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Pozvánka na ádnou valnou hromadu HS

Výkonný výbor vás zve v tomto roce na další, tentokrát ádnou valnou
hromadu HS, jejímž hlavním cílem je schválení rozpo tu HS na rok 2009.

Výkonný výbor prosí leny HS, aby valné hromad  v novali dostate nou pozornost,
prostudovali si p ipravené podklady a zú astnili se v dostate ném po tu, aby bylo možno
projednat a schválit rozpo et na letošní rok a další záležitosti, které budou p edm tem
jednání.

Ve Stanovách HS je u vedeno, že "Valnou hromadu svolává výkonný výbor jednou
ro  po ú etní uzáv rce." Jejím úkolem je projednání základní innosti HS, schválení
zprávy o innosti a hospoda ení apod., tj. ešení základních otázek fungování HS. Tyto
záležitosti nemohly být vy ešeny na mimo ádné valné hromad , nebo  na konci ledna, kdy
se mimo ádná valná hromada konala (což vyplynulo z § 14 odst. 5  Stanov HS), nemohla
být hotova uzáv rka roku 2008 a nebyly k dispozici podklady pro p ípravu rozpo tu na rok
2009.

Datum a místo konání VH
 sobota 21. b ezna 2009
 9:30 - 16:00 hodin
 budova sídla HS (aula v p ízemí), Zátopkova 100/2, Praha 6 – Strahov

Registrace ú astník  VH
 Registrovat se lze od 8.30 hodin. Žádáme všechny ú astníky o v asnou registraci, aby

bylo možno dodržet asový plán.
 P i registraci musí delegáti p edložit platný lenský pr kaz HS, ob anský pr kaz

(nebo pas) a p ípadn  plnou moc k zastupování jiných len HS podle ustanovení
vnit ní sm rnice . 3/2007.

Doprava (MHD)
 Metro B Karlovo nám stí – Bus 176 na kone nou = Stadion Strahov
 Metro B And l – Bus 217 = zastávka Strahov
 Metro A Dejvická – Bus 143 na kone nou = Stadion Strahov
 Metro A Dejvická – Bus 149 zastávka Stadion Strahov
 Metro A Dejvická – Bus 217 = zastávka Strahov

Návrh programu VH
1. Zahájení
2. Volba pracovního p edsednictva a pracovních komisí
3. Schválení Jednacího ádu
4. Schválení programu VH
5. Kontrola pln ní usnesení VH 2008
6. Zpráva revizní komise
7. Zpráva o hospoda ení za rok 2008
8. Rozpo et na rok 2009

estávka
9. Vyhlášení výsledk  Sout že sportovní výkon roku 2008
10. Díl í zm na Pravidel lezení v pískovcových skalních oblastech v echách
11. Díl í zm na Disciplinárního ádu
12. Diskuse
13. Usnesení
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Vnit ní sm rnice eského horolezeckého svazu, o.s,
. 3/2007 - O svolávání a jednání valné hromady HS

I. Svolávání a podklady pro jednání
1) ádnou valnou hromadu (dále jen VH) svolává výkonný výbor (dále jen VV) jednou ro

po ú etní záv rce, zpravidla poslední sobotu v b eznu.
2) Mimo ádnou VH svolává VV v souladu s § 14 odst. 5 Stanov HS.
3) Podklady pro jednání budou:

a) zve ejn ny na webu HS, a to nejpozd ji 30 dní p ed termínem konání VH,
b) rozeslány p edsed m základních organiza ních složek (dále jen "ZOS")

v elektronické podob  nejpozd ji 30 dní p ed konáním VH.
4) lenové HS, kte í se nehlásí k innosti v rámci n které ze ZOS, si mohou podklady

k jednání vyžádat na sekretariátu HS bu :
a) v elektronické podob , a to kdykoliv od data zve ejn ní termínu konání VH do

posledního pracovního dne p ed dnem konáním VH, nebo
b) si mohou na vlastní náklady zhotovit kopii podklad  na sekretariátu HS v ú edních

hodinách, a to v termínu od jejich zve ejn ní na webu HS do posledního pracovního
dne p ed konáním VH.

II. Ú ast na jednání VH, registrace delegát , hlasování
1) Právo ú asti na jednání VH mají:

a) všichni lenové HS na základ  § 8 odst. 2 Stanov HS
b) výkonným výborem pozvaní hosté

2) Právo hlasovat a volit mají pouze lenové HS, a to v souladu s § 8 odst. 3 a 4 a § 11
odst. 5 Stanov HS.

