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Návrh novely stanov ČHS – k ve řejné diskusi 
Úvodní komentá ř 

Návrh novely stanov je oproti platné verzi zestručněn, s cílem přesunout detaily a technická řešení do vnitřních 
předpisů. V návrhu jsou dále doplněna nebo rozšířena nová témata (závodní sport, možnost doplňující volby 
u některých orgánů ČHS), upravena dikce některých současných ustanovení či jejich struktura. Návrh byl průběžně 
konzultován a v předložené podobě schválen právníky.  

Hlavní zm ěny: 
• Do činnosti doplněn závodní sport. 
• Vypuštěno pojetí ČHS jakožto ochránce přírody dle § 70 ZOPK. 
• Vypuštěna definice akcí pořádaných ČHS. 
• Čestné členství změněno z faktického členství v ČHS na čestný titul.  
• Souhlas zákonného zástupce se vstupem dětí do ČHS zvýšen na 18 let věku dítěte. 
• Vypuštěno ustanovení o prokazování členství a platnosti průkazů. 
• Hranice možnosti být zvolen do orgánů ČHS snížena z 21 na 18 let. 
• Zjednodušen a upraven vznik a zánik oddílů a jejich sdružení. 
• Do výlučné působnosti valné hromady doplněno rozhodnutí, že zvolení členové výkonného výboru mohou 

vykonávat svoji funkci v pracovně právním vztahu k ČHS.  
• Do výlučné působnosti valné hromady týkající se majetkové účasti v jiné právnické osobě doplněna 

výjimka, že rozhodnutí o majetkové účasti v jiné právnické osobě nezahrnuje opatření sloužící k zachování 
nebo zhodnocení finančního majetku ČHS. 

• Ve výlučné působnosti VH zrušena možnost VH prodloužit mandát VV o jeden rok.  
• Doplněno, že pokud dojde ke snížení počtu členů výkonného výboru v průběhu mandátu, může být 

výkonný výbor doplněn prostřednictvím doplňující volby na nejbližší VH. Současně doplněno, že valnou 
hromadou musí být následně schváleni i kooptovaní členové.  

• Zrušeno, že předseda je tiskovým mluvčím ČHS. 
• Vypuštěno připojení razítka při podepisování jménem ČHS.  
• Doplněno, že pokud se během mandátu sníží počet členů disciplinární nebo revizní komise, mohou být 

komise doplněny prostřednictvím doplňující volby na nejbližší VH.  
 
Horolezecké oddíly a jejich sdružení 

V návrhu není řešena případná změna postavení základních organizačních složek ČHS, tj. horolezeckých oddílů, a 
jejich sdružení. Jedná se o složité téma, které je nutno detailně diskutovat, protože případné změny by se mohly 
týkat nejen postavení oddílů, ale i pojetí členství v ČHS. Možnosti řešení budou diskutovány v průběhu roku 2013 
s tím, že návrh změn lze předložit valné hromadě v roce 2014, kdy bude možno mj. navázat na nový Občanský 
zákoník upravující spolkovou činnost.  

Možnosti řešení právního postavení oddílů: 

1. Současná právní úprava beze změny - členy ČHS mohou být pouze fyzické osoby, oddíly nemají právní 
subjektivitu.  

2. Členy ČHS mohou být jen fyzické osoby. Oddíly mohou být dle vlastního rozhodnutí bez právní 
subjektivity, nebo mohou mít vlastní právní subjektivitu odvozenou od ČHS.  

3. Členy ČHS mohou být jen fyzické osoby. Oddíly mohou být dle vlastního rozhodnutí bez právní 
subjektivity, nebo mohou mít vlastní právní subjektivitu odvozenou od ČHS, nebo mohou mít vlastní právní 
subjektivitu s vlastními stanovami (toto řešení je z právního hlediska problematické).  

4. Členy ČHS mohou být fyzické i právnické osoby. Oddíly mohou být dle vlastního rozhodnutí bez právní 
subjektivity, nebo mohou mít vlastní právní subjektivitu odvozenou od ČHS, nebo mohou mít vlastní právní 
subjektivitu s vlastními stanovami; oddíly jsou v tomto případě přímo členy ČHS.  
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Návrh novely stanov ČHS 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

Čl. I. Úvodní ustanovení 

1) Český horolezecký svaz (dále jen ČHS) je občanské sdružení fyzických osob s celostátní působností.  

2) Sídlem ČHS je Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6. 

3) Činnost ČHS se řídí obecně závaznými právními předpisy, stanovami a vnitřními předpisy ČHS.  

Komentář: Zahrnuje zejména současný § 1. Jen formální úpravy, bez věcných změn.  

Odst. 1 - doplněna slova „s celostátní působností“. 

Odst. 3 – vložen ze současného § 2.  

 

Čl. II. Poslání a činnost ČHS 

1) Posláním ČHS je podporovat rozvoj horolezectví ve všech jeho odvětvích a na všech výkonnostních úrovních, 
vytvářet ekonomické a organizační podmínky pro jeho provozování a zastupovat jeho zájmy ve vztahu 
k orgánům veřejné správy a dalším subjektům.   

