
Milí kolegové horolezci, 
 
Ač je horolezectví volnomyšlenkářským sportem, vyžaduje určitá pravidla a jsem rád, že byla široká 
veřejnost vyzvána k diskusi o nových stanovách. Rád bych se z pozice člena několika občanských 
sdružení a zakladatele jednoho z nich vyslovil k novému návrhu stanov ČHS. 
 
 
§ 1 Dle nového zákona o občanských sdružení musí mít tyto nejpozději do roku 2010 ve svém 
názvu označení „občanské sdružení“ nebo zkratku o.s., či něco, co je jasně specifikuje jako občanské 
sdružení. Tzn. pokud schválíme nyní současný název, budeme ho muset později opět měnit.   ANO, 
DOPLNĚNO 
 
§ 14  
odstavec 4: v poslední větě by mělo být uvedeno: „… a zrušení sdružení však vyžaduje třípětinovou 
většinu přítomných členů ČHS.“ 
NEPŘIJATO – „HLAS“ ZNAMENÁ NĚCO JINÉHO NEŽ „ČLEN“ (VIZ PLNÉ MOCI) 
odstavec 6, písmeno b) 
Zde nastává zásadní rozpor s §15, odstavec 14, který dává výkonnému výboru možnost odvolat 
jednoho člena bez souhlasu valné hromady. Pevně doufám, že k takovému stavu nikdy nedojde, ale 
představme si situaci, že si valná hromada prosadí do výboru člena, kterého tam ostatní výboři 
nebudou chtít  mít. V tomto případě ho budou moci kdykoli odvolat a kooptovat někoho jiného. 
Částečně by tento rozpor vyřešila změna formulace v §15, odstavci 14 na „…výkonného výboru ČHS, 
a to pouze z těchto důvodů:….“ 
VYPUŠTĚNO „ZEJMÉNA“ – PONECHÁNY JEN STRIKTNÍ DŮVODY 
A ještě zpět k § 14 
Odstavec 11: „Zasedání výboru je neveřejné, pokud stanovy neurčují jinak“. Nenašel jsem ve 
stanovách bod, kdy by výslovně mělo být zasedání výboru veřejné a vedlejší věta „,pokud…“ je tedy 
nadbytečná.  ...ANO 
 
§ 19 
odstavec 3: „Předseda revizní komise se účastní zasedání výkonného výboru…“. Nevím, zda je jeho 
přítomnost nutná. Navrhoval bych formulaci „se může účastnit“ (nutně však musí být o zasedání 
výboru informován).  
ZMĚNA NA „MÁ PRÁVO“ 
§ 19 a § 20 
Nechápu rozdíl v počtu náhradníků komisí. Je disciplinární komise o tolik důležitější, že má 5 
náhradníků, zatímco revizní pouze jednoho? 
DISCIPLINÁRNÍ KOMISE MUSÍ ROZHODNOUT VĚTŠINOU HLASŮ, PROTO MUSÍ MÍT 
DOSTATEČNÝ POČET NÁHRADNÍKŮ. REVIZNÍ KOMISE MŮŽE FUNGOVAT VE STAVU 
NOUZE V POČTU 1 ČLENA JAKO REVIZORA 
§ 21 
odstavec 3: Bohužel musím absolutně nesouhlasit s utvořením komisí tak, že žádná z nich nezahrnuje 
pod sebe sportovní činnost mimo hory. Myslím, že by jasně měla být stanovena komise, která 
sportovní lezení na skalách (ale i bouldering) měla ve své kompetenci. Nemusí se jednat výhradně o 
samostatnou komisi, ale v takto nastavených komisích není místo pro tuto velkou část horolezeckého 
sportu. 
VIZ DOPLNĚNÍ O SKÁLY :-) 
Hore zdar 
Petr Resch 
 
 

 


