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Směrnice o členství v Českém horolezeckém svazu 
 

I. Delegování pravomocí 

1) Výkonný výbor Českého horolezeckého svazu („ČHS“) deleguje rozhodnutí o vzniku řádného členství „A 
individuální“ na sekretariát.  

2) Předseda horolezeckého oddílu – spolku může delegovat rozhodnutí o vzniku řádného členství „B“ na 
sekretariát.  

3) Předseda horolezeckého oddílu bez právní osobnosti může delegovat rozhodnutí o vzniku řádného 
členství „A“ na sekretariát.  

4) Dokladem delegování pravomoci podle čl. I, odst. 2 a 3 je „povolení přímé registrace“ ve správě členské 
databáze.  

5) Má-li sekretariát pochybnosti o zájemci o řádné členství, může požádat o rozhodnutí Výkonný výbor, 
resp. předsedu horolezeckého oddílu. Toto neplatí, vzniká-li členství on-line, viz čl. II, odst. 2.  

6) O přijetí horolezeckého oddílu – spolku do ČHS a o vzniku horolezeckého oddílu bez právní osobnosti 
rozhoduje Výkonný výbor.  

7) Evidované členství není podmíněno rozhodnutím orgánů ČHS, vzniká automaticky na základě členství 
fyzické osoby v horolezeckém oddílu – spolku.  

 
II. Evidence členů 

1) Evidence členů je vedena v elektronické podobě („členská databáze“).  

2) Na členskou databázi je napojen veřejně přístupný on-line systém na webu ČHS, prostřednictvím 
kterého se mohou zájemci - fyzické osoby zaregistrovat do ČHS a stát se jeho členy.  

3) Členskou databázi spravuje sekretariát ČHS.  

4) Za správu členské základny horolezeckých oddílů – spolků i horolezeckých oddílů bez právní osobnosti 
odpovídají jejich předsedové. Sekretariát jim přidělí on-line přístup do části členské databáze obsahující 
údaje členů hlásících se k příslušnému horolezeckému oddílu – spolku, resp. k příslušnému 
horolezeckému oddílu bez právní osobnosti („modul Předseda“). 

5) Jednotliví členové mohou spravovat své osobní údaje prostřednictvím on-line systému na webu ČHS.  

 
III. Vznik členství 

1) Řádné členství horolezeckého oddílu – spolku, řádné členství „A individuální“, řádné členství „A“, řádné 
členství „B“ i horolezecký oddíl bez právní osobnosti vznikají zaregistrováním do členské databáze.  

2) Podmínkou vzniku řádného členství „A individuální“, „A“ a „B“ je: 
a) uhrazení členského příspěvku ve výši stanovené Valnou hromadou, nejedná-li se o kategorii, která 

je od této povinnosti osvobozena, 
b) poskytnutí požadovaných osobních a kontaktních údajů včetně rodného čísla. 

3) Podmínkou vzniku řádného členství horolezeckého oddílu – spolku je:  
a) doručení řádně vyplněné žádosti včetně příloh, kterými jsou: 

i) platné stanovy spolku, ze kterých je zřejmé zaměření na horolezectví a jeho disciplíny, 
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ii) doklad potvrzující pravomoc orgánu žádajícího o přijetí spolku do ČHS zastupovat dotčený 
spolek,  

iii) seznam členů spolku k datu podání přihlášky v požadovaném formátu, resp. seznam členů 
sdružených v horolezeckém oddíle, jedná-li se o spolek zastřešující více sportovních odvětví 
(TJ/SK), 

b) uhrazení registračního poplatku ve výši 800 Kč; od placení členského příspěvku je horolezecký oddíl 
– spolek osvobozen. 

4) Spolek, který je historicky, organizačně, personálně apod. spojen s horolezeckým oddílem bez právní 
osobnosti registrovaným v okamžiku podání přihlášky v ČHS: 
a) je osvobozen od uhrazení registračního poplatku ve výši 800 Kč, dle čl. III, odst. 3, písm. b), 
b) doloží kromě dokumentů uvedených v čl. III, odst. 3 také souhlas předsedy horolezeckého oddílu 

bez právní osobnosti se zánikem tohoto oddílu po přijetí spolku do ČHS.  

5) Podmínkou vzniku horolezeckého oddílu bez právní osobnosti je: 
a) doručení řádně vyplněné žádosti včetně přílohy, kterou je seznam nejméně 10 řádných členů, které 

mají zájem realizovat své členství prostřednictvím horolezeckého oddílu, o jehož vznik je žádáno,  
b) uhrazení registračního poplatku ve výši 800 Kč. 

6) Pokud Výkonný výbor žádost o přijetí spolku, resp. žádost o vznik horolezeckého oddílu bez právní 
osobnosti zamítne, vrací se registrační poplatek v plné výši.  

 
IV. Doklady o členství 

1) Dokladem členství „A individuální“, „A“ a „B“ je členský průkaz, který je členovi předán osobně, nebo je 
zaslán na adresu objednatele.  

2) Elektronický členský průkaz, který je po provedení úhrady automaticky odeslán v příloze e-mailu 
potvrzujícího vznik členství, je plnohodnotnou verzí členského průkazu. Elektronický členský průkaz je 
k dispozici v on-line systému na webu ČHS, odkud si jej člen může (po přihlášení) vytisknout.  

3) Členský průkaz je platný od data vystavení, nejdříve však od 1. 1. aktuálního, do 31.1. následujícího 
kalendářního roku.  

