
Směrnice o členství v Českém horolezeckém svazu 

I. Řádné členství fyzických osob (člen A) 

1) Podmínkou vzniku řádného členství A je: 

a) doručení řádně vyplněné přihlášky sekretariátu ČHS, 

b) uhrazení členského příspěvku ve výši stanovené valnou hromadou, nejedná-li se o kategorii, která 
je od placení členského příspěvku osvobozena.  

2) Jedná-li se o uchazeče, který se hlásí do ČHS prostřednictvím horolezeckého oddílu bez právní 
osobnosti, musí být doloženo, že předseda horolezeckého oddílu s jeho členstvím souhlasí.  

3) Členství A vzniká zaregistrováním uchazeče do seznamu členů.  

4) Výkonný výbor deleguje právo přijímat přihlášky a registrovat uchazeče na sekretariát ČHS.  

5) Má-li sekretariát pochybnosti o zaregistrování uchazeče, předá přihlášku k rozhodnutí výkonnému 
výboru.  

6) Pokud je přijetí přihlášky zamítnuto, vrací se členský příspěvek v plné výši.  

7) Dokladem o členství je členský průkaz, který je členovi předán osobně nebo zaslán na jeho adresu, 
resp. na adresu předsedy či jiného zástupce horolezeckého oddílu. 

8) Členský průkaz je platný od data vystavení, nejdříve však od 1.1. daného roku, do 31.1. následujícího 
kalendářního roku.  

II. Členství spolků 

1) Podmínkou vzniku členství spolku je:  

a) doručení řádně vyplněné přihlášky včetně příloh sekretariátu ČHS (platné stanovy spolku, úplný 
výpis ze spolkového rejstříku, doklad o zvolení nebo jmenování statutárního orgánu, seznam členů 
spolku k datu podání žádosti o členství*), 

b) uhrazení registračního poplatku ve výši 800 Kč a členského příspěvku ve výši 400 Kč. 

2) Spolek, který bude založen do 31.12. 2016 a jehož existence je spojena s horolezeckým oddílem bez 
právní osobnosti zaregistrovaným v ČHS v období do 30.4. 2015 (shodný název, shodná členská 
základna):  

a) doloží kromě dokumentů uvedených v odst. 1 písm. a) také písemný souhlas předsedy 
horolezeckého oddílu se zánikem tohoto oddílu po přijetí spolku do ČHS, 

b) je od registračního poplatku osvobozen,  

3) Spolek žádající o členství, který má alespoň jednoho člena, který je již členem ČHS (řádný člen A), je 
od uhrazení členského příspěvku osvobozen.   

4) Členství vzniká zaregistrováním spolku do seznamu členů.  

5) O přijetí za člena rozhoduje výkonný výbor. 

6) Pokud výkonný výbor přijetí přihlášky zamítne, vrací se registrační poplatek a členský příspěvek v plné 
výši.  

7) Dokladem o vzniku členství je registrační listina, kterou obdrží statutární zástupce členského spolku, 
a která je archivována sekretariátem ČHS.  

8) Členský spolek je povinen poskytovat sekretariátu ČHS seznam svých členů*, dle pokynů sekretariátu.  

 

 

 

*V případě, že se jedná o spolek sdružující více sportovních klubů apod., jedná se pouze o seznam členů, kteří se věnují horolezectví. 

  



  

III. Evidované členství  

1) Evidované členství vzniká automaticky na základě členství fyzické osoby v členském spolku.  

2) Evidovaný člen se může stát zprostředkovaným členem B.  

IV. Zprostředkované členství fyzických osob (člen B) 

1) Podmínkou vzniku zprostředkovaného členství B je: 

a) doručení řádně vyplněné přihlášky sekretariátu ČHS, 

b) uhrazení členského příspěvku ve výši stanovené valnou hromadou, nejedná-li se o kategorii, která 
je od placení členského příspěvku osvobozena.  

2) Členství B vzniká zaregistrováním uchazeče do seznamu členů.  

3) Výkonný výbor deleguje právo přijímat přihlášky a registrovat uchazeče na sekretariát ČHS.  