2) Úkolem ČHS je zejména:  

a) stanovovat bezpečnostní, etická, sportovní a další pravidla horolezectví a dbát na jejich dodržování,  

b) jednat s orgány ochrany přírody, s vlastníky pozemků apod. s cílem umožnit provozování horolezectví na 
skalách v ČR, 

c) provádět metodickou a vzdělávací činnost a poskytovat svým členům i lezecké veřejnosti informační servis 
týkající se provozování horolezectví,  

d) provádět průběžnou údržbu skalních oblastí ČR, zejména kontrolu a výměnu fixních jisticích prostředků, 

e) zastupovat zájmy svých členů v mezinárodních horolezeckých organizacích, zejm. v UIAA.  

3) Úkolem ČHS ve vztahu k závodnímu sportu je zejména:  

a) organizovat systém tuzemských závodů, 

b) zajišťovat reprezentaci ČR v jednotlivých disciplínách horolezeckého sportu, 

c) zastupovat závodní sport v příslušných národních a mezinárodních sportovních organizacích 
a v olympijském hnutí.  

4) V zájmu plnění svých úkolů ČHS může spolupracovat s jinými subjekty, uzavírat s nimi dohody a nebo stát se 
jejich členem, a to na základě dobrovolnosti a vzájemného respektování zájmů a cílů. Jakékoli právní vztahy 
však může založit pouze ČHS prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo jím pověřené osoby.  

Komentář: Zahrnuje zejména současné §§ 2 a 3. Formální úpravy i věcné změny. 

Odst. 2 – přehled základních činností ČHS (vytváření podmínek pro horolezectví, ochrana přírody, metodika 
apod.), které jsou v současných stanovách. Doplněna vzdělávací činnost, jejíž zakotvení ve stanovách je 
podmínkou pro případné rozšíření vzdělávacích aktivit ČHS i mimo členskou základnu.  

Odst. 3 - doplněn závodní sport, který dosud nebyl ve stanovách uveden. Ustanovení týkající se závodního sportu 
je oporou pro to, aby byla zajištěna pozice ČHS jako standardního sportovního svazu se všemi právy 
a povinnostmi týkajícími se např. reprezentace. Úprava odpovídá dikci stanov jiných sportovních svazů.  

Odst. 4 – zahrnuje dosavadní ustanovení § 3 odst. 1 a § 25 odst. 1 a 2. 

Vypuštěno nynější ustanovení § 2 odst. 5, ve kterém jsou definovány akce ČHS pro účely úrazového pojištění 
Kooperativa. Potvrzeno, že vymezení akcí není nutné ani vhodné dávat do stanov. 

Vypuštěno ustanovení § 2 odst. 7, které detailně popisuje činnosti v oblasti ochrany přírody. Detailní popis je 
nadbytečný, stručná úprava je v odst. 2 písm. b). 

Vypuštěno ustanovení § 2 odst. 8, jehož cílem je (spolu se současným § 2) zařadit ČHS mezi občanská sdružení 
zaměřená na ochranu přírody a umožnit mu tak vystupovat jako účastník správních řízení, které se týkají ochrany 
přírody. V praxi se prokázalo, že ani tato ustanovení nemohou napomoci tomu, aby byl ČHS vnímán jako subjekt 
ochrany přírody s odpovídajícími právy.  
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ČLENSTVÍ 

Čl. III. Členství v ČHS 

1) Členem ČHS se může stát kterákoli fyzická osoba, která má zájem účastnit se činnosti ČHS a zaváže se 
dodržovat jeho stanovy a vnitřní předpisy. O přijetí za člena rozhoduje výkonný výbor na základě žádosti 
uchazeče o vstup do ČHS. 

2) U osob mladších osmnácti let je členství možné pouze se souhlasem zákonného zástupce uchazeče 
o členství.  

3) Členství v ČHS je účinné po zaregistrování sekretariátem ČHS, který je oprávněn evidovat a zpracovávat 
osobní údaje členů v souladu s platnou právní úpravou. Registrace je podmíněna uhrazením členského 
příspěvku ve výši stanovené valnou hromadou. Některé kategorie členů mohou být od placení členského 
příspěvku na základě rozhodnutí valné hromady osvobozeny.  

4) Členství v ČHS zaniká: 

a) vystoupením formou písemného oznámení sekretariátu ČHS,  

b) vyškrtnutím pro neplacení členských příspěvků po dobu delší než 11 měsíců od ukončení platnosti 
členského průkazu,  

c) vyloučením v souladu s platným disciplinárním řádem,, 

d) úmrtím člena. 

Komentář: Zahrnuje zejména současné §§ 4 až 7. Formální úpravy i věcné změny. 

Zásadní změna pojetí čestného členství, a to tak, že čestné členství již nebude jedním ze dvou druhů členství 
v ČHS (řádné a čestné), ale pouze titulem udělovaným valnou hromadou vynikajícím horolezcům. Navržená 
změna odpovídá obvyklému chápání čestného členství v jiných organizacích, což mj. umožní udělit titul Čestný 
člen in memoriam.  

