonymizovány, čímž bude zajištěn požadavek tajné volby, a poté
zpracovány volební komisí. V případě rovnosti hlasů apod. bude postupováno způsobem, který stanovuje Jednací
a volební řád.
- Správnost a korektnost průběhu hlasování a především voleb bude zajištěna přítomností notáře po celou dobu
konání Valné hromady.
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Program Valné hromady ČHS 29. 5. 2021
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

zahájení
volba předsedajícího
volba členů pracovních komisí
schválení Jednacího a volebního řádu Valné hromady
schválení programu Valné hromady
udělení titulů Čestný člen ČHS
návrh novely Stanov ČHS
návrh na změnu využití mimorozpočtových zdrojů ČHS v roce 2021
Zhodnocení uplynulého funkčního období a předpokládaný vývoj v nejbližších letech
volba předsedy ČHS, volba členů Výkonného výboru a volby členů Disciplinární komise a Revizní komise
diskuse
zakončení
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Návrh Jednacího a volebního řádu Valné hromady ČHS konané 29. 5. 2021
Jednací a volební řád Valné hromady ČHS
VH ČHS 29. 5. 2021
I. Úvodní ustanovení
1) Jednací řád a volební řád upravuje zásady jednání Valné hromady Českého horolezeckého svazu (dále jen „valná
hromada“, „ČHS“) včetně způsobu hlasování a voleb.
2) Valnou hromadu tvoří delegáti zastupující horolezecké oddíly ČHS. Další podrobnosti týkající se účasti a možnosti
zastoupení delegátů na valné hromadě, počtu hlasů, kterými disponují, i účasti dalších osob upravují příslušná
ustanovení Stanov ČHS.
II. Registrace delegátů
1) Registrace delegátů probíhá v den jejího konání. Registrovat se je možné nejdříve 1 hodinu před zahájením
jednání a dále kdykoliv v jeho průběhu.
2) Delegát se při registraci prokáže občanským průkazem (pasem, nebo jiným vhodným osobním dokladem)
a platným členským průkazem ČHS, popř. členským průkazem na předchozí rok.
3) Delegát, který byl zmocněn k jednání na valné hromadě předsedou svého oddílu, resp. předsedou jiného oddílu,
předloží plnou moc opravňující jej k zastupování.
4) Při registraci delegát obdrží hlasovací kartu a popř. podklady k jednání.
III. Jednání valné hromady
1) Jednání valné hromady zahájí předseda Výkonného výboru ČHS, 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 dohlíží na registraci delegátů a posuzuje platnost mandátů ve sporných případech,
informuje o počtu účastníků valné hromady a její usnášeníschopnosti, dohlíží na 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, dohlíží na vyhodnocování voleb
a informuje účastníky valné hromady o výsledcích voleb.