4) Má-li sekretariát pochybnosti o zaregistrování uchazeče, předá přihlášku k rozhodnutí výkonnému 
výboru.  

5) Pokud je přijetí přihlášky zamítnuto, vrací se členský příspěvek v plné výši. 

6) Dokladem o členství je členský průkaz, který je členovi předán osobně nebo zaslán na jeho adresu, 
resp. na adresu zástupce členského spolku.  

7) Členský průkaz je platný od data vystavení, nejdříve však 1.1. daného roku, do 31.1. následujícího 
kalendářního roku.  

V. Vznik horolezeckého oddílu bez právní osobnosti 

1) Podmínkou vzniku horolezeckého oddílu bez právní osobnosti je:  

a) doručení řádně vyplněné žádosti o vznik horolezeckého oddílu sekretariátu ČHS; žádost podává 
minimálně 5 členů ČHS, které zastupuje předseda budoucího horolezeckého oddílu.  

b) uhrazení registračního poplatku ve výši 800 Kč. 

2) O vzniku horolezeckého oddílu rozhoduje výkonný výbor. 

3) Horolezecký oddíl vzniká zaregistrováním do seznamu členů.  

4) Dokladem o vzniku horolezeckého oddílu je registrační listina, kterou obdrží předseda horolezeckého 
oddílu, a která je archivována sekretariátem ČHS.  

5) Pokud výkonný výbor žádost o vznik horolezeckého oddílu zamítne, vrací se registrační poplatek 
v plné výši.  

 

Přílohy: přihláška do ČHS pro fyzickou osobu 
  přihláška do ČHS pro spolek 
  žádost o založení horolezeckého oddílu 

 

Tato směrnice byla schválena výkonným výborem ČHS dne 25.6. 2015. Schválením této směrnice se ruší 
směrnice o členství v Českém horolezeckém svazu schválená 22.5. 2015.   

 

předseda ČHS Jan Bloudek 

 



  

Přihláška do Českého horolezeckého svazu – fyzická osoba 
 

příjmení a jméno uchazeče o členství 
 

 

datum narození 
 

 

rodné číslo 
 

 

bydliště (ulice, obec, PSČ, kraj) 
(místo, kde se uchazeč zdržuje; nemusí se jednat o 
trvalé bydliště) 

 

telefon (u dětí lze uvést kontakt na rodiče) 
 

 

e-mail (u dětí lze uvést kontakt na rodiče) 
 

 

typ členství (zvolte jednu z variant) 
1) řádné členství A  
2) řádné členství A - členstvím v  oddíle 
       uveďte název a číslo oddílu! 
3) zprostředkované členství B 

uveďte název a číslo členského spolku! 

 

Informace o rodičích pro rodinné členství 
Uchazeč mladší 18ti let, který má alespoň jednoho 
rodiče v ČHS, má členství zdarma.  
příjmení a jméno rodiče – člena ČHS 
rodné číslo 

 

 
Prohlášení 

Zavazuji se dodržovat stanovy a vnitřní předpisy ČHS. Dále se zavazuji, že budu dodržovat pravidla a podmínky 
lezení na skalách v ČR, budu se chovat šetrně k přírodě a budu dodržovat bezpečnostní zásady horolezectví a 
minimalizovat rizika spojená s horolezeckou činností.  
 

Souhlas se zpracováním a evidencí osobních údajů a souhlas s využitím rodného čísla 
(dle zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění, a zákona č. 133/2000 Sb., v platném znění) 

Souhlasím, aby ČHS zpracovával a evidoval mé osobní údaje poskytnuté mu v souvislosti s mým členstvím a činností 
v ČHS. Tento souhlas se výslovně vztahuje i na moje rodné číslo. Dále souhlasím, že ČHS je oprávněn poskytovat 
osobní údaje, včetně rodného čísla, do evidence České unie sportu a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
za účelem evidence členské základny a k identifikaci sportovce při soutěžích. Osobní údaje, včetně rodného čísla, 
je ČHS oprávněn zpracovávat a evidovat i po ukončení mého členství v ČHS. Prohlašuji, že jsem byl/a o všech 
skutečnostech dle ustanovení §11 zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění, řádně informován/a. 
 
