
 

 

 

 

STANOVY 
Horolezeckého oddílu Škrovád, z. s.  

 

 

 

Čl. I 

Základní ustanovení 

 
(1) Zapsaný spolek s názvem Horolezecký oddíl Škrovád, z. s. (dále jen HO Škrovád) je 

spolkem občanů, sdružených na základě jejich zájmů a provozování horolezectví a 

jemu blízkých sportovních činností.  

(2) Adresa sídla HO Škrovád: Horolezecký oddíl Škrovád. z. s. , Chrudim IV, 

            ul. Čs. partyzánů, čp.13, PSČ 537 01 

 

 

Čl. II 

                              

Poslání HO Škrovád 

 
(1)   Posláním HO Škrovád je pečovat o sportovní rozvoj svých členů a vytvářet podmínky pro 

provozování horolezeckého sportu a jemu blízkých sportovních disciplín.  

(2)   Své poslání uskutečňuje HO Škrovád zejména tím, že: 

a)      podporuje sportovní činnost svých členů a přijímá opatření a stanoviska, která 

jsou v souladu s jejich sportovními zájmy 

b)      se podílí na vytváření potřebných ekonomických, finančních a materiálních 

podmínek, které směřují k podpoře sportovních horolezeckých aktivit svých členů 

c)      ve sportovní oblasti prosazuje a chrání práva svých členů vůči státním orgánům, 

jiným organizacím a osobám a zastupuje své členy v případech přesahujících jejich 

působnost a možnosti, udržuje partnerské vztahy se sportovními horolezeckými 

organizacemi v České republice a zahraničí, vstupuje nebo se sdružuje do 

sportovních a tělovýchovných svazů a jim podobných organizací s oblastní nebo 

celostátní působností v České republice a v zahraničí.  

d)     spravuje vlastní a svěřený hmotný majetek a práva 

e) zastupuje v Českém horolezeckém svazu své členy pokud jsou členy této 

organizace 

 

(3)   V zájmu materiálního zabezpečení svého poslání může HO Škrovád vstupovat do 

obchodních nebo jim podobných vztahů a může pro tyto účely zakládat nebo se podílet na 

zakládání jiných právnických osob.  



 

 

Čl. III 

Členství v HO Škrovád 

 
(1)   Členství v HO Škrovád je založeno na dobrovolnosti a jeho členem se může stát 

kterákoliv fyzická osoba, souhlasící s posláním HO Škrovád.  

(2)   O přijetí za člena HO Škrovád žádá uchazeč na základě písemně podané přihlášky, 

obsahující prohlášení uchazeče o členství s tím, že se zavazuje dodržovat Stanovy, vnitřní 

směrnice a rozhodnutí orgánů HO Škrovád. Podáním přihlášky se z uchazeče stává 

čekatel. Čekatelská doba je 6 měsíců. O přijetí za řádného člena rozhoduje výkonný 

výbor. Rozhodnutí zveřejní dostupným způsobem členům. Proti tomuto rozhodnutí 

mohou podat členové odpor. Pokud tento odpor podá více než 10 členů s hlasovacím 

právem, musí být přijetí za řádného člena znovu projednáno členskou schůzí. Za řádného 

člena nemůže být přijat čekatel, který za posledních 6 měsíců nevykázal žádnou činnost 

v rámci HO Škrovád.  

 
(3)   Členství v HO Škrovád zaniká: 

a)      vystoupením člena z HO Škrovád 

b)      vyloučením člena při závažném nebo opakovaném porušení Stanov HO 

Škrovád. Návrh na vyloučení člena projednává valná hromada HO Škrovád a 

k vyloučení člena je nutný souhlas více než poloviny přítomných členů HO 

Škrovád s právem hlasovacím 

c) pokud nezaplatí členský příspěvek do konce roku, za který měl být příspěvek 

zaplacen 

c)      úmrtím člena 

 

 

Čl. IV 

Práva člena  HO Škrovád 

 
Práva člena HO Škrovád jsou zejména: 

a)      účastnit se všech činností organizovaných HO Škrovád 

b)     mít od 15 let věku právo hlasovací. Hlasovací právo mají pouze řádní členové HO 

