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Stanovy Českého horolezeckého svazu 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

Čl. I. Úvodní ustanovení 

1) Český horolezecký svaz (zkratka ČHS) je sdružení fyzických a právnických osob s celostátní působností, je založen 
na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách v souladu s ustanovením § 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník (dále jen „OZ“).  

2) Právní forma ČHS je spolek.  

3) ČHS bylo přiděleno IČ 00460001.  

4) Sídlo ČHS je v Praze.   

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

Čl. II. Poslání a činnost ČHS 

1) ČHS je dynamická, profesionální a finančně stabilní organizace, která poskytuje servis pro horolezectví a jeho 
disciplíny (zejména alpinismus, sportovní lezení, bouldering, lezení v ledu a drytooling, skialpinismus) na všech 
úrovních výkonnosti a podporuje fair play a pozitivní přístup k přírodě. Jeho posláním je sdružovat lidi se zájmem 
o horolezectví, tj. o zdolávání výšek, sport a přírodu, kteří chtějí své zájmy sdílet na principech spolupráce, 
odpovědnosti a důvěry. ČHS zastupuje zájmy svých členů na národní i mezinárodní úrovni, je oficiálním zástupcem 
horolezectví ve vztahu k orgánům ČR i ve vztahu k mezinárodním horolezeckým organizacím, jejichž je členem 
(zejm. UIAA), a je součástí olympijského hnutí. 

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 a napomáhat při vytváření vhodných podmínek pro provozování horolezectví 
na skalách ČR,  

c) provádět vzdělávací a metodickou činnost,  

d) podporovat a vzdělávat mládež se zájmem o horolezectví, 

e) podporovat a rozvíjet závodní i nezávodní horolezectví, organizovat závody a zajišťovat reprezentaci ČR, 

f) poskytovat svým členům i lezecké veřejnosti informační servis a další služby týkající se horolezectví. 

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

4) ČHS může vyvíjet vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo v jiné výdělečné činnosti, je-li její 
účel v podpoře hlavní činnosti nebo v hospodárném využití spolkového majetku. Příjmy z této činnosti lze použít 
pouze pro činnost ČHS.  

ČLENSTVÍ 

Čl. III. Členství v ČHS 

1) Řádným členem ČHS se může stát právnická nebo fyzická osoba, která má zájem účastnit se činnosti ČHS a svým 
zájmem o členství v ČHS projeví vůli dodržovat jeho stanovy a vnitřní předpisy.  

2) Přidruženým členem se může stát právnická nebo fyzická osoba, která projeví zájem podílet se na rozvoji 
horolezectví a uzavře s ČHS smlouvu o spolupráci. O přijetí rozhoduje na základě žádosti Výkonný výbor ČHS.  
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3) Řádné členství právnických osob:  

a) řádným členem ČHS může být právnická osoba mající postavení spolku, 

b) pokud se jedná o spolek zastřešující více sportovních odvětví, jsou předmětem evidence v ČHS pouze členové 
sdružení v oddíle zaměřeném na horolezectví, 

c) člen spolku sdruženého v ČHS se automaticky stává evidovaným členem ČHS. 

4) Řádné členství fyzických osob v ČHS je trojí: 

a) řádným členem „A“ je fyzická osoba, která je sdružena v horolezeckém oddíle bez právní osobnosti 
zaregistrovaném v ČHS dle čl. III. odst. 8, 

b) řádným členem „A individuální“ je i fyzická osoba, která se do ČHS zaregistruje přímo, 

c) řádným členem „B“ je fyzická osoba, která je členem právnické osoby uvedené v čl. III odst. 3, která je na 
základě splnění předepsaných povinností držitelem členského průkazu ČHS. 

5) Podmínkou řádného členství „A“, „A individuální“ a „B“ je uhrazení členského příspěvku ČHS, s tím, že některé 
skupiny členů mohou být od platby členského příspěvku osvobozeny. 

6) Řádné členství fyzické osoby mladší osmnácti let je podmíněno souhlasem jejího zákonného zástupce. 

7) Fyzická osoba, která je řádným členem ČHS, může být v členské databázi ČHS evidována pouze jednou, souběh 
různých druhů členství ani několikanásobné členství není možné.  

