
Odůvodnění 
 provedených úprav Stanov 

• PREAMBULE 
- Vynecháno („dále ČHS“). Jinak by důsledně v další větě „Posláním Českého horolezeckého 
svazu ..“ již musela být zkratka ČHS. Protože  v § 1 odst. 1) je třeba zachovat celý název 
Český horolezecký svaz, informace o užívání zkratky patří až do § 1 odst.1) za Český 
horolezecký svaz. ANO 
Koho ČHS sdružuje musí být stejné v Preambuli i v § 2 odst. 1). Koho ČHS sdružuje lépe 
vystihuje text: „horolezce a příznivce horolezectví a souvisejících sportovních aktivit“. 
TATO PŘIPOMÍNKA NEBYLA ZAHRNUTA DO TEXTU PREAMBULE, ALE PŘESNOU FORMULACI 
OBSAHUJE PAR. 2 BOD 1. 

- Vynecháno „bez rozdílu národnosti, rasy a přesvědčení“. ZACHOVÁNONevím, čemu je tento 
text poplatný. Nedovedu si představit, že vynecháním uvedeného by mohlo dojít ze strany 
ČHS k neumožnění sdružení některým zájemcům s ohledem na národnost, rasu (žid) či 
přesvědčení (skinhead). Zdůrazňovat ve stanovách, že umožníme členství bez rozdílu 
národnosti, rasy  a přesvědčení je zcela zbytečné. Mimochodem, v přihlášce k individuálnímu 
členství žádný z těchto údajů včetně státní příslušnosti není vyžadován, takže jakou má 
žadatel národnost, rasu, přesvědčení a státní příslušnost nevíme a je to pouze jeho soukromou 
věcí. ÚDAJ O ST. PŘÍSLUŠNOSTI ZAHRNOUT DO TEXTU PŘIHLÁŠKY  

- Poslání Českého horolezeckého svazu je upraveno z hlediska češtiny a stejné terminologie 
s první větou Preambule. 

NA TOTO PODLE ZÁZNAMU Z WORSHOPU PŘÍPRAVNÝ VÝBOR NEREAGOVAL, ALE MĚLO BY 
BÝT ZAHRNUTO, ÚPRAVA Z HLEDISKA ČEŠTINY JE LEPŠÍ  

• § 1,odst. 1) 
Za „Český horolezecký svaz“ přidáno (dále ČHS). ANO 

• § 2, odst. 1) 
- Ve spojení „sdružení všech horolezců“ vynecháno slovo všech. ČHS není sdružením všech 
horolezců. Jsou horolezci, kteří nejsou v ČHS. ANO 

- Není dobré se zavazovat, že ČHS bude sdružením všech souvisejících sportovních aktivit již 
z toho důvodu, že na to, co je související aktivita, mohou být  zcela odlišné názory. 

• § 2, odst.  2) 
- Navrženo je vytvářet vhodné podmínky k provozování a rozvoji pouze horolezectví. Jestliže 
umožňujeme členství i zájemcům o související aktivity, musíme i pro tyto související aktivity 
vytvářet vhodné podmínky. K původnímu textu doplněno „a souvisejícím sportovním 
aktivitám“. ANO 

• § 2, odst. 3) 
- Jestliže ČHS stanoví nějaká pravidla, tak významem slova jde o jednorázovou akci. Pravidla 
však nejsou navždy a občas se inovují, proto je lepší formulace „ČHS stanovuje ..“, což 
odpovídá skutečnosti - průběžné činnosti. ANO 

- Nemáme stanovena žádná etická pravidla a připravuje se pouze Sportovně-lezecký 
kodex, který však vzhledem k obsahu nelze za etická pravidla považovat.  

- Je protismyslné si ukládat stanovování doporučení pro jednotlivé horolezecké 
disciplíny, když tato doporučení mohou a nemusí být  Rovněž nikde není řečeno, co míníme 
horolezeckými disciplínami. Z uvedených důvodů proto vypuštěno. 
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• § 2, odst. 4) 
- Vypuštěno „dohlíží“, neboť jestliže ČHS zajišťuje a provádí školení, je absurdní, aby na 
sebe dohlížel. ANO Dále vypuštěno „kteří svoji činnost vykonávají v základních složkách 
svazu v souladu s bezpečnostními pravidly a doporučeními“.Je to zbytečná slovní vata. 
NENÍ TO ZBYTEČNÁ SLOVNÍ VATA, NUTNÉ FORMULOVAT PRO POJIŠTĚNÍ 
ODPOVĚDNOSTI.  

- Přidána dobrá připomínka J.Babači o vydávání metodických pokynů a publikací. DODATEK 
O VYDÁVÁNÍ METODICKÝCH PUBLIKACÍ NEPATŘÍ DO STANOV. 