2) Po přednesení zprávy mandátové komise o usnášeníschopnosti, a je-li valná hromada usnášeníschopná, probíhá
jednání 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.
IV. 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.
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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.
V. Hlasování
1) Hlasování probíhá veřejně a je vedeno mandátovou komisí.
2) K přijetí hlasovaných návrhů včetně usnesení valné hromady je třeba nadpoloviční většiny hlasů, kterými disponují
přítomní či zastoupení delegáti, není-li Stanovami ČHS vyžadováno jinak.
3) Mandátová komise stanoví potřebné počty hlasů pro přijetí rozhodnutí a tyto informace předloží před každým
hlasováním, došlo-li ke změně počtu hlasů, jimiž disponují přítomní či zastoupení delegáti.
4) Delegáti hlasují prostřednictvím hlasovacího zařízení, kdy vyjadřují svoji vůli „pro“, „proti“, „zdržel se“. Delegáti
mající záměr zvolit variantu „zdržel se“ nemusí hlasovat, hlasy budou dopočítány.
5) V případě očekávaného nesporného výsledku hlasování může předsedající navrhnout zrychlenou metodu
hlasování, kdy prostřednictvím hlasovacího zařízení hlasují nejprve ti, kteří jsou „proti“, a dále ti, kteří „se zdrželi“.
Ostatní hlasují, na výzvu předsedajícího, pouze zvednutím ruky.
6) 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.
7) O průběhu a výsledcích všech hlasování napíše mandátová komise zápis, jehož správnost potvrdí předseda
mandátové komise.
VI. Volby
1) Do orgánů ČHS mohou v souladu se Stanovami ČHS kandidovat a být zvoleni řádní členové „A“, „A individuální“
a „B“, kteří dosáhnou nejpozději k datu konání valné hromady věku 18 let.
1) Návrh kandidáta do orgánů ČHS je oprávněn podat každý řádný člen ČHS starší 18 let a předseda nebo jiný
oprávněný zástupce horolezeckého oddílu ČHS. Návrh kandidáta se podává sekretariátu ČHS, dle zveřejněných
pokynů, nejpozději však 10 dnů před dnem voleb.
2) 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.
3) Volby do orgánů ČHS probíhají tajně a jsou vedeny volební komisí.
4) Předseda volební komise seznámí účastníky valné hromady s kandidáty do jednotlivých orgánů. Kandidáti se
mohou představit, jejich vystoupení může trvat nejdéle 3 minuty.
5) Delegáti provádí volbu prostřednictvím hlasovacího zařízení.
6) Po skončení každého kola voleb oznámí volební komise výsledky daného kola a případně zahájí další volební kolo
a oznámí kandidáty, kteří do něho postoupili v souladu s volebním řádem.
7) Pro zvolení předsedy výkonného výboru ČHS je třeba dvoutřetinové většiny hlasů, kterými disponují přítomní
nebo zastoupení delegáti. V případě, že se do prvního kola zaregistruje jen jeden kandidát, který nezíská
požadovanou dvoutřetinovou většinu hlasů, není předseda zvolen a volba je ukončena; alternativně může být
zvolen postup dle dost. 12. V případě, že se do prvního kola zaregistrují dva a více kandidátů a žádný z nich

7

Český horolezecký svaz

nezíská v prvním kole požadovanou většinu, postupují do druhého kola dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů.
Ve druhém kole vítězí kandidát, který získá vyšší počet hlasů a současně nadpoloviční většinu hlasů.
8) Volba členů výkonného výboru (včetně místopředsedů) je jednokolová. Členy výkonného výboru se stávají čtyři
kandidáti, kteří získají nejvyšší počet hlasů.
9) Zvolení členové výkonného výboru volí 1. a 2. místopředsedu ze svého středu.
10) Volba členů disciplinární komise a volba členů revizní komise včetně příslušného počtu náhradníků (disciplinární
komise – 3 náhradníci; revizní komise – 1 náhradník) je jednokolová. Členy disciplinární, resp. revizní komise se
stávají vždy tři kandidáti, kteří získají nejvyšší počet hlasů; další kandidáti v pořadí podle počtu hlasů se stávají
náhradníky komisí.
11) Zvolení členové disciplinární, resp. revizní komise si zvolí ze svého středu předsedu.
12) Pro volbu do všech orgánů ČHS platí:
a)

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.

b) Nezíská-li žádný kandidát na předsedu požadovaný počet hlasů stanovený v odst. 7, může valná hromada
rozhodnout o snížení požadovaného počtu hlasů pro zvolení předsedy.
c)

Výše uvedená ustanovení se odpovídajícím způsobem vztahují i na doplňující volby.

d) 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.
e)

O průběhu a výsledcích všech hlasování napíše volební komise zápis, jehož správnost potvrdí předseda
volební komise.

13) Výše uvedené platí i pro doplňující volby.
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Návrh na udělení titulů Čestný člen ČHS
Výkonný výbor navrhuje, aby valná hromada udělila titul Čestný člen Českého horolezeckého svazu dvěma
osobnostem, které se svými mimořádnými výkony významně zapsaly do historie českého i československého
horolezectví.
Zorka Prachtelová (In memoriam)
narozena 16. 1. 1943
zemřela 29. 1. 2011
Zorka Prachtelová patří mezi nejlepší lezkyně v historii českého lezení. Lezení zasvětila celý život a mnohé mu
obětovala. V 70. až 80. letech minulého století se specializovala se svým manželem Petrem Prachtelem především na
špičkové výstupy v českých a německých pískovcích a také na žule Jizerských hor.
Na svém kontě má více než 9 000 přelezených cest, přes 1 000 prvovýstupů, z nichž zhruba 250 vlastních. Úctyhodný je
nejen počet výstupů, ale také obtížnost, kterou Zorka lezla, a kterou konkurovala i nejlepším mužským lezcům své
doby. Na písku dosáhla klasifikace IXa a free solo VIIIa. Právě lezení sólo a přeskoky, jsou pro její osobu ikonické.
Zorce patří také několik významných ženských prvenství. V roce 1963 přelezla jako první žena Údolní cestu na
Kapelníka, v zimě 1964 legendární Hokejku ve Vysokých Tatrách, 1970 vyvedla v Sasku jako první žena cestu obtížnosti
VIIIa a mnoho dalších.
V roce 1969 společně s manželem Petrem získal prestižní třídu “Meisterklasse” v Sasku.
Byla členkou reprezentačního horolezeckého družstva, spoluzakladatelkou lezeckého oddílu APK, vynikající lyžařka a
běžkyně.