Odst. 1 – upřesněno, že o přijetí za člena rozhoduje výkonný výbor, s tím, že konkrétní postup řeší vnitřní 
předpisy (shodně se současným stavem).  

Odst. 2 – vzhledem k povaze horolezectví zvýšena hranice pro souhlas zákonného zástupce se vstupem dítěte 
do ČHS z 15 na 18 let.  

Odst. 3 – upřesněno, že členství je účinné od okamžiku registrace člena sekretariátem. Tato formulace 
odpovídá faktickému stavu. 

Vypuštěn současný § 4 obsahující členění ČHS. Struktura ČHS je natolik jednoduchá, že není nutné ji ve 
stanovách popisovat (člen, ZOS, sdružení ZOS, orgány ČHS). Zrušení ustanovení nemá žádné věcné 
důsledky.  

Vypuštěn dosavadní § 7 odst. 3 písm. a) upravující prokazování členství průkazem a dobu platnosti průkazu. 
Jedná se o detailní záležitost, kterou není třeba řešit ve stanovách.  

 

Čl. IV. Práva a povinnosti členů 

1) Každý člen má právo: 

a) využívat výhod plynoucích z členství v ČHS, 

b) účastnit se valné hromady ČHS a dalších akcí ČHS, pokud splňuje podmínky pro tyto akce stanovené, 

c) hlasovat a volit od osmnácti let věku a být volen a jmenován od osmnácti let věku do všech orgánů 
ČHS; za člena mladšího osmnácti let hlasuje a volí jeho zákonný zástupce, 

d) obracet se s podněty a stížnostmi na orgány ČHS a žádat od nich informace týkající se činnosti ČHS.  

2) Každý člen je povinen: 

a) dodržovat stanovy, vnitřní předpisy a rozhodnutí orgánů ČHS,  

b) respektovat zásady ochrany přírody, zásady fair play a popř. další pravidla týkající se členství v ČHS, 
a podílet se svým aktivním přístupem na jejich dodržování, 

c) platit řádně členské příspěvky, 

d) oznámit sekretariátu změnu osobních údajů sloužících pro evidenci členů,  

e) chránit majetek ČHS,  
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f) řádně a svědomitě vykonávat svěřené funkce, umožnit kontrolu své činnosti a zdržet se všech aktivit, 
které by mohly být v rozporu s výkonem funkce a při nichž by mohlo docházet ke střetu zájmů. 

Komentář: Zahrnuje zejména současné §§ 8 až 10. Formální úpravy i věcné změny. 

Odst. 1 písm. c) – věková hranice pro možnost být zvolen nebo jmenován do orgánů ČHS snížena z 21 na 18 
let. Nynější věková hranice 21 let je pro působení v orgánech zbytečně přísná a omezuje aktivitu mladších 
členů, kteří jsou již právně odpovědní, a mohli by mít zájem pro ČHS pracovat.  

Odst. 2 písm. b) – respektování zásad ochrany přírody je doplněno zejm. o respektování zásad fair play, neboť 
i to je základní zásada, která by při provozování horolezectví měla být dodržována. 

Vypuštěn dosavadního § 10, který upravuje členské příspěvky a vstupní poplatek. Potřebné ustanovení týkající 
se členského příspěvku je vloženo do ustanovení o vzniku členství a do ustanovení o působnosti valné 
hromady. Ustanovení týkající se vstupního poplatku a osvobození čestných členů od úhrady členského 
příspěvku jsou zrušena bez náhrady vzhledem ke zrušení vstupního poplatku a navržené změně čestného 
členství.  

 

HOROLEZECKÉ ODDÍLY A JEJICH SDRUŽENÍ 

Čl. V. Horolezecké oddíly 

1) Horolezecký oddíl (dále jen „oddíl“) je základní organizační složkou ČHS. Oddíl je složen minimálně z pěti 
členů ČHS a v jeho čele stojí předseda. Oddíl nemá vlastní právní subjektivitu a je činný v rámci ČHS a na 
základě jeho stanov.  

2) O vzniku oddílu rozhoduje výkonný výbor na základě návrhu alespoň pěti členů ČHS, kteří mají v úmyslu 
realizovat své členství v ČHS prostřednictvím oddílu. Oddíl vzniká schválením žádosti o registraci v ČHS.  

3) Výkonný výbor může na předsedu oddílu delegovat některé své pravomoci, a to pouze v rozsahu v jakém to 
tyto stanovy připouštějí. Vznik, činnost a zánik oddílu se řídí těmito stanovami, vznik sportovních, poradních či 
jiných orgánů uvnitř oddílu se řídí rozhodnutím jeho členů. Členové oddílu nemohou pro jeho činnost přijímat 
žádná pravidla, která by byla v rozporu s těmito stanovami. 

4) Předseda oddílu eviduje členy ČHS, kteří se hlásí k činnosti v rámci oddílu. Předseda nebo jím zmocněný člen 
ČHS je oprávněn tyto členy zastupovat na valné hromadě ČHS. To neplatí, pokud se člen ČHS na valnou 
hromadu dostaví osobně, nebo pokud udělí písemnou plnou moc k zastoupení třetí osobě, nebo pokud 
písemně oznámí výkonnému výboru, že nesouhlasí se zastoupením své osoby předsedou oddílu. 