3) Každý len HS m že být zastoupen na valné hromad  pouze jednou, a to bu  osobn ,
nebo p edsedou své ZOS, nebo na základ  písemné plné moci t etí osob .

4) Registrace delegát  probíhá v den konání VH. Registrovat se k jednání je možné
nejd íve 2 hodiny p ed zahájením jednání a dále kdykoliv v jeho pr hu.

5) P i registraci se delegáti musí prokázat platným pr kazem lena HS a ob anským
pr kazem, pop . pasem. V p ípad , že delegát zastupuje jednoho nebo více len HS
na základ  písemné plné moci musí p i registraci originál t chto plných mocí odevzdat.

6) P i registraci obdrží delegáti:
a) návrh programu jednání,
b) hlasovací lístek,
c) další p ípadné podklady pro jednání.

7) V p ípad , že se jedná o volební VH, obdrží delegáti také p íslušné volební lístky.
8) Hlasovací lístky jsou ozna eny výrazn ísly a barevn  rozd leny do následujících

skupin:
a) Delegát zastupující pouze jednoho lena HS obdrží bílý lístek s íslem 1, který má

hodnotu hlasu 1.
b) Delegát - p edseda zastupující leny pouze jedné základní organiza ní složky podle

§ 11 odst. 5 Stanov HS, obdrží ervený lístek s eviden ním íslem této základní
organiza ní složky. Tento lístek má hodnotu hlasu ur enou podle po tu len HS
hlásících se k innosti v rámci této složky k datu konání valné hromady.

c) Delegát zastupující více než jednoho lena HS v p ípad , že nejde o leny hlásící
se k innosti v rámci jedné ZOS, nebo v p ípad , že je jiná ást len  hlásící se
k innosti v rámci této ZOS zastoupena na jednání VH svým p edsedou podle §11
odst. 5 Stanov HS, obdrží modrý lístek ozna ený 4 místným íselným kódem. Tento
hlasovací lístek má hodnotu podle po tu zastoupených len HS.

9)  Volební lístky jsou rozd leny pouze do dvou skupin, a to:
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a) bílé lístky se sílou hlasu 1, které jsou p id lovány delegát m, kte í zastupují pouze
jednoho lena HS,

b) zelené lístky pro všechny ostatní delegáty. Tyto lístky mají hlasovací sílu odpovídající
delegátem p edloženému hlasovacímu lístku (viz dále lánek IV.).

Pozn. V souladu s §11 odst. 5 Stanov HS se hlasovací, resp. volební hodnota ervených a
modrých lístk  m že v pr hu jednání VH m nit, každý delegát s modrým, nebo erveným
hlasovacím lístkem se m že kdykoliv v pr hu VH dostavit k registraci a požádat o sd lení
aktuální hodnoty svého hlasovacího lístku.

III. Hlasování
1) Hlasování na VH probíhá ve ejn  a je vedeno mandátovou komisí.
2) P ed prvním hlasováním p edloží mandátová komise delegát m VH zprávu ohledn

po tu registrovaných hlas  a stanoví pot ebné hranice po tu hlas  pro p ijetí rozhodnutí
podle § 14 odst. 4 Stanov HS. Tuto zprávu p edkládá následn  podle pot eby p ed
každým hlasováním, pokud došlo ke zm  po tu registrovaných hlas .

3) P i hlasování hlasují odd len  delegáti s r znými barvami lístk . S íta i hlas  evidují do
záznamových arch  do sloupc  pro/proti/zdržel se:
a) po et bílých hlasovacích lístk ,
b) ísla ervených hlasovacích lístk ,
c) ísla modrých hlasovacích lístk .

Takto vypln né archy p edají mandátové komisi, která provede celkové s ítání podle
aktuální hodnoty jednotlivých hlasovacích lístk .

IV. Volby
1) Volba p edsedy HS, dvou místop edsed HS, ty len  VV, p edsedy revizní komise,

dvou len  revizní komise, p edsedy disciplinární komise, dvou len  disciplinární
komise a p ti náhradník  na pozici lena disciplinární komise probíhají tajn  a jsou
vedeny volební komisí.

2) P i volb  vhazují podle pokyn  volební komise delegáti p íslušné volební lístky ádn
ozna ené do hlasovacích schránek.

