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STANOVY 
ČESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU 

PREAMBULE 

Český horolezecký svaz sdružuje horolezce a příznivce horolezectví a souvisejících 
sportovních aktivit bez rozdílu státní příslušnosti.  

Posláním Českého horolezeckého svazu je rozvíjet zájmy a chránit práva svých členů 
tak, aby se mohli uvedeným činnostem svobodně věnovat.  Zároveň je jeho posláním 
dbát o  ochranu přírody v místech provozování jeho aktivit. 

 

 

Odstraněno: (dále ČHS) 

Odstraněno: zájemce o 
horolezeckou činnost a 
bezprostředně související 
sportovní aktivity bez rozdílu 
národnosti, státní příslušnosti, 
rasy a přesvědčení.¶
¶

Odstraněno:  

Odstraněno: horolezectví, 
skalnímu lezení a dalším 
aktivitám s tím spojenými. 

Odstraněno: , kde jsou 
horolezecké aktivity 
provozovány.¶
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Část I. OBECNÁ USTANOVENÍ 
 

§ 1  Název, druh, vznik a sídlo sdružení 
§ 2  Činnost sdružení 
§ 3  Členství v jiných organizacích 

 

Část II. ČLENSTVÍ V ČHS 

§ 4  Druhy členství 
§ 5  Podmínky členství 
§ 6..Vznik a zánik členství 
§ 7  Členská práva 
§ 8  Členské povinnosti 
§ 9  Členské příspěvky a vstupní poplatek 

Část III. ORGANIZAČNÍ STUKTURA  

§ 10  Členění ČHS  
§ 11 .Základní organizační složka  
§ 12 .Sdružení ZOS 

 

Část IV. ORGÁNY ČHS  
 

§ 13 .Orgány ČHS 
§ 14 .Valná hromada  
§ 15 .Výkonný výbor,  
§ 16 .Předseda ČHS 
§ 17  Místopředsedové ČHS 
§ 18 .Způsob jednání jménem ČHS, zastupování, podepisování 
§ 19 .Revizní komise  
§ 20 .Disciplinární komise 
§ 21..Odborné komise 

 

Část V. MAJETEK  ČHS  
§ .22 .Majetek ČHS 

 

Část VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

§ 23 .Právní poměry sdružení a řešení sporů 
§ 24 .Projednávání stížností a sporů 
§ 25 .Spolupráce s jinými subjekty 
 

 

 
 

Naformátováno: Písmo: 12 b.

Odstraněno:  4

Odstraněno: §  5  Člen ČHS – 
druhy členství¶
§  6  Podmínky členství¶
§  7  Vznik a zánik členství¶
§  8  Členská práva¶
§  9   Členské povinnosti¶
§ 10  Členské příspěvky a 
vstupní poplatek¶

Odstraněno: ČHS Vznik, 
organizace, působnost a zánik 
základní organizační složky

Odstraněno: , vznik, 
organizace, působnost a zánik

Odstraněno: III

Odstraněno: ČHS a její 
působnost

Odstraněno: vznik, působnost 
a zánik Výkonného výboru

Odstraněno: vznik, působnost 
a zánik členství v revizní komisi

Odstraněno: , Vznik, 
působnost a zánik členství v 
disciplinární komisi¶
§ 21 Odborné komise

Odstraněno: IV

Odstraněno: V

Odstraněno:          
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Část I. 

OBECNÁ USTANOVENÍ 
 

§ 1  
Název, druh, vznik a sídlo sdružení 

 
1) Český horolezecký svaz (dále ČHS) je občanské sdružení, zaregistrované 

na základě svých stanov na ministerstvu vnitra dne 7.9.1990 pod č.j. VSP/1 – 
2390/90 – R.  

2) Sídlem sdružení je Český horolezecký svaz, Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 – 
Strahov. 

 
 

§ 2  
Činnost sdružení 

 
1) ČHS je dobrovolné sdružení horolezců a příznivců horolezectví a sportovních 

aktivit souvisejících s horolezeckou činností. 