5) Oddíl je povinen alespoň jednou za tři roky provést schůzi, na které se nadpoloviční většinou přítomných členů 
ČHS, evidovaných současně jako členové oddílu, provede volba předsedy.  

6) Oddíl zaniká: 

a) rozpuštěním na základě rozhodnutí nadpoloviční většiny členů tohoto oddílu; toto rozhodnutí je předseda 
oddílu povinen neprodleně oznámit výkonnému výboru ČHS, nebo 

b) rozhodnutím výkonného výboru ČHS při nedostatečném počtu členů nebo porušením podmínek 
stanovených pro činnost oddílu.  

Komentář: Zahrnuje dosavadní § 11. Formální úpravy.  

Zavedena zkratka „oddíl“, nahrazující dosavadní zkratku ZOS. 

Vypuštěn dosavadní § 11 odst. 3 podrobně popisující postup při schvalování nového oddílu. Postup řeší vnitřní 
předpis.  

Úprava postavení oddílů je ponechána beze změny, s tím, že případná koncepční změna bude řešena po věcné 
diskusi v roce 2013.  

 

Čl. VI. Sdružení oddíl ů 

1) Oddíly se mohou sdružit do regionálních nebo jiných sdružení za účelem společné činnosti (dále jen „sdružení 
oddílů“). Sdružení oddílů je dobrovolná organizační jednotka ČHS bez právní subjektivity. 

2) Sdružení oddílů je složeno minimálně ze tří oddílů, a v jeho čele stojí výbor složený z předsedů oddílů, z nichž 
se sdružení oddílů skládá. Ti mohou ze svého středu zvolit předsedu a delegovat jej k tomu, aby zastupoval 
zájmy tohoto sdružení oddílů v rámci ČHS nebo navenek tam, kde to stanovy nebo rozhodnutí výkonného 
výboru připouští.  
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3) O vzniku sdružení oddílů rozhoduje výkonný výbor na základě návrhu alespoň tří oddílů ČHS. Sdružení oddílů 
vzniká schválením žádosti o registraci.  

4) Sdružení oddílů, které je založeno na regionálním principu, zajišťuje na území své působnosti například 
spolupráci s regionálními orgány ČSTV, s orgány veřejné správy, nebo organizaci regionálních soutěží. 

5) Sdružení oddílů zaniká: 

a) rozpuštěním v případě rozhodnutí nadpoloviční většiny oddílů, ze kterých se sdružení oddílů skládá; toto 
rozhodnutí jsou členové výboru povinni neprodleně oznámit výkonnému výboru ČHS, nebo 

b) rozhodnutím výkonného výboru v situaci, kdy zaniknou oddíly, ze kterých se sdružení oddílů skládá, nebo 
pokud sdružení oddílů poruší stanovy ČHS. 

Komentář: Zahrnuje dosavadní § 12. Jen formální úpravy. 

Charakteristika, vznik a zánik sdružení oddílů jsou upraveny obdobně jako je tomu v případě oddílů.  

 

ORGÁNY ČHS 

Čl. VII. Orgány ČHS 

1) Orgány ČHS jsou: 

a) valná hromada 

b) výkonný výbor 

c) revizní komise 

d) disciplinární komise 

e) odborné komise. 

Komentář: Zahrnuje současný § 13. Formální úpravy i věcné změny.  

V čl. I jsou oproti současnému znění uvedeny pouze volené a jmenované orgány ČHS. Sekretariát a pracovní 
komise jsou z výčtu orgánů vypuštěny, neboť je nelze považovat za orgány ČHS v pravém slova smyslu. Jejich 
existenci upravují jiná ustanovení.  

 

Čl. VIII. Valná hromada 

1) Nejvyšším orgánem ČHS je valná hromada. Tvoří ji společné zasedání členů ČHS, kteří se mohou VH 
zúčastnit osobně, nebo se mohou nechat zastoupit předsedou oddílu nebo jiným členem ČHS na základě plné 
moci. 

2) Valná hromada projednává základní otázky činnosti ČHS, zejména zprávu o činnosti a hospodaření za minulé 
období, a schvaluje koncepci činnosti na další období. 

3) Valnou hromadu svolává výkonný výbor jednou ročně zpravidla po účetní závěrce. Valná hromada musí být 
svolána alespoň 30 dní před termínem konání s uvedením programu jednání. Svoláním valné hromady se míní 
zveřejnění pozvánky na valnou hromadu na oficiálním webu ČHS a elektronické rozeslání pozvánky 
předsedům oddílů.  

4) Valná hromada se řídí schváleným jednacím řádem a je usnášeníschopná, je-li přítomno nebo zastoupeno 
alespoň 20 % všech členů ČHS.  

