Statut Centrální vrcholové komise a oblastních vrcholových komisí
Českého horolezeckého svazu
Část I.
Úvodní ustanovení
Statut upravuje, v návaznosti na Stanovy Českého horolezeckého svazu (ČHS)
a vnitřní dokumenty ČHS činnost Centrální vrcholové komise (CVK), oblastních
vrcholových komisí (OVK) a správců skal.
Část II.
Centrální vrcholová komise
a) Základní činností CVK je řešení záležitostí spojených s provozováním horolezectví na
skalách České republiky a jejich údržbou, které přesahují rámec jednotlivých OVK
nebo jsou předkládány ke schválení Výkonnému výboru ČHS nebo Valné hromadě
ČHS. CVK spolupracuje zejména s generálním sekretářem ČHS při řešení záležitostí
souvisejících s ochranou přírody, a podle potřeby s dalšími orgány ČHS. CVK
schvaluje vznik a zánik OVK, projednává odvolání proti rozhodnutím OVK
a připravuje plán činnosti a návrh rozpočtu CVK, doporučuje výkonnému výboru ČHS
kandidáty na jmenování předsedy CVK z řad členů jednotlivých OVK.
b) CVK je složena z předsedy CVK, předsedů jednotlivých OVK nebo jimi pověřených
osob.
c) V čele CVK stojí předseda CVK. Jeho hlavním úkolem je koordinace činnosti OVK,
předkládání návrhů a doporučení valné hromadě ČHS a výkonnému výboru ČHS
a zastupování CVK při jednání s jinými orgány ČHS.
d) Předseda CVK je do funkce jmenován výkonným Výborem ČHS na dobu neurčitou.
Jeho činnost končí v okamžiku, kdy buď sám z funkce odstoupí, nebo je odvolán
Výkonným výborem ČHS.
e) Jednání CVK se účastní členové CVK. Jednání se mohou zúčastnit také pozvaní
hosté, kteří však nemají hlasovací právo a jejich přítomnost nemá vliv na usnášení
schopnost CVK.
f)

Jednání CVK je usnášení schopné, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů.

g) CVK rozhoduje formou hlasování, a to tak, že k přijetí hlasovaných návrhů je potřeba
prostá většina hlasů přítomných členů CVK. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas
předsedy.
h) Proti rozhodnutí CVK lze podat odvolání k Výkonnému výboru ČHS.
Část III.
Oblastní vrcholové komise
a) OVK je subkomisí CVK.
b) Základním posláním OVK je aktivní a komplexní podpora horolezectví v oblastech,
které mají ve své působnosti. Jejich činnost je rámcově upravena platnými pravidly
lezení. Zejména evidují lezecké objekty, cesty a varianty, schvalují nové lezecké
cesty a varianty cest, koordinují a zajišťují práce na údržbě skal a jejich okolí a dle
místních podmínek a tradic zpřesňují obecně platná pravidla lezení. Spolupracují
s dalšími orgány ČHS při jednání se státními orgány a institucemi při řešení
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záležitostí, které se bezprostředně dotýkají oblastí, které mají ve své působnosti.
Spravují archivy (originály protokolů o prvovýstupu, vrcholové knížky, originály zápisů
z členských schůzí a jiné dokumenty archivní hodnoty).
c) Jednotlivé OVK vznikají a zanikají na základě rozhodnutí CVK.
d) V čele OVK stojí předseda OVK, který je jmenován a odvoláván předsedou CVK
z řad členů ČHS. Při výběru kandidátů na funkci předsedy již fungující OVK se přihlíží
ke kandidátům navrženým příslušnou OVK.
e) OVK tvoří členové ČHS, zejména pak místní lezci, kteří svou činností a přirozenou
autoritou významně ovlivňují směry a etiku lezení v dané oblasti, správci skal,
případně zástupci místních oddílů. Členy OVK jmenuje a odvolává předseda
příslušné OVK.
f)

Jednání OVK se účastní členové OVK. Jednání se mohou zúčastnit také pozvaní
hosté, kteří však nemají hlasovací právo a jejich přítomnost nemá vliv na usnášení
schopnost OVK.