4) Dokladem členství horolezeckého oddílu – spolku je přidělení registračního čísla a registrační listina, 
kterou obdrží jeho statutární zástupce, a která je archivována sekretariátem ČHS.  

5) Jedná-li se o horolezecký oddíl – spolek, který „nahrazuje“ horolezecký oddíl bez právní osobnosti (viz 
čl. III, odst. 4), je mu přiděleno registrační číslo původního horolezeckého oddílu bez právní osobnosti.   

6) Dokladem vzniku členství horolezeckého oddílu bez právní osobnosti je přidělení registračního čísla 
a registrační listina, kterou obdrží předseda oddílu, a která je archivována sekretariátem ČHS. 

 
V. Členské kategorie a příspěvky 

1) Maximální výši členských příspěvků pro jednotlivé věkové kategorie členů („A individuální“, „A“, „B“), 
které jsou definovány ročníky narození, stanovuje Valná hromada.  
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2) Výše členských příspěvků je stanovena takto:   
a) rok 2020 

i) děti a mládež do 18 let včetně   100 Kč 
ii) junioři 19 – 25 let včetně    300 Kč 
iii) dospělí 26 – 60 let včetně    400 Kč 
iv) senioři 61 let a starší    zdarma 

 
b) od roku 2021 

i) děti a mládež do 18 let včetně   100 Kč 
ii) junioři 19 – 25 let včetně    500 Kč 
iii) dospělí 26 – 65 let včetně    600 Kč 
iv) senioři 66 let a starší    200 Kč 

3) Člen ve věku do 18 let včetně je od placení členského příspěvku osvobozen, pouze pokud je objednávka 
členství realizována v rámci „rodinné“ objednávky, společně s členstvím alespoň jednoho z rodičů. 
Osvobození od členského příspěvku neplatí, je-li členství pro osobu ve věku do 18 let včetně 
objednáváno samostatně. 

4) Již uhrazený členský příspěvek člena ve věku 76 a staršího, který je členem horolezeckého oddílu – 
spolku, nebo členem horolezeckého oddílu bez právní osobnosti, může být refundován z rozpočtu ČHS, 
pokud předseda horolezeckého oddílu o refundaci požádá. Refundace se provádí k datu stanoveném 
sekretariátem ČHS.  

 
Přílohy:  
Žádost o založení horolezeckého oddílu - spolku 
Žádost o založení horolezeckého oddílu bez právní osobnosti 
 

Směrnici o jednání Výkonného výboru schválil Výkonný výbor ČHS na svém jednání dne 28. 8. 2020. Tímto 
se ruší Směrnice o jednání Výkonného výboru ze dne 25. 6. 2015.   

 

Jan Bloudek, předseda ČHS 
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Žádost o přijetí horolezeckého oddílu - spolku 
 

název spolku  

IČ  

sídlo spolku dle spolkového rejstříku 
ulice, číslo popisné/číslo orientační, město, PSČ 

 

jméno a příjmení zástupce spolku 
(předsedy popř. jiné osoby s právem jednat za spolek) 

 

trvalé bydliště  
ulice, číslo popisné/číslo orientační 

 

město  

PSČ  

korespondenční adresa, liší-li se od trvalého bydliště 
ulice, číslo popisné/číslo orientační 

 

město  

PSČ  

e-mail  

telefon  

kraj působení spolku  

město působení spolku  

 

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, pravidla a zásady fair play při 
soutěžích, metodické a bezpečnostní zásady horolezectví, a chovat se šetrně k přírodě.   
 
Beru na vědomí, že ČHS zpracovává osobní údaje členů spolku v souladu s Nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a poskytuje je na základě 
zákona do Rejstříku sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení.  
 

 
jméno a podpis předsedy horolezeckého oddílu 
 
datum 
 
 

Přílohy (v elektronické podobě): 

• Platné stanovy spolku zaměřeného na horolezectví 

• Úplný, aktuální výpis ze spolkového rejstříku 

• Doklad o zvolení / jmenování statutárního orgánu či jiné osoby oprávněné jednat za spolek 

• Seznam všech členů* spolku k datu rozhodnutí o podání přihlášky do ČHS  
*V případě spolku sdružujícího více sportovních odvětví se jedná pouze o členy, kteří se věnují horolezectví. 
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Žádost o založení horolezeckého oddílu bez právní osobnosti 
 

navrhovaný název oddílu  

jméno a příjmení předsedy oddílu  

datum narození  

rodné číslo  

trvalé bydliště  
ulice, číslo popisné/číslo orientační 

 

město  

PSČ  

korespondenční adresa, liší-li se od trvalého bydliště 
ulice, číslo popisné/číslo orientační 

 

město  

PSČ  

e-mail  

telefon  

kraj působení oddílu  

město působení oddílu  

 
Prohlášení 

Prohlašuji, že členové se zavazují dodržovat stanovy a vnitřní předpisy ČHS. Členové se dále zavazují 
dodržovat pravidla a podmínky lezení na skalách v ČR, pravidla a zásady fair play při soutěžích, metodické a 
bezpečnostní zásady horolezectví, a chovat se šetrně k přírodě.   
 
Beru na vědomí, že ČHS zpracovává osobní údaje členů spolku v souladu s Nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a poskytuje je na základě 
zákona do Rejstříku sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení.  
 

 
jméno a podpis předsedy horolezeckého oddílu 
 
datum 
 

 
 
 