Škrovád. Hlasovací právo mají pozastaveno členové, kteří nezaplatili roční členský 

příspěvek až do doby jeho úhrady.  

c)      podílet se na výhodách plynoucích z členství v HO Škrovád 

d)     být informován o činnosti HO Škrovád a o stavu hospodaření s jeho majetkem 

e)      obracet se se svými připomínkami, náměty, žádostmi a stížnostmi na orgány HO 

Škrovád. Pokud je při podání žádostí nebo stížnosti tímto orgánem výbor, je ten 

povinen na svém nejbližším zasedání, nejdéle však do 60 dnů, věc projednat a 

rozhodnout nebo členovi sdělit, do jaké doby bude jeho věc projednána a rozhodnuta. 

K projednání žádosti nebo stížnosti na svém zasedání je výbor povinen žadatele 

přizvat.  

 f) Čekatelé mají všechna práva a povinnosti, kromě práva hlasovacího.  

 

 

 



 

 

 

Čl. V 

Povinnosti člena  HO Škrovád 

 
Povinnosti člena HO Škrovád jsou zejména: 

a)      platit členské příspěvky ve stanovené výši a době 

b)      dodržovat Stanovy HO Škrovád a podřizovat se rozhodnutím jeho orgánů 

c)      šetřit a chránit majetek HO Škrovád a dbát o jeho řádnou údržbu 

d)     vykonávat řádně funkci funkcionáře HO Škrovád nebo člena výboru 

e)      působit ve prospěch a rozvoj HO Škrovád 

f)      pečovat o prostory a objekty sloužící ke sportovní činnosti 

g)      dodržovat pravidla lezení, platná v dané oblasti 

 

 

Čl. VI 

Orgány  HO Škrovád 
 

Orgány HO Škrovád jsou: 

a)      valná hromada 

b)      výbor 

 

 

 

Čl. VII 

Valná hromada a členská schůze 

 
(1)   Valná hromada je nejvyšším orgánem HO Škrovád a rozhoduje zejména ve věcech: 

a)     zániku HO Škrovád, jeho sloučení s jinou organizací, zakládání jiných právnických 

osob a členství v jiných organizacích 

b)     názvu HO Škrovád a jeho symboliky 

c)      změn ve Stanovách HO Škrovád 

d)     rozpočtu HO Škrovád a finanční zprávě 

e)      výše členských příspěvků 

f)      způsobu vypořádaní majetku HO Škrovád při jeho rozdělení a zániku 

 

(2)   Valnou hromadu svolává předseda a to alespoň jednou ročně; vždy ji však svolává 

v období maximálně 60 dnů před ukončením funkčního období výboru. Mimořádně 

svolává předseda valnou hromadu i tehdy, požádá-li ho o to písemně minimálně čtvrtina 

členů HO Škrovád s právem hlasovacím nebo nadpoloviční většina členů výboru, a to do 

30 dnů ode dne platného požadavku na její svolání. Valnou hromadu může svolat také 

samostatně předseda. Jestliže nemůže výbor rozhodovat, může svolat valnou hromadu 

nadpoloviční většina členů s hlasovacím právem.  

(3)   Valná hromada je schopná usnášení, je-li přítomno alespoň 30 procent členů HO Škrovád 

s právem hlasovacím. K platnosti usnesení valné hromady je potřebný souhlas alespoň 

poloviny přítomných členů HO Škrovád s právem hlasovacím.  



(4)   Výbor nebo předseda může svolat členskou schůzi, která nemá pravomoc valné hromady. 

Výsledek hlasování členské schůze je doporučením pro rozhodnutí výboru.  

(5)   Členská schůze nemůže rozhodovat ve věcech, které přísluší valné hromadě.  

 

 

 

Čl. VIII 

Výbor 

 
(1)   Výbor je výkonným orgánem HO Škrovád:  

a)      zajišťuje plnění usnesení valných hromad 

b)      rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou Stanovami HOŠk svěřeny do výlučné 

pravomoci valné hromady nebo které si valná hromada nevyhradila 

(2)   Výbor tvoří: předseda, 1. místopředseda, 2. místopředseda (hospodář) a nejméně 2 

členové výboru. Vyžádá-li si to mimořádná situace, může výbor kooptovat do svých řad 2 

členy HO Škrovád s právem hlasovacím na dobu nejdéle šesti měsíců. Počet členů výboru 

musí být vždy lichý.  