8) Horolezecký oddíl bez právní osobnosti: 

a) sdružuje řádné členy „A“, kterých musí být po dobu existence horolezeckého oddílu vždy nejméně deset, 

b) v jeho čele stojí předseda starší 18 let, který eviduje členy horolezeckého oddílu, je oprávněn zastupovat je na 
Valné hromadě a zabezpečuje plnění povinností jeho členů vůči ČHS, 

c) předseda horolezeckého oddílu je volen a odvoláván jeho členy,  

d) činnost horolezeckého oddílu se řídí rozhodnutím jeho členů, členové oddílu nemohou pro jeho činnost 
přijímat žádná pravidla, která by byla v rozporu s těmito stanovami, 

e) Výkonný výbor může na předsedu oddílu delegovat některé své pravomoci v rozsahu, v jakém to stanovy 
připouštějí. 

9) Spolky dle čl. III odst. 3 a horolezecké oddíly bez právní osobnosti dle čl. III odst. 8 jsou pro účely úpravy Valné 
hromady v těchto stanovách označeny shodným názvem „horolezecký oddíl“. Tímto shodným názvem se mohou 
označovat i v jiných případech. 

10) Podrobnosti týkající se členství upravuje vnitřní předpis ČHS. 

Čl. IV Vznik a zánik členství v ČHS, evidence členů 

1) Vznik řádného členství:  

a) o vzniku řádného členství právnické osoby rozhoduje na základě žádosti uchazeče Výkonný výbor, přičemž 
ze žádosti musí být patrné, že rozhodnutí o vstupu do ČHS učinil k tomu příslušný orgán, a že jeho 
rozhodnutím je současně vyjádřena i vůle jeho členů stát se členem ČHS podle těchto stanov; vznik členství 
může být podmíněn uhrazením registračního poplatku, 

b) o vzniku řádného členství „A“ individuální rozhoduje na základě žádosti uchazeče Výkonný výbor, který může 
tuto pravomoc delegovat. 

c) O vzniku řádného členství „B“ a o vzniku řádného členství A rozhoduje na základě žádosti uchazeče předseda 
horolezeckého oddílu, který může tuto pravomoc delegovat. 
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2) O vzniku horolezeckého oddílu bez právní osobnosti rozhoduje na základě žádosti nejméně deseti osob včetně 
budoucího předsedy, který musí být starší 18 let, Výkonný výbor; vznik členství může být podmíněn uhrazením 
registračního poplatku. 

3) Řádné členství právnických a fyzických osob i vznik horolezeckého oddílu bez právní osobnosti vzniká 
zaregistrováním v členské databázi ČHS.  

4) Členská databáze je vedena v elektronické podobě. Evidenci, tj. zápisy a výmazy je oprávněn provádět sekretariát 
ČHS, který může evidenci členů horolezeckých oddílů svěřit do působnosti jejich předsedů. Ostatním členům 
a jiným osobám lze seznam členů nebo jeho část zpřístupnit pouze na základě zákona, popř. se souhlasem 
výkonného výboru, je-li to nezbytné v zájmu členů. Podrobné nakládání s členskou databází upravuje vnitřní 
předpis ČHS. 

5) Zánik řádného členství: 

a) Řádné členství právnické osoby zaniká: 

i) vystoupením, které musí být písemně oznámeno Výkonnému výboru; vystupující právnická osoba je 
povinna vypořádat všechny svoje závazky vůči  ČHS, a to nejpozději do jednoho měsíce po ukončení 
svého členství, 

ii) vyloučením z důvodu neplnění povinností uvedených v čl. V odst. 6, popř. z jiných závažných důvodů 
neslučitelných s členstvím, a to na základě rozhodnutí Výkonného výboru nebo Disciplinární komise, 

iii) zánikem bez právního nástupce. 

b) Se zánikem členství právnické osoby automaticky zaniká evidované členství a řádné členství „B“ spojené 
s dotčenou právnickou osobou se automaticky mění na členství „A individuální“.  

c) Řádné členství „A“, „A individuální“, „B“ zaniká: 

i) vystoupením, které musí být písemně oznámeno Výkonnému výboru; vystupující člen je povinen 
vypořádat všechny svoje závazky vůči  ČHS, a to nejpozději do jednoho měsíce po ukončení svého 
členství, 

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

iii) vyloučením z důvodu neplnění povinností uvedených v čl. V odst. 6, popř. z jiných závažných důvodů 
neslučitelných s členstvím, a to na základě rozhodnutí Výkonného výboru nebo Disciplinární komise, 

iv) úmrtím. 

d) Řádné členství „B“ se v případě zániku dle čl. IV, odst. 5, písm. c), i, ii, iii automaticky mění na evidované 
členství. 