3) Sílu volebního lístku vyzna í na jeho zadní stranu len nebo pov ený asistent volební
komise podle hlasovacího lístku p edloženého delegátem p ed vhozením volebního lístku
do schránky. Sou asn  je delegátovi na hlasovací lístek jasn  vyzna eno, že již volil.

4) Po skon ení každého kola voleb otev e volební komise schránky a se te hlasy podle
hodnoty vyzna ené na zadní stran  každého volebního lístku. Poté oznámí delegát m
VH výsledky daného kola voleb a p ípadn  zahájí další volební kolo a oznámí kandidáty,
kte í do n ho postoupili v souladu s volebním ádem HS.

V. Náhrada náklad  na cestovné
1) Nárok na náhradu náklad  na cestovné p ísluší delegát m zastupujícím ZOS ve smyslu

§ 11 odst. 5 Stanov HS.
2) Nárok na náhradu náklad  na cestovné p ísluší také delegát m zastupujícím minimáln

t len HS na základ  písemné plné moci.
3) Náhrada se vyplácí:

a) v p ípad  použití ve ejné hromadné dopravy v plné výši podle p edložených jízdních
doklad ,

b) v p ípad  použití vlastního osobního automobilu ve výši 1K /km. V p ípad , že je
automobil obsazen více delegáty r zných ZOS násobí se výše celkové náhrady
po tem t chto delegát  až do výše maximální povolené náhrady stanovené platnou
sm rnicí HS pro poskytování cestovních náhrad. Uplat ovaná vzdálenost se ur í:
i) u delegát  zastupujících ZOS dle bodu 1 tohoto lánku podle sídla p íslušné

ZOS.
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ii) U delegát  zastupujících minimáln  5 len HS dle bodu 2 tohoto lánku podle
místa trvalého bydlišt .

Vzdálenost od místa jednání stanoví sekretariát HS podle údaj  internetového
vyhledáva e tras.

4) Náhrada se vyplácí hotov  na míst  po skon ení jednání VH, a to na základ ádn
vypln ného a podepsaného vyú tování této náhrady.

5) V p ípad , že delegát neuplatní sv j nárok na náhradu cestovních náklad  do skon ení
jednání, zaniká tím jeho nárok na proplacení.

VI. Ostatní
1) Veškeré další okolnosti týkající se organizace, jednání a pravomocí VH HS jsou

zakotveny ve Stanovách HS a ve zn ní Jednacího a volebního ádu HS.

Návrh jednacího ádu
valné hromady eského horolezeckého svazu, o.s.,

konané dne 21. b ezna 2009.

I. Úvodní ustanovení
Jednací a volební ád upravuje zásady jednání valné hromady eského horolezeckého
svazu, o.s. (dále jen "VH").

II. Valná hromada
1) Jednání VH se mají právo ú astnit všichni lenové HS.
2) P edsedající VH ur ený výkonným výborem provede volbu pracovního p edsednictva a

pracovních komisí, schválení p edloženého jednacího ádu a schválení programu
zasedání.

3) O návrzích v pr hu zasedání hlasují všichni delegáti s hlasem rozhodujícím. Delegáti
základních organiza ních složek HS (dále jen "oddíly") disponují po tem hlas
odpovídajícím po tu zastupovaných len HS.

4) O zásadních záležitostech VH se rozhoduje usnesením. K platnosti usnesení VH sta í k
ijetí nadpolovi ní v tšina hlas  hlasujících delegát  s hlasem rozhodujícím.

III. Mandátová komise
1) VH volí t lennou mandátovou komisi.
2) Mandátová komise ov uje platnost mandát , podává zprávu o po tu delegát  a zjiš uje,

zda je VH usnášení schopná.

IV. Návrhová komise
1) VH volí t lennou návrhovou komisi.
2) Návrhová komise p ipravuje a p edkládá návrhy usnesení VH a dalších dokument .
3) Návrhová komise spolupracuje s pracovním p edsednictvem p i p íprav  kone ného

zn ní p edkládaných materiál .

V. Hlasování
1) Delegáti disponují po tem hlas  v závislosti na po tu len , které zastupují. Zastupování

i jednání upravují stanovy HS a Sm rnice HS . 3 o svolávání a jednání valné
hromady.