podpis uchazeče, datum 
 
jméno a podpis předsedy oddílu, datum 
(v případě členství v oddíle) 
 
Prohlášení zákonného zástupce uchazeče mladšího 18ti let  
Souhlasím s členstvím žadatele v ČHS a přejímám na sebe veškerou zodpovědnost z toho plynoucí. 
 
vztah k uchazeči (otec / matka) 
 
jméno a podpis zákonného zástupce, datum 
 

 



  

Přihláška do Českého horolezeckého svazu – spolek 
 

název spolku 
 

 

registrace ve spolkovém rejstříku 
 

 

IČ / DIČ 
 

 

 sídlo spolku (ulice, obec, PSČ, kraj) 

 telefon  

 e-mail  

 

statutární orgán (předseda, výbor…) 
 

 

předseda (jiná osoba) s právem jednat za 
spolek 

 příjmení a jméno 

 datum narození 

 rodné číslo 

 bydliště (ulice, obec, PSČ, kraj) 

 (místo, kde osoba skutečně bydlí; nemusí se 
jednat o trvalé bydliště) 

 telefon 

 e-mail 

 

 

Prohlášení 

Prohlašuji, že spolek má zájem stát se členem ČHS a zavazuje se dodržovat jeho stanovy a vnitřní předpisy. 
Potvrzuji, že členové* spolku jsou srozuměni s tím, že se stanou evidovanými členy ČHS.                                
Spolek a jeho členové* se zavazují dodržovat pravidla a podmínky lezení na skalách v ČR, dodržovat 
bezpečnostní zásady horolezectví a minimalizovat rizika spojená s horolezeckou činností.  

 

Souhlas se zpracováním a evidencí osobních údajů a souhlas s využitím rodného čísla 

(dle zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění, a zákona č. 133/2000 Sb., v platném znění) 

Spolek a jeho členové* souhlasí, aby ČHS zpracovával a evidoval osobní údaje členů spolku poskytnuté mu 
v souvislosti s  členstvím a činností v ČHS. Tento souhlas se výslovně vztahuje i na rodná čísla. Dále souhlasí, že 
ČHS je oprávněn poskytovat osobní údaje, včetně rodného čísla, do evidence České unie sportu a Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy za účelem evidence členské základny a k identifikaci sportovce při soutěžích. Osobní 
údaje, včetně rodného čísla, je ČHS oprávněn zpracovávat a evidovat i po ukončení členství spolku v ČHS. 
Prohlašuji, že jsem byl/a o všech skutečnostech dle ustanovení §11 zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění, řádně 
informován/a. 

 

jméno a podpis předsedy (jiné osoby) oprávněné jednat jménem spolku 

 

datum 

 

 

Přílohy (v elektronické podobě): 

 Platné stanovy spolku  

 Úplný výpis ze spolkového rejstříku 

 Doklad o zvolení / jmenování statutárního orgánu  

 Seznam všech členů spolku** k datu rozhodnutí o podání přihlášky do ČHS (xls soubor obsahující ve sloupcích 
příjmení a jméno, rodné číslo, bydliště (ulice, obec, PSČ), telefon a e-mail. 
 
  

*V případě, že se jedná o spolek sdružující více sportovních klubů apod., jedná se pouze o členy, kteří se věnují horolezectví.                                 
**V případě, že se jedná o spolek sdružující více sportovních klubů apod., přikládejte seznam pouze těch členů, kteří se věnují horolezectví.  



  

Založení horolezeckého oddílu bez právní osobnosti 
 

navrhovaný název oddílu 
 

 

předseda oddílu 
jméno a příjmení 
bydliště (ulice, obec, PSČ, kraj) 
(místo, kde osoba skutečně bydlí; nemusí se jednat o 
trvalé bydliště) 
telefon 
e-mail 

 

 
seznam pěti zakládajících členů vč. předsedy 
(další členy lze uvést v příloze) 

Jméno a příjmení Rodné číslo podpis 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

jméno a podpis předsedy horolezeckého oddílu 
 
datum 
 

 

 