6) Horolezecký oddíl bez právní osobnosti zaniká: 

a) rozhodnutím Výkonného výboru, jestliže počet jeho členů klesne pod deset, 

b) na základě rozhodnutí jeho členů, s tím, že takové rozhodnutí je předseda povinen neprodleně oznámit 
Výkonnému výboru.  

Čl. V. Práva a povinnosti členů 

1) S jednotlivými druhy členství jsou spojena různá členská práva a povinnosti.  

2) Všichni členové mají právo podílet se na činnosti ČHS, využívat výhod plynoucích z členství v ČHS a účastnit se akcí 
pořádaných ČHS, pokud splňují podmínky pro tyto akce stanovené. 

3) Všichni řádní členové a horolezecké oddíly bez právní osobnosti mají dále právo žádat informace o činnosti ČHS 
a obracet se s podněty a stížnostmi na orgány ČHS. 
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4) Řádní členové – právnické osoby a horolezecké oddíly bez právní osobnosti (horolezecké oddíly) mají dále právo 
vyslat na Valnou hromadu svého předsedu nebo jiného zástupce s právem hlasovat a volit. 

5) Řádní členové „A“, členové „A individuální“ a členové „B“ mají právo kandidovat a být voleni do orgánů ČHS, jsou-
li starší 18 let. 

6) Řádní členové jsou zejména povinni:  

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

b) vystupovat v souladu se zájmy a cíli ČHS, chránit jeho dobré jméno a majetek, 

c) platit členské příspěvky a popř. další stanovené poplatky, nejsou-li od těchto povinností osvobozeni, 

d) řádně a svědomitě vykonávat svěřené funkce, umožnit kontrolu své činnosti a zdržet se všech aktivit, při nichž 
by mohlo docházet ke střetu zájmů, 

e) poskytovat ČHS své aktuální údaje a, jedná-li se o horolezecké oddíly, svědomitě vést evidenci členů v členské 
databázi ČHS.   

7) Na evidované členy se povinnosti vztahují jen omezeně.  

ORGÁNY ČHS 

Čl. VI. Orgány ČHS 

1) Orgány ČHS jsou: 

a) Valná hromada – nevyšší orgán 

b) Výkonný výbor – statutární orgán 

c) Revizní komise – kontrolní orgán 

d) Disciplinární komise 

e) odborné komise. 

Čl. VII. Valná hromada 

1) Nejvyšším orgánem ČHS je Valná hromada, kterou tvoří delegáti s hlasem rozhodujícím zastupující horolezecké 
oddíly. Každý horolezecký oddíl může zastupovat vždy jen jeden delegát. Horolezecký oddíl, který nemůže vyslat 
na Valnou hromadu svého zástupce, může zmocnit k rozhodování na Valné hromadě zástupce jiného 
horolezeckého oddílu. Zástupce horolezeckého oddílu může přijmout zmocnění nejvýše od tří horolezeckých 
oddílů.  

2) Valné hromady se kromě delegátů uvedených v odst. 1 účastní také členové Výkonného výboru, členové Revizní 
komise, předsedové odborných komisí, generální sekretář, členové, kteří kandidují do některého z orgánů ČHS 
a čestní členové. Tyto osoby mají hlas poradní, nejedná-li se o delegáty dle odst. 1. Valné hromady se mají právo 
účastnit také zástupci přidružených členů a pozvaní hosté. 

3) Základním kritériem pro stanovení počtu hlasů, kterým disponuje delegát, je počet řádných členů registrovaných 
v  horolezeckém oddíle, který delegát zastupuje, 30 dnů před konáním Valné hromady. Klíč k určení počtu hlasů je 
následující: 

a) horolezecký oddíl s počtem členů 10 až 29 – 1 hlas 

b) horolezecký oddíl s počtem členů 30 až 49 –  2 hlasy 

c) horolezecký oddíl s počtem členů 50 až 79 –  4 hlasy 

d) horolezecký oddíl s počtem hlasů 80 a více – 8 hlasů 
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4) 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 webu ČHS a elektronické rozeslání pozvánky zástupcům 
horolezeckých oddílů.  