Radek Jaroš
narozen 29. 4. 1964
Radek Jaroš je český profesionální horolezec. Specializuje se na expedice v malém počtu členů, bez použití kyslíkového
přístroje a pomoci výškových nosičů. V roce 1998 se mu podařilo spolu s Vladimírem Noskem vystoupat na svou první
osmitisícovku, a to rovnou Mount Everest. Poté přidával na svůj seznam další osmitisícové hory téměř s roční
pravidelností. V roce 2014 se Radek stal prvním českým držitelem Koruny Himaláje a zařadil se tak mezi hrstku
světových horolezců, kterým se podařilo vystoupit na čtrnáct nejvyšších hor naší planety. Na tento úspěch navázal
dalším cílem, kterým je dosažení Koruny světa, tedy zdolání nejvyšších vrcholů všech sedmi kontinentů. K tomuto cíli
mu zbývá pouze dosažení Puncak Jaya – nejvyšší hory Oceánie.
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Návrh novely Stanov ČHS
Výkonný výbor předkládá návrh novely Stanov ČHS spočívající v možnosti uskutečnit v odůvodněných a
výjimečných případech jednání Valné hromady ČHS mimo zasedání, s pomocí technických prostředků. Návrh reaguje
na současnou, již více než rok trvající situaci, kdy epidemie Covid-19 a související omezení či zákazy shromažďování
komplikují či zcela znemožňují uskutečnit jednání orgánů právnických osob. Situaci nyní řeší zákon č. 191/2020 Sb., na
který však nelze zcela spoléhat, mj. proto, že má omezenou účinnosti. Z tohoto důvodu považuje Výkonný výbor za
vhodné zakotvit možnost jednání Valné hromady mimo zasedání, s využitím technických prostředků přímo do Stanov.
Změna se týká pouze čl. VII a závěrečných ustanovení, ostatní části Stanov jsou beze změn. Změny jsou vyznačeny
červeně.
Čl. VII. Valná hromada
1) Nejvyšším orgánem ČHS je Valná hromada, kterou tvoří delegáti s hlasem rozhodujícím zastupující horolezecké
oddíly. Každý horolezecký oddíl může zastupovat vždy jen jeden delegát. Horolezecký oddíl, který nemůže vyslat
na Valnou hromadu svého zástupce, může zmocnit k rozhodování na Valné hromadě zástupce jiného
horolezeckého oddílu. Zástupce horolezeckého oddílu může přijmout zmocnění nejvýše od tří horolezeckých
oddílů.
2) Valné hromady se kromě delegátů uvedených v odst. 1 účastní také členové Výkonného výboru, členové Revizní
komise, předsedové odborných komisí, generální sekretář, členové, kteří kandidují do některého z orgánů ČHS
a čestní členové. Tyto osoby mají hlas poradní, nejedná-li se o delegáty dle odst. 1. Valné hromady se mají právo
účastnit také zástupci přidružených členů a pozvaní hosté.
3) Základním kritériem pro stanovení počtu hlasů, kterým disponuje delegát, je počet řádných členů registrovaných
v horolezeckém oddíle, který delegát zastupuje, 30 dnů před konáním Valné hromady. Klíč k určení počtu hlasů je
následující:
a)

horolezecký oddíl s počtem členů 10 až 29 – 1 hlas

b) horolezecký oddíl s počtem členů 30 až 49 – 2 hlasy
c)