2) K p ijetí hlasovaných návrh  je t eba nadpolovi ní v tšina z celkového množství
zaregistrovaných hlas .
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3) Pokud vznikne pochybnost, že pro hlasování je p ítomen menší po et delegát  než p i
úvodní registraci, m že kdokoliv vyzvat mandátovou komisi k tomu, aby provedla
op tovnou registraci delegát  a p ezkoumala, zda je VH schopná usnášení.

4) O návrzích vzešlých z diskuse se hlasuje v po adí, které ur í návrhová komise. Pokud
byl k návrhu vznesen protinávrh/y, hlasuje se nejprve o protinávrzích v opa ném po adí
než byly vzneseny.

5) Pokud není p ijato usnesení jako celek, návrhová komise zformuluje díl í návrhy, o
kterých bude hlasováno a podle výsledk  tohoto díl ího hlasování bude sestaveno nové
usnesení.

VI. Diskuse
1) Právo vystoupit v diskusi mají všichni ú astníci VH.
2) Délka diskusního p ísp vku je stanovena na max. 5 minut. Pokud diskusní p ísp vek

bude p esahovat ur enou dobu, je diskutující povinen upozornit p edem pracovní
edsednictvo.

3) K diskusním p ísp vk m mohou být faktické p ipomínky v délce trvání max. 1 minuta.
4) Pokud diskutující p edkládá návrh o jehož p ijetí má VH rozhodnout, musí tento sv j

návrh formulovat tak, aby byl jednozna  hlasovatelný.
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Vyú tování roku 2008
Náklady (v K )

Rozpo et 2008 1) Výdaje 2008 Rozdíl %
Komise alpinismu 289 000 288 312 688 0
Komise sout žního lezení v ledu a drytooling 2) 86 000 82 000 4 000 5
Komise sout žního lezení dosp lých 950 000 777 076 172 924 18
Komise závodního skialpinismu 3) 372 000 373 164 -1 164 0
Komise sout žního lezení mládeže 560 000 491 841 68 159 12
Komise tradi ního skialpinismu 65 000 64 424 576 1
Komise sportovního lezení na skalách 194 000 136 905 57 095 36
Metodická komise 350 000 226 487 123 513 35
Léka ská komise 59 000 83 258 -24 258 -41
Vrcholová komise 1 090 000 1 140 047 -50 047 -5
Ochrana p írody 50 000 49 359 641 1
Bezpe nostní komise 30 000 15 654 14 346 48
Komise mládeže 50 000 55 928 -5 928 -12
Granty mládeže 120 000 110 400 9 600 8
Granty výkon. lezení 100 000 81 000 19 000 19
Tatry 120 000 111 651 8 349 7
Výkony roku 50 000 50 000 0 0

ísp vky UIAA, komise UIAA 100 000 100 841 -841 -1
Infocentrum, web, tisk, publicita 350 000 437 372 -87 372 -25
Propagace, mezinárodní akce 200 000 87 552 112 448 56
Administrativa, provoz 1 400 000 1 559 490 -159 490 -11
Mediální prezentace 4) 200 000 0 200 000 100
Nákup cest do SO 4) 100 000 22 000 78 000 78
Granty pro širokou l. základnu 4) 200 000 152 090 47 910 24
Rezerva 5) 50 000 50 000 0 0
Mas. sout že 15 000 17 500 -2 500 -17
Celkem 7 150 000 6 564 351 585 649 8

1) Ve sloupci Rozpo et 2008 jsou uvedeny ástky zahrnující i p ípadné navýšení rozpo tu v
dané kapitole.

2) Komisi sout žního lezení v ledu a drytooling byl na základ  rozhodnutí VV ze dne 10.12.
2008 rozpo et navýšen o 21.000 K . Navýšení bylo provedeno p esunem z rozpo tu Komise
sportovního lezení na skalách. Dalších 8.900 K , o které komise p erpala sv j rozpo et,
bylo uhrazeno z Komise alpinismu.

3) P erpání rozpo tu Komise sout žního skialpinismu o 16.000 K  bylo na základ
rozhodnutí VV ze dne 14.11. 2008 uhrazeno z rezervy.

 P esuny z odborných komisí odsouhlasili jejich p edsedové, s tím, že ástka 8.900 K  je v
tabulce zapo tena jako výdaj Komise alpinismu. V p ípad  21.000 K  je rozpo et Komise
sportovního lezení na skalách o tuto ástku v tabulce snížen.