5) Jednání Valné hromady se řídí stanovami a jednacím a volebním řádem, který na návrh Výkonného výboru 
schvaluje Valná hromada.  

6) Valná hromada je usnášeníschopná, jsou-li přítomni nebo řádně zastoupeni delegáti disponující alespoň 20% 
rozhodujících hlasů.   

7) Není-li Valná hromada 30 minut po plánovaném začátku jednání usnášeníschopná, koná se náhradní Valná 
hromada, která bude zahájena do 60 minut po plánovaném začátku Valné hromady. Náhradní Valná hromada má 
stejný program jako původní Valná hromada, a je usnášeníschopná v počtu přítomných i zastoupených delegátů 
a jejich hlasů. Takto svolaná Valná hromada není oprávněna rozhodovat o změnách stanov ČHS, o zrušení, fúzi 
a rozdělení ČHS nebo o majetkové účasti ČHS v jiném subjektu. 

8) Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů, kterými disponují přítomní nebo řádně zastoupení delegáti. 
Rozhodnutí Valné hromady o změně stanov, majetkové účasti v jiném subjektu a o zrušení, fúzi a rozdělení ČHS 
vyžaduje třípětinovou většinu hlasů přítomných nebo řádně zastoupených delegátů.  

9) 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,  

c) schválení zprávy o hospodaření, 

d) schválení zprávy Revizní komise, 

e) schválení rozpočtu na další účetní období, 

f) rozhodnutí o maximální výši členského příspěvku a registračního poplatku nebo o osvobození od 
těchto poplatků, 

g) rozhodnutí o zrušení, fúzi a rozdělení ČHS,   

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

i) rozhodnutí o udělení titulu Čestný člen ČHS osobě, která se významně zasloužila o rozvoj českého 
nebo československého horolezectví. 

10) Valná hromada si může ke svému rozhodnutí vyhradit i další záležitosti týkající se ČHS, které nenáleží do výhradní 
kompetence ostatních orgánů ČHS.  

11) 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 tři, nebo 

b) její svolání navrhnou alespoň tři členové Výkonného výboru nebo alespoň 10% horolezeckých oddílů.  

12) 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 10.  

Čl. VIII. Výkonný výbor 

1) Výkonný výbor je statutárním orgánem ČHS.  Je tvořen předsedou, dvěma místopředsedy a dvěma členy. Členství 
ve Výkonném výboru je neslučitelné s členstvím v Revizní nebo Disciplinární komisi.  

2) Výkonný výbor je volen Valnou hromadou na funkční období čtyř let, a to tak, že předseda je volen přímo 
a místopředsedy si volí členové Výkonného výboru ze svého středu.  
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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 s výjimkou Valné 
hromady.  

4) Do působnosti Výkonného výboru patří zejména:  

a) naplňování poslání a cílů ČHS, 

b) zajištění řádného hospodaření ČHS,  

c) svolávání Valné hromady a zpracovávání a předkládání dokumentů pro Valnou hromadu,  

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

e) ustavování odborných komisí a jmenování a odvolávání jejích předsedů, 

f) navrhování zástupců ČHS do mezinárodních sportovních či jiných organizací, 

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

h) rozhodování o přijetí nebo zamítnutí uchazeče o členství a vyloučení člena ČHS, 

i) rozhodnutí o konkrétním sídle ČHS v Praze.  

5) Výkonný výbor si k řešení svých úkolů může zřídit sekretariát, v jehož čele stojí generální sekretář.   

6) Výkonný výbor jedná podle potřeby, nejméně však čtyřikrát ročně. Je usnášeníschopný, 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. Výkonný výbor 
může za stejných podmínek rozhodovat i mimo zasedání, a to jak v písemné formě, tak s možností využití 
technických prostředků. 