2) ČHS vytváří vhodné podmínky k provozování a rozvoji horolezectví a 
souvisejících sportovních aktivit. 

3) ČHS stanovuje bezpečnostní a sportovní pravidla.  

4) ČHS zajišťuje a provádí školení instruktorů a jejich prostřednictvím provádí 
výcvik členů. Pro informovanost všech svých členů vydává ČHS metodické 
pokyny a publikace. 

5) Akce pořádané ČHS jsou ty akce, o jejichž konání rozhodly orgány ČHS nebo 
základní organizační složky. Za všechny ostatní akce pořádané členy ČHS 
nepřebírá ČHS žádnou odpovědnost.  

6) ČHS spolupracuje s orgány ochrany přírody, přičemž aktivně vystupuje jako 
sdružení, jehož posláním vedle horolezecké činnosti je i ochrana přírody . 
V rámci spolupráce s ostatními občanskými sdruženími a orgány státní správy 
a místní samosprávy vytváří podmínky pro povolování a vykonávání horolezecké 
činnosti.  

7) V rámci aktivního působení při ochraně přírody ČHS ve smyslu ust. § 70 odst. 
1,2 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a ust. § 59 odst. (1) písm. 
c) stavebního zákona (zák. č. 50/1976   v platném znění) ČHS tam, kde to 
považuje za vhodné, vstupuje jako účastník do správních řízení, ve kterých 
mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny.     

8) ČHS vytváří podmínky pro sportovní činnost ve skalních oblastech tím, že 
provádí průběžnou kontrolu a výměnu jisticích prostředků. 

9) Činnost ČHS se řídí stanovami, organizačním řádem a jinými vnitřními předpisy. 
 

Odstraněno: základě 

Odstraněno: všech 

Odstraněno: všech 

Odstraněno: í

Odstraněno: bezpečnostní, 
etická a sportovní pravidla a 
doporučení pro jednotlivé 
horolezecké disciplíny.

Odstraněno: , provádí a 
dohlíží na školení a výcvik 
svých členů prostřednictvím 
k tomu vyškolených instruktorů, 
kteří svoji činnost vykonávají 
v základních složkách svazu v 
souladu se sportovními a 
bezpečnostními pravidly a 
doporučeními

Odstraněno: V

Odstraněno: jsou aktivitami 
těchto členů, za které ČHS 

Odstraněno: <#>ČHS dbá na 
dodržování etických a 
sportovních principů 
horolezeckých činností a může 
jejich porušení postihovat podle 
svého disciplinárního řádu.¶

Odstraněno: hlavním 

Odstraněno: činnosti 

Odstraněno: všude, kde to 
přírodní podmínky umožňují.

Odstraněno: a

Odstraněno: pravidelnou 

Odstraněno: jistících 
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§ 3  

Členství v jiných organizacích 
 

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

2) ČHS se může stát členem jiného občanského sdružení nebo právnické osoby 
na základě dobrovolnosti a vzájemného respektování svých zájmů, cílů a potřeb. 

 
 
 

Část II. 
ČLENSTVÍ V ČHS 

§ 4 
Druhy členství 

Členství je řádné nebo čestné schválené valnou hromadou 

§ 5 
Podmínky členství 

1) Řádným členem se může stát kterákoli fyzická osoba, která projeví zájem 
o členství a podáním přihlášky se zaváže dodržovat stanovy ČHS. 

2) Řádným členem se může stát každá osoba starší 6 let. U osob mladších než 18 
let je členství možné pouze se souhlasem zákonného zástupce.  

3) Čestným členem se může stát kterákoliv osoba s mimořádnými zásluhami 
o rozvoj horolezectví na základě návrhu podaného organizační složkou nebo 
orgánem ČHS  a odsouhlasením valnou hromadou a navrženou osobou.  

§ 6 

Stručné další připomínky  

• § 2 Tento § obsahuje stálé opakování slova aktivní. Chudá slovní zásoba 
opravena, viz výše  protinávrh § 2. 

