
§2  Činnost sdružení 

1. ČHS je dobrovolné sdružení všech horolezců a příznivců horolezectví a všech sportovních 
aktivit souvisejících s horolezeckou činností. 

Bylo by vhodné vypustit slova „všech“ a pro větší srozumitelnost doplnit slovo „příznivců“ 
před sportovní aktivity. Text odstavce 1. navrhujeme  nahradit textem: 

ČHS je dobrovolné sdružení horolezců a příznivců horolezectví a příznivců sportovních 
aktivit souvisejících s horolezeckou činností.  PŘIJATO 

§3  Členství v jiných organizacích 

1. ČHS je členem Mezinárodní unie horolezeckých asociací (UIAA) a řídí se jejími 
doporučeními. 

Z textu odstavce 1. navrhujeme vypustit slova „a řídí se jejími doporučeními“ nebo celý text 
nahradit textem: 

ČHS je členem Mezinárodní unie horolezeckých asociací (UIAA) a bere na vědomí její 
doporučení. 

Předpokládáme, že doporučení UIAA není třeba ustanovením stanov transformovat      na 
závaznou směrnici.  TEXT VYPUŠTĚN 

§4  Členění ČHS 

Domníváme se, že celý tento paragraf je nesprávně formulován. Podle návrhu stanov by 
členění ČHS mělo vypadat takto: 

• Člen 
• Základní organizační složka – horolezecký oddíl (dále jen ZOS) 
• Sdružení ZOS. 

Valná hromada, Výkonný výbor, Revizní komise, Disciplinární komise jsou orgány ČHS, 
nikoliv organizační složky. 
Text odstavce 2. má charakter komentáře a do vlastního textu stanov nepatří. Možnost 
zřizování organizačních složek je zřejmá z §11 a §12. UPRAVENO 

§7  Vznik a zánik členství 

Podle našeho názoru by právo přijímat nové členy ČHS měl mít výkonný výbor ČHS      a 
nezávisle na něm také základní organizační složka.  
Myslíme si, že doba, která uplyne od podání přihlášky a zaplacení poplatků do obdržení 
členského průkazu by měla být co nejkratší (podle návrhu stanov může činit až 4, popřípadě 6 
kalendářních měsíců). BUDE ŘEŠIT SMĚRNICE 



§8  Členská práva 

Ustanovení odstavce 2.  je v rozporu s ustanovením §15 odst.1. návrhu Stanov ČHS. 
PŘIPOMÍNKA ZAPRACOVÁNA 

§11  Základní organizační složka ČHS 

Druhá věta odstavce 6. má charakter komentáře a do vlastního textu stanov nepatří. ANO 

§14  Valná hromada ČHS a její působnost 

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem ČHS. Skládá se z členů ČHS nebo zástupců 
základních organizačních složek pověřených k tomuto zastoupení členů ZOS v souladu 
s ust.§11 odst.5 Stanov ČHS. 

Text odstavce 1. navrhujeme nahradit například textem: 

Valná hromada je nejvyšším orgánem ČHS. Tvoří ji společné zasedání členů ČHS 
nezastoupených a zástupců základních organizačních složek pověřených k tomuto 
zastoupení členů ZOS v souladu s ust.§11 odst.5 Stanov ČHS.   PŘIJATO 

Ekvivalentní ustanovení je možno nalézt ve Stanovách ČSTV článku VI. Valná hromada 
ČSTV. 
Návrh stanov by, možná, měl pamatovat i na teoreticky možný případ technicky obtížně 
zvládnutelné situace vzniklé „nadměrnou“ účastí nezastoupených členů ČHS na valné 
hromadě. 

§18  Způsob jednání jménem ČHS, zastupování, podepisování 

1. Jménem ČHS jedná navenek předseda. 

Text odstavce 1. navrhujeme nahradit textem: 

Jménem ČHS jedná navenek osoba pověřená výkonným výborem.   

ZAMÍTNUTO. POVĚŘENÍ JEDNAT JMÉNEM ČHS V KONKRÉTNÍCH PŘÍPADECH 
MOHOU BÝT A JSOU UDĚLOVÁNA.  

Je to v souladu s ustanovením §15 odst.3 návrhu Stanov ČHS. Takto formulované ustanovení 
umožní například pověřeným správcům skal nebo pověřeným členům oblastních vrcholových 
komisí jednat na regionální úrovni s orgány ochrany přírody ve věci horolezecké činnosti. 
Případné dokumenty, které by vznikly na základě jednání pověřených osob, by tyto osoby 
mohly připravit k podpisu. 

Podle našeho názoru by bylo vhodné text návrhu stanov před projednáním na valné hromadě  
podrobit odborné pravopisné kontrole.  BUDE 
 