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,  

d) z důvodu nečinnosti nebo závažného neplnění úkolů, 

e) 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, s výjimkou předsedy, 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 tři, musí zbylí členové 
Výkonného výboru svolat mimořádnou Valnou hromadu, která provede volbu nového Výkonného výboru. 
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12) V čele Výkonného výboru stojí předseda, který jako člen kolektivního statutárního orgánu jedná jménem ČHS 
navenek samostatně. V době jeho nepřítomnosti nebo v případě, že mandát předsedy zanikl, jedná samostatně 
jménem ČHS místopředseda. Jednající osoba 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.  

Čl. IX. Revizní komise 

1) Revizní komise je nezávislý kontrolní orgán, jehož tři členové a případně jeden náhradník jsou voleni Valnou 
hromadou na období čtyř let. V čele Revizní komise stojí předseda zvolený hlasováním z jejího středu. Členství 
v Revizní komisi není slučitelné s členstvím ve Výkonném výboru ani s funkcí likvidátora.  

2) 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.  

3) 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.  

4) Do působnosti Revizní komise patří zejména kontrola hospodaření a kontrola souladu rozhodnutí orgánů ČHS se 
stanovami a vnitřními předpisy, vydávání stanovisek k plánovaným ekonomickým aktivitám ČHS a k návrhu 
rozpočtu a dále přezkoumání rozhodnutí Výkonného výboru o vyloučení člena ČHS. 

5) 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.  

Čl. X. Disciplinární komise 

1) Disciplinární komise je nezávislý orgán ČHS, jehož tři členové a nejvýše tři náhradníci jsou voleni Valnou hromadou 
na dobu čtyř let. V čele Disciplinární komise stojí předseda zvolený hlasováním z jejího středu. Členem 
Disciplinární komise může být jen bezúhonná zletilá a plně svéprávná osoba, která není členem Výkonného výboru 
nebo Revizní komise. 

2) 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.  

3) Do působnosti Disciplinární komise patří zejména projednávání a rozhodování ve věci disciplinárních provinění 
členů ČHS, sporů mezi členy ČHS vyplývajících ze stanov a vnitřních předpisů ČHS.  

4) 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. 

Čl. XI. Odborné komise 

1) K naplňování účelu ČHS může Výkonný výbor ustavovat odborné komise zaměřené zejména na hlavní oblasti 
činnosti ČHS:  

a) skály ČR a ochrana přírody, 

b) sportovní činnost, 

c) vzdělávání a metodika, 

d) mládež. 
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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.  

MAJETEK A HOSPODAŘENÍ ČHS 

Čl. XII. Majetek a hospodaření 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 vedlejší hospodářské 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 s ohledem na reálné příjmy, 
ekonomickou situaci a 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 rozhodnuto o zrušení ČHS s likvidací, bude tato provedena v souladu s příslušnými 
ustanoveními OZ. 

PROJEDNÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A ŘEŠENÍ SPORŮ 

Čl. XIII. Projednávání stížností a řešení sporů 

1) Podněty a stížnosti jsou písemně doručovány sekretariátu ČHS, který zajistí jejich předání k vyřízení příslušným 
orgánem ČHS. O stížnosti či podnětu musí být rozhodnuto do šedesáti dnů od data doručení, popřípadě v téže 
lhůtě musí být podavateli orgánem příslušným k řešení záležitosti písemně sděleno, do jaké doby bude věc 
projednána a rozhodnuta, pokud je její řešení mimořádně složité.  

2) Členové ČHS by prioritně měli spory mezi sebou, vyplývající ze stanov a vnitřních předpisů ČHS, řešit 
prostřednictvím orgánů ČHS.  Teprve pokud takováto jednání nebudou úspěšná nebo možná, mohou se členové 
ČHS obrátit na příslušný soud. 

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Čl. XIV. Přechodné ustanovení 
Ustanovení čl. III odst. 8, písm. a) (počet členů horolezeckého oddílu) a ustanovení čl. IV. odst. 6, písm. a) (zánik 
horolezeckého oddílu, pokud počet jeho členů klesne pod deset) se stávají účinnými dnem 1.1.2021. Do té doby platí 
znění stanov schválených dne 24.3.2018. 

Čl. XV. Závěrečné ustanovení 

Tato změna stanov ČHS byla schválena valnou hromadou ČHS dne 13. 6. 2020 a je k tomuto datu účinná, s výjimkou 
přechodných ustanovení uvedených v čl. XIV.   