(3)   Výbor se volí nebo mění na valné hromadě, a to každý funkcionář zvlášť. Způsob 

provedení volby navrhuje výbor a schvaluje valná hromada. Pro zvolení nebo odvolání 

funkcionáře je potřebné získání souhlasu více než poloviny přítomných členů HO Škrovád 

s právem hlasovacím. Nedojde-li při volbě funkcionáře k získání potřebného souhlasu 

členů HO Škrovád vykonává tohoto funkcionáře nadále dosavadní, do této funkce zvolený 

člen HO Škrovád až do doby nového právoplatného zvolení při další opakované volbě.  

(4)   Funkční období výboru je nejvýše 2 roky 

(5)   Výbor jedná podle potřeby a svolává jej předseda. Svolat výbor do 20 dnů ode dne 

požádání je předseda povinen, pokud ho o to požádá alespoň polovina ostatních členů 

výboru. Usnesení výboru se přijímá souhlasem nadpoloviční většiny jeho členů. V případě 

rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. O své činnosti informuje výbor nejbližší členskou 

schůzi a je jí z ní odpovědný.  

(6) Výbor může jmenovat účetního a další funkcionáře pro řešení konkrétních úkolů. 

Jmenovaní funkcionáři nemají hlasovací právo při jednání výboru.  

 

 

Čl. IX 

Zastupování a jednání jménem HO Škrovád 

 
(1)   Právní subjektivitu HO Škrovád vykonává jeho výbor 

(2)   Statutárním orgánem HO Škrovád je výbor, za který jedná a podepisuje předseda.                                                                                                                                                               

(3)   K zastupování předsedy dochází v případě: 

a)      jeho odvolání nebo odstoupení z této funkce 

b)      jeho dlouhodobé nepřítomnosti nebo nezpůsobilosti vykonávat tuto funkci 

c)      ukončení jeho členství v HO Škrovád 

d)     jeho úmrtí 

(4)   Funkci předsedy v rozsahu práv a povinností, vyplývajících ze Stanov HO Škrovád 

vykonávají v zastoupení předsedy ostatní funkcionáři v tomto pořadí: 

1. místopředseda 

2. místopředseda 

 



Čl. X 

Majetek HO Škrovád 

 
(1)   Majetek HO Škrovád tvoří hmotný majetek, pohledávky a jiná majetková práva 

(2)   Zdrojem majetku HO Škrovád mohou být zejména: 

a)      členské příspěvky 

b)      výnosy ze sportovních akcí 

c)      výnosy z vlastního majetku a podíly na výnosech z činnosti právnických osob, v nichž 

má HO Škrovád majetkovou účast 

d)     výnosy z obchodních nebo jim podobných vztahů 

e)      dotace, subvence a dary 

 

 

Čl. XI 

Organizační ustanovení 
 

Účetní evidenci a doklady o hospodaření s majetkem HO Škrovád vede a uchovává pověřený 

účetní. Kontrolu provádí 2. místopředseda. Vedení a uložení ostatních písemností, týkající se 

činnosti HO Škrovád zabezpečuje předseda.   

 

 

Čl. XII 

Přechodné ustanovení 

 
Členové zrušené organizační jednotky ČHS s názvem HO Škrovád, IČO 69170436 se stávají 

řádnými členy zapsaného spolku Horolezecký oddíl Škrovád, z. s. po podání písemné 

přihlášky bez uplatnění čekatelské doby.  

 

 

 Čl. XIII 

Závěrečné ustanovení 

 
Tyto Stanovy schválil přípravný výbor zapsaného spolku Horolezecký oddíl Škrovád, z. s., 

dne 13.1. 2016 a účinnosti nabývají provedením registrace HO Škrovád v souladu 

s ustanovením zákona č. 89 / 2012 Sb., o sdružování občanů, v platném znění.  