5) Není-li valná hromada 30 minut po plánovaném začátku jednání usnášeníschopná, rozhodnou přítomní 
členové ČHS o svolání náhradní valné hromady, která bude zahájena do 60 minut po plánovaném začátku 
valné hromady. Náhradní valná hromada má stejný program jako původní valná hromada. Náhradní valná 
hromada je usnášeníschopná v počtu přítomných i řádně zastoupených členů. Takto svolaná valná hromada 
není oprávněna provádět změny stanov ČHS a rozhodovat o zrušení ČHS, o spojení ČHS s jiným subjektem, 
nebo o majetkové účasti ČHS v jiném subjektu. 

6) Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných a řádně zastoupených členů ČHS. Rozhodnutí 
valné hromady o změně stanov, spojení ČHS s jiným subjektem, majetkové účasti v jiném subjektu a o zrušení 
ČHS vyžaduje třípětinovou většinu hlasů. 

7) Do výlučné působnosti valné hromady přísluší: 

a) rozhodnutí o změně stanov a disciplinárního řádu, 

b) volba a odvolání členů výkonného výboru, disciplinární a revizní komise,  
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c) schválení zprávy o hospodaření, 

d) schválení zprávy revizní komise, 

e) schválení rozpočtu na další účetní období, 

f) rozhodnutí o výši členského příspěvku nebo jiném poplatku pro členy, 

g) rozhodnutí o zrušení ČHS, 

h) rozhodnutí o spojení ČHS s jiným subjektem,  

i) rozhodnutí o majetkové účasti v jiné právnické osobě, s výjimkou opatření sloužících k zachování 
nebo zhodnocení finančního majetku ČHS,  

j) rozhodnutí, zda předseda, místopředsedové nebo členové výkonného výboru, kteří byli zvoleni, 
mohou vykonávat svou funkci v pracovně právním vztahu k ČHS, s tím, že o konkrétních 
podmínkách rozhoduje výkonný výbor, 

k) rozhodnutí o udělení titulu Čestný člen ČHS osobě, která se významně zasloužila o rozvoj 
horolezectví. 

8) Valná hromada si může ke svému rozhodnutí vyhradit i další záležitosti týkající se ČHS. 

9) V průběhu kalendářního roku se může konat mimořádná valná hromada, která musí být svolána v případě, že: 

a) počet volených členů výkonného výboru klesne pod pět, nebo 

b) její svolání navrhnou alespoň tři členové výkonného výboru nebo alespoň jedna pětina všech členů ČHS. 

10) Mimořádná valná hromada se musí konat nejpozději do tří měsíců ode dne splnění podmínek pro její svolání 
a vztahují se na ni ustanovení uvedená v odst. 1 až 8.  

Komentář: Zahrnuje současný § 14. Formální úpravy i věcné změny.  

Ustanovení týkající se svolání valné hromady, mimořádné valné hromady a náhradní valné hromady jsou 
ponechána beze změny.  

Odst. 7, písm. i) - do bodu týkajícího se majetkové účasti v jiné právnické osobě je vložena výjimka, která 
z působnosti valné hromady vyjímá finanční operace vedoucí k zachování nebo zhodnocení majetku ČHS, tj. např. 
uložení finančních prostředků ČHS do peněžního fondu v případě výrazného poklesu úrokových sazeb na účtu 
ČHS apod. Tyto operace jsou svěřeny do působnosti výkonného výboru, neboť se jedná o situace, je třeba řešit 
v krátké době, nelze čekat na svolání valné hromady.  

Odst. 7, písm. j) - do výlučné působnosti valné hromady je doplněno právo rozhodnout, zda předseda nebo 
členové výkonného výboru mohou vykonávat svoji funkci v pracovně právním vztahu. Tato možnost v současných 
stanovách zcela chybí. Základní rozhodnutí je natolik zásadní, že je ponecháno na rozhodnutí valné hromady, 
s tím, že pokud valná hromada tuto možnost schválí, rozhoduje v každém konkrétním případě výkonný výbor.  

Odst. 7 písm. k) - do výlučné působnosti valné hromady je doplněno právo udělit titul čestného člena osobě, která 
se významně zasloužila o rozvoj horolezectví.  

Vypuštěno ustanovení § 14 odst. 7 písm. c) umožňující rozhodnout o prodloužení mandátu výkonného výboru 
o jeden rok. Tato možnost je považována za nadbytečnou.  

 

Čl. IX. Výkonný výbor 

1) Výkonný výbor je statutárním orgánem ČHS a nejvyšším orgánem ČHS v době mezi valnými hromadami. Je 
tvořen předsedou, dvěma místopředsedy a čtyřmi členy. Členství ve výkonném výboru je neslučitelné 
s členstvím v revizní nebo disciplinární komisi.  

2) Výkonný výbor je volen valnou hromadou na funkční období tří let. Po uplynutí funkčního období vykonává 
výkonný výbor funkci statutárního orgánu až do zvolení nového výkonného výboru.  

3) Výkonný výbor je oprávněn rozhodovat ve všech věcech ČHS, pokud není stanovami rozhodování svěřeno 
jinému orgánu ČHS. Výkonný výbor je odvolacím orgánem proti rozhodnutím jiných orgánů ČHS nebo 
horolezeckých oddílů ČHS.  