• § 2, odst. 5) 
- Oddílová akce by měla spadat pod štít ČHS. Jestliže základní organizační složka ČHS 
pořádá sportovní akci, je těžko pochopitelné, když ČHS, tvořený de facto těmito složkami, 
považuje tuto akci za soukromou věc svých členů. NE – ČHS NEMŮŽE RUČIT ZA VŠECHNY 
NEKONTROVATELNÉ AKCE UŽ Z DŮVODŮ HROZBY ZRIUNOVÁNÍ PŘI POVINNOSTI 
KRYTÍ  PŘÍPADNÝCH NÁROKŮ NA ODŠKODNĚNÍ 
 

• § 2, odst. 6) - vypuštěn 
-  Aby se porušování něčeho mohlo disciplinárně postihovat, musí toto něco existovat. Etické 
a sportovní principy jako vnitřní předpis nemáme, proto jejich porušování nelze postihovat. 

- Dále v členských povinnostech (§ 9) není žádná povinnost člena dodržovat etické a 
sportovní principy. 
Závěr: Tento odst. 6) není vykonavatelný, dále není v souladu s povinnostmi člena a tím 
do stanov nepatří. 
NE – ETICKÉ A SPORTOVNÍ PRINCIPY HOROLEZECTVÍ EXISTUJÍ I BEZ PŘESNÉ 
DEFINICE 

• § 2, odst. 7) původně, nyní odst. 6) 
- Mírně upraveno (čeština) a zkrácen text bez újmy na významu. 

• § 2, odst. 8) původně, nyní odst. 7) 
- Zahrnuta připomínka J.Babači. Místo pravidelné kontroly použít průběžná kontrola. 
Jednotlivá jištění nejsme schopni pravidelně kontrolovat. ANO 

Část II – Členství v ČHS 

V návrhu Stanov je členství v ČHS zahrnuto do části Organizační struktura, která však 
má obsahovat popis a vysvětlení organizační struktury ČHS. Je zřejmé, že do popisu struktury 
systémově i logicky nepatří uvádění druhů členství, podmínky členství, vznik a zánik členství, 
práva a povinnosti atd. Jsem toho názoru, že ustanovení o členství jsou základními regulemi 
Stanov, neboť právě členové tvoří základ sdružení ČHS. Důležitost podmínek členství, 
členských povinností, práv atd. je zdůrazněna tím, že členstvím se zabývá samostatná část 
Stanov, tak jak to je u dosud platných Stanov. Neorganické přesunutí „členství“ do části 
„organizační struktura“ dokumentuje malý cit pro logickou stavbu předpisu a zhoršuje 
přehlednost a jasnost dokumentu, neboť jde o nesourodé spojení odlišných ustanovení. Velmi 
doporučuji ponechat „členství“ stejně jako u dosavadních Stanov, tedy v samostatné části. 

• § 4 – Druhy členství 
Členění na odstavec 1), když víc odstavců již není, nemá smysl. Druhy členství vyjádřeny 
jednodušeji než v návrhu – jednou větou. U členství vynechán dovětek „v ČHS“. Máme 
obecně dvě možnosti. Buď důsledně všude používat sousloví „členství v ČHS“ nebo vzít 
jednodušší a logickou možnost, kdy se vychází z toho, že v nadpise Části je Členství 
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v ČHS.To znamená, že veškerá následující ustanovení v této části se týkají pouze členství 
v ČHS. Tato druhá možnost použita a v text dle toho upraven. 

• § 5, odst. 1) – Podmínky členství 
Upraven text. Místo „…osoba, která se hodlá účastnit činnosti svazu…“, lépe a příměji 
„…osoba, která projeví zájem o členství…“.Podmínka, že se členem může stát fyzická 
osoba, která bude dodržovat stanovy, je nelogická, neboť osoba by měla dodržovat stanovy až 
po vstupu. Lepší formulace je, že se zájemce o členství zaváže při vstupu, že bude dodržovat 
Stanovy. V tomto smyslu text upraven. 

• § 5, odst.2) 
Místo věty „Řádné členství je možné pouze pro osoby starší 6 let.“ je výstižnější: „Řádným 
členem se může stát každá osoba starší 6 let.“. 
 
LOGIKA ČLENĚNÍ – ČÁSTEČNĚ PŘIJATO, POZNÁMKY K PODMÍNKÁM ČLENSTVÍ 
ŘEŠENY V SOUVISLOSTI S JINÝMI PŘIPOMÍNKAMI  
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• § 5, odst.3) 
Místo návrhu od kterékoliv složky ČHS je lepší přesnější formulace „na základě návrhu 
podaného organizační složkou ČHS nebo orgánem ČHS“. Samotné složky nemáme nikde 
charakterizovány, avšak podle organizační struktury máme „organizační složky“. Dále bylo 
zapomenuto na možnost návrhu přímo výkonným výborem. 

 