4) Vázané výdaje z navýšených p ísp vk .
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5) Z rezervy bylo použito:
a) 5.000 K  na výstup J. íhy na Elbrus
b) 18.000 na náklady na UIAA
c) 12.000 K  na zajišt ní podmínek v lezení na rychlost

15.000 pro Komisi sout žního skialpinismu (viz výše)

íjmy (v K )
Plánované p íjmy Skute né p íjmy Rozdíl %

Sazka+MF 2 940 000 1 416 700 -1 523 300 -52
len.p ísp vky 3 150 000 3 150 000 0 0
elov  vázané navýšení len. p ísp. 582 643 582 643 0 0

Dotace repre 95 000 130 100 35 100 37
Dotace talent.mládež 155 000 214 900 59 900 39
Úroky 100 000 137 807 37 807 38

ísp. na poštovné 10 000 26 244 16 244 162
Partne i, dary, ostatní 250 000 50 640 -199 360 -80

evod - schodek 2007 -90 000 -90 000 0 0
7 192 643 5 619 034 -1 573 609 -22
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Návrh rozpo tu na rok 2009

edpokládané náklady (v K )

Komise alpinismu 190 000

Komise sportovního lezení na skalách 137 000

Komise tradi ního skialpinismu 43 000

Komise mládeže 60 000

Komise sout žního lezení dosp lých 547 000

Komise sout žního lezení mládeže 380 000

Komise lezení v ledu a drytooling 40 000

Komise závodního skialpinismu 164 000

Vrcholová komise 872 000

Metodická komise 280 000

Bezpe nostní komise 24 000

Léka ská komise 48 000

Ochrana p írody 30 000

Granty mládeže 50 000

Granty pro širokou lenskou základnu 50 000

ísp vek na slevu ubytování v Tatrách 50 000

Nákup cest do Skalních oblastí 30 000

Mapování historie horolezectví v R 24 000

ísp vky a komise UIAA 100 000

Mezinárodní akce (Sv tový pohár) 40 000

Infocentrum, web, tisk, publicita 280 000

Mediální prezentace HS (dle koncepce) 100 000

Administrativa, provoz 1 500 000

Rezerva 60 000

Celkem 5 099 000
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edpokládané p íjmy (v K )

lenské p ísp vky 3 700 000

Výnosy ze Sazky (sou ást p ísp vku od
STV) 488 000

Dotace z Ministerstva financí (sou ást
ísp vku od STV) 948 000

Dotace z Ministerstva školství, mládeže a
lovýchovy na reprezentaci 110 000

Dotace z Ministerstva školství, mládeže a
lovýchovy na talentovanou mládež 200 000

Úroky, poštovné, dary 180 000

Schodek roku 2008 - 527 000

Celkem 5 099 00
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Návrh díl í zm ny Pravidel lezení v pískovcových skalních
oblastech v echách

Sou asné zn ní Pravidel neumož uje zp ísn ní pravidel, ale pouze umožn ní výjimek
v uvedených ustanoveních. Cílem navrhované zm ny je poskytnout OVK možnost tato
pravidla v n kterých ustanoveních zp ísnit.

Sou asné zn ní l. 1 Pravidel
"(1) Tato pravidla (dále jen "Pravidla") se vztahují na pískovcové lezecké objekty na území

eské republiky s výjimkou pískovcových lezeckých objekt  na Morav .
(2) Lezci jsou povinni informovat se o p ípadných omezeních platných pro danou skalní
oblast i lezecký objekt a ídit se jimi. Zárove  jsou všichni povinni ídit se obecn  závaznými

edpisy.
(3) Oblastní vrcholové komise (dále OVK) mohou zp esnit tato Pravidla tam, kde je to
výslovn  uvedeno.
(4) Lezení na lezecké objekty je inností provozovanou na vlastní nebezpe í."

Z dalšího textu Pravidel pak vyplývá, že možnost zp esn ní se vztahuje na:
l. 2, písm. d) -  OVK, resp. p íslušný orgán ochrany p írody mohou povolit výjimku ze

zákazu m ní povrchu skal za ú elem úpravy a vytvá ení stup  a chyt .
l. 3 odst. 6 – OVK m že rozhodnout o výjimce ze zákazu p idávání, p emís ování nebo

ubírání fixního jišt ní;
l. 6.4. odst. 3 – OVK m že povolit výjimku týkající se vzdálenosti mezi fixními jišt ními.