g) Jednání OVK je usnášení schopné, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů.
h) OVK rozhoduje formou hlasování, a to tak, že k přijetí hlasovaných návrhů je potřeba
prostá většina hlasů přítomných členů OVK. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas
předsedy OVK.
i)

Proti rozhodnutí OVK lze podat odvolání k CVK.
Část IV.
Správci skal

a) Správci skal jakožto členové OVK nebo ve spolupráci s příslušnou OVK sledují dle
svých možností v jim svěřených skalních oblastech stav fixních jištění, slaňovacích
bodů a vrcholových prostředků, provádějí jejich údržbu a navrhují OVK schválení
nových lezeckých cest a variant.
b) Správce skal je jmenován a odvoláván místně příslušnou OVK. Jmenování je na
dobu neurčitou. V případech, kdy se o skupinu skal dlouhodobě a aktivně stará místní
horolezecký oddíl, je vhodné, aby OVK jmenování správce skal s tímto oddílem
předem konzultovala a vzala jeho doporučení v úvahu. Správce skal není
automaticky členem OVK, o jeho členství v OVK rozhoduje předseda OVK.
Část V.
Systémová podpora činnosti CVK, OVK a správců skal
Činnost CVK, OVK a správců skal je systémově zajišťována internetovým systémem ČHS.
Část VI.
Právní zodpovědnost členů CVK, OVK a správců skal
Horolezectví na skalách České republiky je spojené s objektivním i subjektivním rizikem
a osoby, které tuto činnost provádějí, ji provádějí plně na svoje vlastní nebezpečí a členové
CVK, OVK ani správci skal za jejich horolezecké aktivity nenesou žádnou právní
zodpovědnost.
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Část VII.
Závěrečná ustanovení
a) Statut Centrální vrcholové komise a oblastních vrcholových komisí byl schválen
Výkonným výborem ČHS dne 4. 12. 2018.
b) Dnem schválení tohoto statutu se ruší platnost stávajícího Statutu Oblastní vrcholové
komise ČHS, schváleného výkonným výborem ČHS dne 25. 5. 2009.
Příloha: Náplň činnosti předsedy CVK, předsedů OVK a správců skal.
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Příloha
Náplň činnosti předsedy CVK, předsedů OVK a správců skal
Předseda CVK
- vede agendu CVK
- svolává, navrhuje program a řídí zasedání CVK
- zajišťuje spolupráci s ostatními orgány ČHS
- zajišťuje školení správců oblastí
- účastní se jednání s orgány ochrany přírody v důležitých případech, dále
i v případech, že si jeho přítomnost vyžádá příslušná OVK či generální sekretář ČHS
- dle vlastního uvážení se účastní jednání OVK, těchto jednání se účastní i pokud o to
příslušná OVK požádá
- sestavuje rozpočet CVK na příslušný kalendářní rok
- sleduje čerpání rozpočtu CVK
- provádí závěrečné vyúčtování za příslušný rok
- na základě požadavků jednotlivých OVK zajišťuje objednávky materiálů na údržbu
skal pro příslušné OVK
- ve spolupráci se sekretariátem zajišťuje distribuci materiálů do jednotlivých OVK.
Předseda OVK
- vede agendu OVK, spravuje archiv OVK
- svolává, navrhuje program a řídí zasedání OVK
- koordinuje činnost jednotlivých správců skal spadajících pod příslušnou OVK
- zajišťuje školení správců skal
- účastní se jednání s orgány ochrany přírody při zajišťování povolení ve zvláště
chráněných územích, na žádost generálního sekretáře připravuje podklady pro
žádosti o povolení
- sestavuje rozpočet OVK na příslušný kalendářní rok
- sleduje čerpání rozpočtu OVK
- provádí závěrečné vyúčtování za příslušný rok
- shromažďuje požadavky jednotlivých správců skal na materiál pro údržbu skal
a předává je předsedovi CVK; následně ve spolupráci se sekretariátem a předsedou
CVK zajišťuje distribuci tohoto materiálu k jednotlivým správcům,
- v rámci možností zajišťuje personální obsazení správců skal v oblasti spadající pod
příslušnou OVK.
Správci skal
- zajišťují výměnu a opravu stávajících fixních jištění v lezeckých oblastech, které jsou
jim přiděleny.
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