• § 5 Druhy členství. Zrušení individuálního členství  je odůvodněno tím, že každý 
člen by měl mít stejná práva a povinnosti. Jediným novým právem u členů bez 
oddílu je právo účasti na valné hromadě. Budeme tedy mít dalších 870 potenciálních 
účastníků VH k možným 507 zástupcům oddílů. 

• § 7 Vznik a zánik členství 

Navazujeme na připomínky J. Babači. Nedovedeme si představit, jak budeme 
neodkladně předávat z oddílu přijetí přihlášky výkonnému výboru. Poštou? E-
mailem? Kámen úrazu je dále navržená možnost podat členskou přihlášku 
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výkonnému výboru. Potom VV přidělí člena do oddílu? Co když ten oddíl ho nebude 
chtít? Pokládáme toto za nedomyšlené do praxe. Jde o zvýšení oddílové 
administrativy, přičemž  již tak nízký zájem o výkon funkcí v oddíle se tím ještě sníží. 
Domníváme se, že jde o kroky proti zájmům členské základny. 

• § 7, odst. 3. Platnost průkazu počíná dnem uhrazení poplatku. Je to v rozporu 
s údaji na průkazu, kde je, že platí od 1.1 roku. 

• § 8, odst. 4. Odstavec je obsahem o ničem. Je absurdní úvaha, že by člen neměl 
právo využívat výhod z členství plynoucích. Tento bod vypustit. 

• § 9 Členské povinnosti 
Odst. 2. Člen nemůže mít v povinnostech respektovat zásady ochrany přírody 
při veškerých svých aktivitách. Stanovy ČHS nemohou ukládat povinnosti mimo 
horolezectví a související činnosti. Slovo veškerých je třeba vypustit. 
Dále proč příkladně se podílet  na jejich dodržování? Komu příkladem? Nečlenům 
ČHS? Nejsme v době pionýrů a SSM. Stačí jednoduše - podílet se. Celý odstavec 
2. lze jednoduše a účinně napsat takto: dodržovat zásady ochrany přírody. 
Odst. 4. Považujeme za zbytečné zdůrazňovat, že člen je povinen umožnit 
kontrolovat jeho činnost. Bez tohoto by nebyli funkcionáři kontrolovatelní? Předseda 
přece kontroluje členy VV a předseda je odpovědný VV. 

• § 11, odst. 1. Základní organizační složkou mají být pouze horolezecké oddíly. 
Domníváme se, že není důvod omezovat stávající formulaci „spolky, oddíly, kluby  či 
jiná sdružení“. Máme již hodně horolezeckých klubů, sportovních klubů, klubů 
horských sportů atd. Trochu podivně zní „horolezecký oddíl – Sdružení 
pustiměřských lezců“. Lepší by bylo, že ZOS je oddíl bez přívlastku, což zahrnuje  
spolky, kluby atd. 

• V § 11 je, že i člen oddílu se nemusí nechat zastupovat předsedou, ale může se 
přímo zúčastnit VH. Výsledkem bude, že každý člen, tedy cca 9 500 lidí by mohlo 
přijet na VH. Současná hranice cca 500 zástupců na VH má být znásobena 20 x. 
Ve stanovách by neměla být neproveditelná ustanovení. Proto s touto částí návrhu 
odporujícím zdravému rozumu nesouhlasíme. 

• § 11, odst. 6. V tomto odstavci je, že předseda ZOS by měl být vynikající lezec, 
neměl by být nezodpovědný, měl by mít vzorné etické jednání, zkušenosti a morální  
vlastnosti. V tomto výčtu snad jen chybí dobrý zdravotní stav, perspektivní věk a 
flexibilita. Ovšem kde takového vynikajícího jedince najít? Je logické, že jestliže má 
mít po všech stránkách výborné vlastnosti předseda oddílu, tím spíše stejné a 
případně ještě lepší by měl mít osobní vlastnosti předseda celého ČHS.  Členové 
VV by rovněž  měly nějaké vlastnosti mít. Proč tedy nemáme v návrhu stanov apel 
na potřebné vlastnosti  u nejvyšší funkce včetně členů VV? 
Měli bychom nechat na oddílech, jakého si předsedu zvolí a positivně 
předpokládat, že si členové dobře vyberou. Nepodceňovat je. Ostatně, je to volba 
těchto členů. Jaké má mít předseda ZOS vlastnosti nepatří do stanov, ale do 
komentáře k návrhu. 
Náš závěr: Uvedenou pasáž je třeba vypustit.  