Navrhované zn ní l. 1 Pravidel
"(1) Tato pravidla (dále jen "Pravidla") se vztahují na pískovcové lezecké objekty na území

eské republiky s výjimkou pískovcových lezeckých objekt  na Morav .
(2) Lezci jsou povinni informovat se o p ípadných omezeních platných pro danou skalní
oblast i lezecký objekt a ídit se jimi. Zárove  jsou všichni povinni ídit se obecn  závaznými

edpisy.
(3) Oblastní vrcholové komise (dále OVK) mohou zp esnit tato Pravidla tam, kde je to
výslovn  uvedeno.
(4) OVK mohou zp ísnit tato Pravidla v l. 2, l. 6.1, 6.2, 6.3 a 6.4, odst. 1 až 4.
(5) Lezení na lezecké objekty je inností provozovanou na vlastní nebezpe í."
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Návrh zm ny Disciplinárního ádu HS
Dosavadní praxe p i konání disciplinárních ízení ukázala pot ebu zavést jemn jší len ní
druh  trest  tak, aby disciplinární ízení bylo schopné lépe zajistit výchovné a smír í

sobení trestu. Dosáhnout toho pom že zavedení možnosti uložit všechny tresty
podmín , a vedle možnosti uložit trest zastavení innosti mít možnost také zastavit innost
omezen  nebo finan ní prost edky poskytované z rozpo tu HS krátit áste . Zm ny se
týkají ásti první, Hlavy II. Tresty, platného Disciplinárního ádu HS. Zm ny jsou
v navrhovaném textu tu  zvýrazn ny.
Návrh p edkládá Disciplinární komise - Roman Wimmer, Jind ich Pražák, Tomáš Kublák.

ást první - obecná ást

Hlava II. TRESTY
§ 2

Druhy disciplinárních trest
(1) V disciplinárním ízení lze jednotlivc m ukládat tyto tresty:

a) ve ejné napomenutí;
b) omezení innosti;
c) zastavení innosti;
d) zákaz výkonu funkce;
e) pen žitou pokutu;

     f) vylou ení z HS.

Komentá  ke zm  § 2: V § 2 došlo k rozd lení trestu „zastavení sportovní innosti“ na dva tresty
v bod  b „omezení innosti a v bod  c „zastavení innosti.

§  3
Beze zm ny

§  4
Omezení innosti

(1) Omezení innosti je možné nejvýše na dobu t í let. Provinilci jsou po dobu výkonu
tohoto trestu áste  vylou eni z domácích i zahrani ních akcí organizovaných,
resp. jakkoliv podporovaných (nap . finan ) HS nebo jsou jim kráceny finan ní

ísp vky ur ené na innost.

§  5
Zastavení innosti

(1) Zastavení innosti je možné nejvýše na dobu t í let. Provinilci jsou po dobu výkonu
tohoto trestu vylou eni ze všech domácích i zahrani ních akcí organizovaných, resp.
jakkoliv podporovaných (nap . finan ) HS.
(2) Trest zastavení innosti lze vzhledem k okolnostem p ípadu uložit také jen pro

ípad representace a mezinárodních sportovních styk .
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Komentá  k § 4 a 5: Rozd lením bývalého trestu „ Zastavení sportovní innosti“ na tyto dva tresty
bude dosaženo širší škály možností postihu provinilc  ve vztahu k závažnosti provin ní a mimo jiné
bude nožné provinilci jen odebrat finan ní prost edky poskytované HS aniž by byla dot ena jeho
ostatní nap . závodní innost.Došlo zde také k vyškrtnutí odst.2,3,4,(podmín né odložení trestu) které
je nov  sjednoceno v § 10.

§  6
Zákaz výkonu funkce

(1) Trest zákazu výkonu funkce lze uložit nejvýše na dobu í let.
(2) Trest zákazu výkonu funkce lze uložit trenér m, rozhod ím, instruktor m a jiným
osobám pov eným funkcemi v HS.

Komentá  k § 6: Prodloužení maximální doby trestu z jednoho roku na t i, dále bylo upraveno zn ní
odst. 2 a vyškrtnut odst. 3 který je nov  upraven v § 10.