4) Do působnosti výkonného výboru patří zejména:  

a) svolávání valné hromady a zpracovávání a předkládání dokumentů pro valnou hromadu,  

b) navrhování a schvalování vnitřních dokumentů ČHS, není-li ve stanovách uvedeno jinak, 

c) ustavování odborných komisí a jmenování a odvolávání jejích předsedů, 
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d) navrhování zástupců ČHS do mezinárodních sportovních či jiných organizací. 

e) udělování a odnímání plné moci k zastupování ČHS, rozhodování o uzavírání smluvních vztahů a vedení 
soudních sporů.  

5) Výkonný výbor si k řešení svých úkolů může zřídit sekretariát, v jehož čele stojí tajemník, a pracovní komise.  

6) Výkonný výbor jedná podle potřeby, nejméně však čtyřikrát ročně. Je usnášení schopný, účastní-li se jednání 
nadpoloviční většina členů.  

7) Rozhodování výkonného výboru se provádí hlasováním s tím, že platí rozhodnutí nadpoloviční většiny členů 
výkonného výboru, kteří se účastní jednání. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. 

8) Členství ve výkonném výboru v průběhu funkčního období zaniká odstoupením, úmrtím, odvoláním valnou 
hromadou, nebo odvoláním výkonným výborem.  

9) Pro odvolání člena výkonného výboru výkonným výborem v době mezi valnými hromadami je nutná 
dvoutřetinová většina hlasů členů výkonného výboru, s tím, že k hlasu odvolávaného se nepřihlíží. Člen 
výkonného výboru může být odvolán: 

a) v případě disciplinárního provinění bránícího výkonu funkce,  

b) v případě pravomocného odsouzení za úmyslný trestný čin směřující proti ČHS nebo některému z jeho 
členů,  

c) v případě střetu zájmů ČHS, tj. pokud by vykonával činnost, která by byla zjevně v rozporu se zájmy ČHS, 
nebo 

d) z jiných závažných důvodů, pro které nemůže dlouhodobě vykonávat svou funkci.  

10) Dojde-li v době mezi konáním valných hromad ke snížení počtu členů výkonného výboru, může výkonný výbor: 

a) kooptovat maximálně dva nové členy, jejichž členství ve výkonném výboru bude následně předloženo ke 
schválení nejbližší valné hromadě, 

b) předložit nejbližší valné hromadě návrh na provedení doplňující volby s platností mandátu takto zvoleného 
člena do konce funkčního období, na který byl výkonný výbor zvolen.  

11) Pokud mezi konáním valných hromad klesne počet zvolených členů výkonného výboru pod pět, musí výkonný 
výbor svolat mimořádnou valnou hromadu, která provede volbu nového výkonného výboru. 

12) V čele výkonného výboru stojí předseda, který jako člen kolektivního statutárního orgánu jedná jménem ČHS 
navenek. Předseda podepisuje jménem ČHS tak, že k názvu ČHS připojí svůj podpis.  

13) Místopředsedové vykonávají funkci předsedy v případě jeho nepřítomnosti nebo v případě, že mandát 
předsedy zanikl, v pořadí 1. místopředseda, 2. místopředseda.  

Komentář: Zahrnuje současné §§ 15 až 18. Formální úpravy i věcné změny. 

Odst. 2 – uvedeno pouze obecně, že valná hromada volí výkonný výbor. Konkrétní způsob volby předsedy, 
místopředsedů a členů řeší vnitřní předpis.  

Odst. 6 – usnášení schopnost výkonného výboru je definována účastí nadpoloviční většiny členů, tak jak je to 
obvyklé u jiných organizací (dosud bylo třeba účasti pěti členů).  

Odst. 8 - doplněn výčet možnosti zániku členství ve výkonném výboru v průběhu funkčního období. Jedná se 
o standardní možnosti, které jsou v současném znění stanov upraveny ve vztahu k revizní komisi a k disciplinární 
komisi.  

Odst. 10 – doplněno, že pokles počtu členů výkonného výboru v průběhu mandátu lze kromě kooptace řešit také 
doplňující volbou na valné hromadě. Doplnění této varianty umožní členům, aby se na doplnění výkonného výboru 
podíleli. Současně je doplněno, že kooptovaný člen musí být schválen nejbližší valnou hromadou. Cílem 
dodatečného schválení kooptovaných členů valnou hromadou je zajistit podporu kooptovaného člena ze strany 
členské základny. Přitom platí, že pokud by valná hromada kooptovaného člena neschválila, jeho mandát zaniká, 
aniž by byla anulována rozhodnutí, na nichž se během svého mandátu podílel.  

Odst. 12 – podepisování jménem ČHS je upraveno tak, že k podpisu není potřeba z hlediska stanov připojit razítko. 
Podepisování doplněné razítkem není obecně závaznými právními předpisy požadováno a samo o sobě pravost či 
oprávněnost podpisu nezaručuje.  
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Čl. X. Revizní komise 

1) Revizní komise je nezávislý orgán, jehož členové a alespoň jeden náhradník jsou voleni valnou hromadou na 
období tří let. V čele revizní komise stojí předseda.  