• § 11, odst. 7. Je nelogické uvádět, že spolu s rozpuštěním ZOS zaniká funkce 
předsedy. Předseda  bez oddílu by byla zajímavá situace. 
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• § 14 odst. 3. Oficiální webové stránky? Proč oficiální? Má ČHS nějaké neoficiální 
stránky? Je to slovní vata. Dále formulace „…kteří jsou povinni ji vhodným 
způsobem zveřejnit v místě působení ZOS“. Netřeba to psát tak složitě. Lépe je 
„kteří s ní seznámí členy ZOS“. 

• § 14 odst. 4. Minimální počet zastoupených členů na VH se má zúžit na 10 %. 
Pouhých 10 % členů by mělo rozhodovat o základních věcech  ČHS: rozpočet, 
zrušení sdružení, změna stanov či volba orgánů bez ohledu na mínění „temné 
hmoty“ 90 % zbývajících členů. Požadujeme ponechání spodní hranice 20 % všech 
členů pro schopnost se usnášet. 

• Zrušení individuálního členství má zásadní vliv na hlasování na VH.Tím, že člen 
bez oddílu bude mít na VH jeden hlas, jsou znerovnoprávněny všechny zastupované 
oddíly a hlavně velké. Oddíl s 250 členy zastupuje nyní podle klíče předseda se 4 
hlasy. Kdyby tento klíč zůstal, pět členů bez oddílu na VH převáží při hlasování 
názor 250 členů. 
Řešení pro zachování rovnosti práv je potom jedno: každý předseda bude mít tolik 
hlasů, kolik má členů. Jinak přiznáním práva členům bez oddílu k účasti na VH 
omezíme práva členů oddílů! 

• § 15, odst. 10. …Je usnášeníschopný“ – jde o prázdný obrat. Lepší je „VV se může 
usnášet, je-li …“. 

• § 22, odst. 2. Vypadlo slovo „odpovědný“. 

• § 24, odst. 2. Chybí „O“. O stížnosti … 

• § 24, odst. 3. a 4. Jsou to dva odstavce o stejném obsahu. Je třeba je spojit do 
jednoho odstavce. 

• Úplně závěrečná část 
Závěr je formulován: Tyto stanovy nabyly platnosti dnem … Používání minulého 
času v souvislosti se vznikem platnosti předpisu není standardní. Obvyklé je „tyto 
stanovy nabývají platnosti …“. 
Dále je formulace: Tím se mění stanovy ze dne 16.3.1990 ve znění změn, které byly 
vzaty na vědomí Ministerstvem vnitra ČR dne 11.6.1996, 15.4.1999.  
 V návrhu jde o zásadní změny, neboť nedochází k dílčímu vkládání či ubírání slov 
nebo vět. Předchozí stanovy je třeba zrušit a nahradit novými, nikoliv pouze měnit.  

Perličkou je, že výše uvedené stanovy, které se mají nahradit, již neplatí. Účinné a 
platné jsou totiž stanovy schválené VH 2. března 2002 a registrované 
na Ministerstvu vnitra 18.4.2002. Nesprávná fakta bohužel nepodporují důvěru 
v kvalitu zpracování návrhu. 

Poznámka: 

Členění oddílů je třeba používat jednotně. Např. buď 1) nebo 1. Jako paragrafové 
znění by měl být návrh předkládaný celé členské základně správný po stránce 
věcné i formální. Jinak se snižuje úroveň celého návrhu.  
 

 

 