§  7
Pen žitý trest

Beze zm ny

§  8
Vylou ení z HS

Beze zm ny

§ 9
Obecné zásady pro ukládání disciplinárních trest

Beze zm ny

§ 10
Podmín né uložení trestu

(1) Pokud disciplinární orgán dosp je k záv ru, že již pohr žka p im je provinilce ke
zjednání nápravy, m že trest ud lit podmíne .
(2) Podmíne  lze uložit všechny disciplinární tresty.
(3) Výkon trestu lze odložit na zkušební dobu v trvání šest m síc  až dva roky. P itom
se p ihlíží zejména k tomu, zda p edchozí chování provinilc  a okolnosti p ípadu
od vod ují záv r, že výchovný ú el trestu bude dosažen i jeho pohr žkou.
(4) Jestliže se provinilec ve zkušební dob  proviní tak, že je mu za nové provin ní
uložen jiný trest, podmín  uložený trest se vykoná vedle trestu nov  uloženého,

emž celková vým ra takto vykonávaného trestu nesmí p esáhnout maximální
možnou vým ru trestu.
 (5) Pen žitý trest lze podmíne  odložit celý nebo jen jeho ást. Zkušební doba se
stanovuje v rozsahu t í m síc  až jednoho roku. Jestliže se provinilec ve zkušební
dob  proviní tak, že je mu za nové provin ní uložen jiný trest, vykoná se dodate
také podmín  odložený pen žitý trest.

Komentá  k § 10: Sjednocení podmínek pro podmín né odložení trestu d íve obsažené v § 4

a § 9. Zm n osdt. 2 kde je stanovena možnost podmín ného uložení všech trest .
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§ 11
Prominutí trestu

Beze zm ny

§12
Evidence disciplinárních trest

Beze zm ny

Další následující § D  budou p íslovány v souladu se schválenou zm nou.
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Formulá e
Plná moc k zastupování na ádné valné hromad HS

zastupování lena HS jiným lenem

Já, níže podepsaný/á …………………..........................................................................

rodné íslo ................................

bytem..............................................................................................................................

.......................................................................................................................................

(dále jen zmocnitel)

zmoc uji

pana/paní ......................................................................................................................

rodné íslo ................................

bytem..............................................................................................................................

.......................................................................................................................................(dále
jen zmocn nec)

k tomu, aby mne zastupoval/a na jednání ádné valné hromady HS, konané v Praze
dne 21. b ezna 2009.

V ........................................................................ dne....................................................

Podpis zmocnitele……………………………………………………………………………..

Výše uvedené zmocn ní p ijímám

Podpis zmocn nce…………………………………………………………………………….
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Plná moc k zastupování na ádné valné hromad HS
zastupování p edsedy základní organiza ní složky HS (dále jen ZOS), jiným lenem HS

Já, níže podepsaný/á ....................................................................................................

rodné íslo ...................................

bytem..............................................................................................................................

.......................................................................................................................................(dále
jen zmocnitel)

prohlašuji, že

jsem p edseda / p edsedkyn  ZOS

íslo a název ZOS..........................................................................................................

se sídlem........................................................................................................................

jsem oprávn n/a zastupovat leny výše uvedené ZOS p i jednání ádné valné hromady ve
smyslu § 11 odst. 5 Stanov HS,

a zmoc uji

pana/paní......................................................................................................................

rodné íslo ................................

bytem..............................................................................................................................

.......................................................................................................................................(dále
jen zmocn nec)

k tomu, aby mne zastupoval/a na jednání ádné valné hromady HS, konané v Praze
dne 21. b ezna  2009.

V ........................................................................dne.....................................................

Podpis zmocnitele…………………………………………………………………………….

Výše uvedené zmocn ní p ijímám:

Podpis zmocn nce…………………………………………………………………………….



18

Prohlášení k odejmutí plné moci p edsedovi základní organiza ní složky HS,
pop . osob , která jej na základ  plné moci zastupuje

Já, níže podepsaný/á ..................................................................................................

rodné íslo ................................

bytem..............................................................................................................................

.......................................................................................................................................(dále
jen len HS)

prohlašuji,

že jsem registrován/a v HS v rámci základní organiza ní složky

íslo, název…………………………………………………………………………………….

se sídlem........................................................................................................................

a odebírám

tímto p edsedovi výše uvedené ZOS, pop . osob , která jej na základ  plné moci
zastupuje, plnou moc k zastupování mé osoby na ádné valné hromad HS, ve
smyslu § 11 odst. 5 stanov HS.

V ........................................................................ dne....................................................

Podpis lena HS…………………………………………………………………………….