2) Funkční období revizní komise končí zvolením nové revizní komise valnou hromadou. Pokud není nová revizní 
komise zvolena, pokračuje ve své činnosti dosavadní revizní komise. 

3) Revizní komise je ve svém rozhodování zcela nezávislá, výkonný výbor není oprávněn do její činnosti 
zasahovat ani ji řídit. Revizní komise se řídí obecně závaznými právními předpisy, stanovami a vnitřními 
předpisy ČHS.  

4) Předseda revizní komise má právo zúčastnit se jednání výkonného výboru, podávat mu zprávy o zjištění 
revizní komise a návrhy na opatření výkonného výboru. Předseda revizní komise předkládá valné hromadě ke 
schválení zprávu revizní komise.  

5) Do působnosti revizní komise patří zejména kontrola hospodaření a rozhodování orgánů ČHS, kontrola plnění 
stanov a vnitřních předpisů a vydávání stanovisek k plánovaným ekonomickým aktivitám ČHS a k návrhu 
rozpočtu. 

6) Členství v revizní komisi v průběhu mandátu zaniká odstoupením, úmrtím nebo odvoláním valnou hromadou. 
Dojde-li v průběhu funkčního období revizní komise ke snížení počtu jejích členů, může výkonný výbor 
předložit valné hromadě návrh na provedení doplňující volby s platnosti mandátu takto zvoleného člena do 
konce funkčního období původně zvolené revizní komise. V případě, že ve funkci zůstane jediný člen revizní 
komise, vykonává dále činnost jako revizor účtů.  

Komentář: Zahrnuje současný § 19. Formální úpravy i věcné změny.  

Odst. 1 - uvedeno pouze obecně, že valná hromada volí členy a náhradníka revizní komise. Konkrétní způsob 
volby předsedy, členů a náhradníka řeší vnitřní předpis.  

Odst. 3 - doplněno ustanovení o nezávislosti revizní komise, shodně jako je tomu již nyní u disciplinární komise.  

Odst. 6 - doplněna možnost doplňující volby na zbývající část funkčního období, dojde-li v průběhu mandátu 
komise ke snížení počtu členů. Doplňující volba umožní zajistit funkčnost revizní komise po celé funkční období, 
s tím, že pokud nebude realizována nebo během ní nedojde ke zvolení chybějících členů, nadále platí, že zbylý 
člen revizní komise vykonává činnost jako revizor účtů.  

 

Čl. XI. Disciplinární komise 

1) Disciplinární komise je nezávislý orgán ČHS, jehož členové a tři náhradníci jsou voleni valnou hromadou na 
dobu tří let. V čele disciplinární komise stojí předseda.  

2) Funkční období disciplinární komise končí zvolením nové disciplinární komise valnou hromadou. Pokud není 
nová disciplinární komise zvolena, pokračuje ve své činnosti dosavadní disciplinární komise.  

3) Disciplinární komise je ve svém rozhodování nezávislá, výkonný výbor není oprávněn do její činnosti 
zasahovat ani ji řídit. Disciplinární komise se řídí obecně závaznými právními předpisy, stanovami, 
Disciplinárním řádem a dalšími vnitřními předpisy ČHS.  

4) Do působnosti Disciplinární komise patří projednávání a rozhodování ve věci disciplinárních provinění členů 
ČHS. 

5) Členství v disciplinární komisi v průběhu mandátu zaniká odstoupením, úmrtím nebo odvoláním valnou 
hromadou. Dojde-li v průběhu funkčního období disciplinární komise ke snížení počtu jejích členů, může 
výkonný výbor předložit valné hromadě návrh na provedení doplňující volby s platnosti mandátu takto 
zvoleného člena jen do konce funkčního období původně zvolené disciplinární komise. 

Komentář: Zahrnuje § 20. Formální úpravy i věcné změny.  

Odst. 1 - uvedeno pouze obecně, že valná hromada volí členy a náhradníky disciplinární komise. Konkrétní způsob 
volby předsedy, členů a náhradníků řeší vnitřní předpis.  

Odst. 1 – valná hromada volí pouze jednoho náhradníka, s tím, že případný pokles členů disciplinární komise se 
řeší doplňující volbou. Důvodem je obtížné shromáždění dostatečného počtu kandidátů, přičemž jejich 
nedostatečný počet může vést k tomu, že nová disciplinární komise nebude moci být zvolena.  

Odst. 5 - doplněna možnost doplňující volby na zbývající část funkčního období, dojde-li v průběhu mandátu 
komise ke snížení počtu členů. Doplňující volba umožní zajistit funkčnost disciplinární komise po celé funkční 
období.  
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Čl. XII. Odborné komise 

1) K naplňování činnosti ČHS ustavuje výkonný výbor odborné komise, jejichž činnost pokrývá zejména tyto 
oblasti činnosti ČHS:  

a) skalní oblasti a ochrana přírody, 

b) sportovní činnost na skalách a v horách, 

c) závodní sportovní činnost,  

d) bezpečnost a metodika 

2) V čele odborné komise stojí předseda, kterého jmenuje a odvolává výkonný výbor, a který je za činnost komise 
odpovědný výkonnému výboru. Komise má nejméně další dva členy, které jmenuje předseda komise z řad 
členů ČHS.  