horolezecký oddíl s počtem členů 50 až 79 – 4 hlasy

d) horolezecký oddíl s počtem hlasů 80 a více – 8 hlasů
4) Valnou hromadu svolává Výkonný výbor jednou ročně zpravidla po účetní závěrce. Valná hromada musí být
svolána alespoň 30 dní před termínem konání s uvedením programu jednání. Svoláním Valné hromady se míní
zveřejnění pozvánky na Valnou hromadu na webu ČHS a elektronické rozeslání pozvánky zástupcům
horolezeckých oddílů.
5) Jednání Valné hromady se řídí stanovami a jednacím a volebním řádem, který na návrh Výkonného výboru
schvaluje Valná hromada.
6) Valná hromada je usnášeníschopná, jsou-li přítomni nebo řádně zastoupeni delegáti disponující alespoň 20%
rozhodujících hlasů.
7) Není-li Valná hromada 30 minut po plánovaném začátku jednání usnášeníschopná, koná se náhradní Valná
hromada, která bude zahájena do 60 minut po plánovaném začátku Valné hromady. Náhradní Valná hromada má
stejný program jako původní Valná hromada, a je usnášeníschopná v počtu přítomných i zastoupených delegátů
a jejich hlasů. Takto svolaná Valná hromada není oprávněna rozhodovat o změnách stanov ČHS, o zrušení, fúzi
a rozdělení ČHS nebo o majetkové účasti ČHS v jiném subjektu.
8) Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů, kterými disponují přítomní nebo řádně zastoupení delegáti.
Rozhodnutí Valné hromady o změně stanov, majetkové účasti v jiném subjektu a o zrušení, fúzi a rozdělení ČHS
vyžaduje třípětinovou většinu hlasů přítomných nebo řádně zastoupených delegátů.
9) Valná hromada se koná formou zasedání, na kterém jsou přítomni nebo zastoupeni delegáti a další osoby
v souladu s odst. 1 a 2 čl. VII Stanov.
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10) Valná hromada se může v odůvodněných, mimořádných případech uskutečnit mimo zasedání, s využitím
technických prostředků. O konání Valné hromady touto formou může rozhodnout Výkonný výbor, který odpovídá
za to, že Valná hromada proběhne v souladu se stanovami ČHS a obvyklými zásadami jednání. Konkrétní
podmínky jednání určí Výkonný výbor, který je povinen je zveřejnit tak, jak je uvedeno v odst. 4 čl. VII Stanov.
11) Do výlučné působnosti Valné hromady přísluší:
a)

rozhodnutí o změně stanov a disciplinárního řádu,

b) volba a odvolání členů Výkonného výboru, Disciplinární a Revizní komise,
c)

schválení zprávy o hospodaření,

d) schválení zprávy Revizní komise,
e)

schválení rozpočtu na další účetní období,

f)

rozhodnutí o maximální výši členského příspěvku a registračního poplatku nebo o osvobození od
těchto poplatků,

g)

rozhodnutí o zrušení, fúzi a rozdělení ČHS,

h) rozhodnutí o majetkové účasti v jiné právnické osobě, s výjimkou opatření sloužících k zachování
nebo zhodnocení finančního majetku ČHS,
i)

rozhodnutí o udělení titulu Čestný člen ČHS osobě, která se významně zasloužila o rozvoj českého
nebo československého horolezectví.

12) Valná hromada si může ke svému rozhodnutí vyhradit i další záležitosti týkající se ČHS, které nenáleží do výhradní
kompetence ostatních orgánů ČHS.
13) V průběhu kalendářního roku se může konat mimořádná Valná hromada, která musí být svolána v případě, že:
a)