3) Odborné komise se mohou dále členit podle odborného nebo teritoriálního zaměření. O rozčlenění komise 
a vedení jejích částí rozhoduje předseda komise.  

Komentář: Zahrnuje § 21. Formální úprava, věcná změna.  

Odst. 1 písm. c) – oblast „soutěže a lezecké stěny“ nahrazena oblastí „závodní a sportovní činnost“, která pokrývá 
nejen sportovní lezení, ale i závodní skialpinismus, který patří pod ČHS.  

Odst. 2 – doplněno, že komise má nejméně 3 členy; cílem je zabránit, aby rozhodoval pouze jeden člověk.  

 

MAJETEK A HOSPODA ŘENÍ ČHS 

Čl. XIII. Majetek a hospoda ření ČHS 

1) Majetek ČHS zahrnuje hmotný i nehmotný majetek. Majetek ČHS slouží k účelům, které jsou v souladu 
s činností a úkoly ČHS. 

2) Zdrojem majetku ČHS jsou zejména: 

a) členské příspěvky,  

b) příjmy z vlastní činnosti, 

c) příjmy ze sportovních, kulturních a jiných společenských akcí, 

d) příspěvky, dary, odkazy a sponzorská plnění od jiných fyzických či právnických osob, 

e) dotace a jiné příspěvky z veřejných zdrojů.  

3) Hospodaření v průběhu účetního období, kterým je kalendářní rok, probíhá na základě rozpočtu, který 
schvaluje valná hromada.  

4) Za hospodaření a správu majetku ČHS je odpovědný výkonný výbor, který je povinen vykonávat tuto činnost 
s péčí řádného hospodáře. 

5) Je-li valnou hromadou ČHS odsouhlaseno rozpuštění ČHS, bude jeho jmění zpeněženo a po zaplacení všech 
závazků rozděleno způsobem, který určí valná hromada. 

Komentář: Zahrnuje současný § 22. Formální úpravy i věcné změny.  

Nadpis části - ustanovení je rozšířeno tak, aby zahrnovalo nejen majetek, ale i hospodaření.  

Odst. 1 – doplněno, že součástí majetku ČHS je nejen hmotný, ale i nehmotný majetek. Toto rozšíření umožňuje 
považovat za majetek ČHS i nehmotná práva, která bývají se sportem spojena, např. že ČHS je organizátorem 
závodů v lezení, nebo vlastníkem např. audiovizuálních práv vztahujících se k závodům v lezení apod.  

 

PROJEDNÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A ŘEŠENÍ SPORŮ 

Čl. XIV. Projednávání stížností a řešení spor ů 

1) Podněty a stížnosti jsou písemně doručovány sekretariátu ČHS, který zajistí jejich vyřízení příslušným 
orgánem ČHS. O stížnosti či podnětu musí být rozhodnuto do šedesáti dnů od data podání, popřípadě v téže 
lhůtě musí být podavateli sděleno, do jaké doby bude věc projednána a rozhodnuta. K jednání je nutno 
podatele stížnosti či podnětu přizvat.  Bez jeho přítomnosti lze jednat pouze v případě, že o to požádá nebo se 
bez omluvy jednání nezúčastní. 
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2) Členové ČHS jsou povinni spory mezi sebou, vyplývající ze stanov a vnitřních předpisů ČHS, řešit 
prostřednictvím orgánů ČHS. K projednání sporů mezi členy ČHS je příslušná disciplinární komise ČHS, která 
k řešení a rozhodnutí sporu může přizvat předsedu horolezeckého oddílu, které je účastník sporu členem.  

3) I v případech, kdy zákony České republiky umožňují obrátit se v takových záležitostech i ve věcech rozhodnutí 
orgánů ČHS na řádný soud, jsou strany zúčastněné ve sporu povinny vyčerpat k jeho urovnání nejprve 
prostředky, které poskytují stanovy a vnitřní předpisy ČHS.  

Komentář: Zahrnuje současné §§ 23 a 24. Pouze formální úpravy. 

Současné §§ 23 a 24. 

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Tato změna stanov ČHS byla schválena valnou hromadou ČHS dne XX. 

Komentář: 

V případě změny stanov MV ČR již nově stanovy neregistruje, ale bere na vědomí jejich změnu. Tím okamžikem 
jsou účinné, platné jsou však již okamžikem jejich schválení valnou hromadou jako k tomu kompetentním orgánem. 

Doporučuje se, aby valná hromada, která bude změnu stanov schvalovat, svým usnesením pověřila výkonný výbor 
tím, že případné připomínky MV ČR ke změnám ve stanovách (kterým se bohužel nelze vždy zcela vyhnout) 
zapracuje do stanov a tyto opět MV ČR předloží. Odpadne tím problém s nutností svolání další valné hromady, 
pokud by MV ČR chtělo některé ustanovení přeformulovat. 
 