počet volených členů Výkonného výboru klesne pod tři, nebo

b) její svolání navrhnou alespoň tři členové Výkonného výboru nebo alespoň 10% horolezeckých oddílů.
14) Mimořádná Valná hromada se musí konat nejpozději do tří měsíců ode dne splnění podmínek pro její svolání
a vztahují se na ni ustanovení uvedená v odst. 1 až 12.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Čl. XIV. Závěrečné ustanovení
Tato změna stanov ČHS byla schválena Valnou hromadou ČHS dne 29. května 2021 a je k tomuto datu účinná.
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Návrh na změnu využití mimorozpočtových zdrojů ČHS v roce 2021
Valná hromada ČHS konaná ve dnech 20. – 26. 3. 2021 schválila rozpočet ČHS na rok 2021 včetně využití
dlouhodobých zdrojů ČHS na investiční a mimorozpočtové aktivity v celkové výši 2,4 mil. Kč, přičemž 2 mil. Kč jsou
předběžně určeny pro spoluúčast na investičních dotacích a 400 tis. Kč jako rezerva pro financování účasti na OH Tokio
a významné akce (GA EUMA, BMU).
Výkonný výbor navrhuje dílčí změnu, tj. rozšíření využití částky 400 tis. Kč s cílem umožnit již v letošním roce
dokončení či zahájení projektů, které jsou zásadní pro další činnosti ČHS a jsou v souladu s jeho dlouhodobými cíli
a záměry. Jedná se o následující projekty:
- Podpora aktivních oddílů/spolků ČHS a spolupráce s nimi
- Systém vzdělávání trenérů soutěžního lezení
- Rozvoj systému tuzemských závodů v soutěžním lezení

12

Český horolezecký svaz

Zhodnocení uplynulého funkčního období a předpokládaný vývoj v nejbližších letech
Dlouhodobý vývoj ČHS a jeho směřování
Hlavní změny a vlivy, které na ČHS působily v předchozím období
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Rostoucí zájem o lezení jak aktivní, tak divácký
Sportovní lezení je zařazeno mezi olympijské sporty s delší vizí účasti
Vytváření struktury sportovního svazu včetně majetkového zázemí
Unikátní úspěchy ve sportovním i horském lezení
Změny ve struktuře oddílů/spolků a jejich činnosti, velký nárůst v mládeži
Rostoucí poptávka po Triu a pojištění, které je samostatným důvodem pro individuální členství
Enormní nárůst agendy, nutnost právního zázemí, dotace do sportu formou projektů
Nárůst ekonomické agendy ve vztahu k dotacím
Rozšíření náplně práce Revizní komise
Profesionalizace – ekonom, marketing, administrativní a organizační podpora, částečně vedení
Evropské projekty, mezinárodní spolupráce
Oficiálně potvrzené partnerství s ochranou přírody
Větší provázanost s MŠMT v oblasti vzdělávání a kvalifikací
Převedení agendy sportu z MŠMT na Národní sportovní agenturu
Marketing a mediální výstupy, sociální sítě
Devastující dopady restrikcí na sport zejména v indooru, efektivní spolupráce na dálku

Priority, na které se musíme zaměřit v dalším období:
 Rozvoj členských oddílů/spolků k růstu nabídky aktivit pro členy; posílení vazby mezi aktivními oddíly a ČHS


Organizační zabezpečení sportovního lezení od oddílů přes tréninková centra až po reprezentaci



Vytváření udržitelných podmínek pro lezení na skalách a další odvětví našeho sportu



Nabídka kvalitního vzdělávání pro instruktory, trenéry, stavěče, rozhodčí i správce skal



Marketingová spolupráce s partnery z více odvětví, zlepšování mediálních výstupů a jejich dosahu



Systém řízení ČHS s přesněji definovanými postupy, cíli a lepšími informačními toky, postupné pokračování
profesionalizace



Zlepšení pozice ČHS mezi ostatními sporty ve vztahu k programům NSA a dalším poskytovatelům zdrojů
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Volby do Výkonného výboru ČHS, Disciplinární komise a Revizní komise
Poslední volby členů Výkonného výboru ČHS, členů Disciplinární komise i členů Revizní komise se uskutečnily 25. 3.
2017, s tím, že členové těchto orgánů byli zvoleni v souladu se Stanovami ČHS na funkční období čtyř let, tj. do 25. 3.
2021. Vzhledem k tomu, že kvůli epidemii Covid-19 a souvisejícím krizovým opatřením nebylo možno uskutečnit volby
v plánovaném termínu (20. 3. 2021), rozhodl Výkonný výbor o dočasném prodloužení funkčního období členů těchto
orgánů do termínu řádných voleb. Toto rozhodnutí bylo schváleno Valnou hromadou konanou v březnu 2021.
Řádné volby do Výkonného výboru, Disciplinární a Revizní komise jsou hlavním bodem této Valné hromady. Volby
se budou konat na základě platných Stanov ČHS, podrobnosti upravuje Jednací a volební řád VH. Volby do orgánů ČHS
probíhají tajně a jsou vedeny volební komisí.
Členové výše uvedených orgánů jsou voleni na období 4 let, tj. jejich funkční období skončí k 29. 5. 2025. V souladu
s dosavadními zvyklostmi ČHS se však předpokládá, že jejich čtyřleté funkční období skončí k termínu řádné Valné
hromady ČHS 2025, která e koná obvykle koncem března.
Do funkcí mohou kandidovat řádní členové „A“ (oddíloví), „A individuální“ a členové „B“ (členové spolků), kteří
dosáhnou nejpozději k datu konání Valné hromady věku 18 let. Návrh kandidáta do orgánů ČHS je oprávněn podat
každý řádný člen ČHS starší 18 let a předseda oddílu ČHS.
Volba předsedy Výkonného výboru ČHS
Předseda je volen samostatně, k jeho zvolení je zapotřebí alespoň dvoutřetinová většina hlasů delegátů přítomných,
nebo zastoupených na Valné hromadě. Postup v případě, kdy kandidát / kandidáti nezískají v 1. kole požadovaný počet
hlasů, stanovuje Jednací a volební řád Valné hromady.
Volby členů Výkonného výboru
Volí se 4 členové Výkonného výboru.
Volba všech členů probíhá souběžně, je jednokolová, zvoleni jsou 4 kandidáti, kteří získají nejvíce hlasů. Zvolení
členové Výkonného výboru (včetně předsedy) si na svém nejbližším jednání zvolí 1. a 2. místopředsedu.
Volby členů Disciplinární komise ČHS
Volí se 3 členové DK a nejvýše 3 náhradníci.
Volba všech členů probíhá souběžně, je jednokolová, zvoleni jsou 3 kandidáti, kteří získají nejvíce hlasů; další nejvýše 3
se stávají náhradníky. Zvolení členové Disciplinární komise si na svém nejbližším jednání zvolí předsedu.
Volby členů Revizní komise ČHS
Probíhají stejně jako volby členů Disciplinární komise, s tím rozdílem, že je volen pouze 1 náhradník.
Návrhy kandidátů lze podávat výhradně prostřednictvím sekretariátu ČHS, a to do 19. 5. 2021 včetně, tj. nejpozději
10 dnů před dnem voleb, na e-mail info@horosvaz.cz.
Návrh musí obsahovat: jméno, příjmení a datum narození kandidáta, funkci, na kterou kandiduje, kontaktní údaje,
popř. souhlas kandidáta s volbou v případě, že jej navrhuje jiné osoba, a jméno nebo název navrhovatele. Návrh, který
nebude obsahovat tyto informace ani po žádosti o doplnění, nebude akceptován.
Kandidáti mohou doplnit ke svým údajům i další upřesňující údaje o své odborné kvalifikaci, pracovních, oddílových a
horolezeckých zkušenostech i o svých prioritách a vizích, které by v případě zvolení do funkce chtěli prosazovat nebo
podporovat. Informace o kandidátech budou průběžně zveřejňovány na webových stránkách ČHS.

14

Český horolezecký svaz

Plné moci – formuláře
Plná moc
k zastupování předsedy oddílu jiným členem téhož oddílu
Já níže podepsaný - zmocnitel
jméno, příjmení

narozen/a

bytem

prohlašuji, že jsem předsedou níže uvedeného oddílu
číslo a název oddílu

zmocňuji
pana/paní – člena tohoto oddílu (zmocněnec)
jméno, příjmení

narozen/a

bytem

k tomu, aby mne zastupoval/a na jednání VH ČHS konané v Praze dne 29. 5. 2021.
datum
podpis zmocnitele
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Plná moc
k zastupování předsedy oddílu předsedou jiného oddílu
Já níže podepsaný - zmocnitel
jméno, příjmení

narozen/a

bytem

prohlašuji, že jsem předsedou níže uvedeného oddílu
číslo a název oddílu

zmocňuji
pana/paní – předsedu níže uvedeného oddílu (zmocněnec)
jméno, příjmení

narozen/a

bytem

číslo a název oddílu
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
k tomu, aby mne zastupoval/a na jednání VH ČHS konané v Praze dne 29. 5. 2021.
datum
podpis zmocnitele
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