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Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s.  
 

 

Čl. I 

Základní ustanovení 

1. HOROLEZCI Jeseník, z. s. (dále jen „spolek“) je dobrovolné sdružení fyzických osob, které 

je založeno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.  

2. Sídlem spolku je adresa: Adolfovice 193, 790 01 Bělá pod Pradědem. 

 

Čl. II 

Poslání a činnost spolku 

1. Posláním spolku je vyvíjet pro své členy aktivity směřující k jejich sportovnímu  

a rekreačnímu vyžití v rámci horolezectví a jemu blízkých sportovních činností, jak pro 

dospělé tak i pro mládež. 

2. Hlavní činnosti spolku, které směřují k naplňování poslání uvedeného v odst. 1, jsou 

zejména:  

a. provozování horolezectví nebo jemu blízkých sportovních disciplín a vytváření 

podmínek pro provozování horolezectví nebo jemu blízkých sportovních disciplín,  

b. organizování akcí pro své členy i pro další zájemce, 

c. zajišťování metodické a vzdělávací činnosti pro své členy i pro další zájemce, 

d. výchova a vzdělávání mládeže se zájmem o horolezectví, 

e. údržba skalních oblastí, 

f. poskytování informačního servisu týkajícího se horolezectví. 

3. Součástí činnosti spolku jsou i aktivity zaměřené na širší veřejnost, které mají veřejně 

prospěšný charakter.  

4. Spolek může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost 

spočívající v podnikání nebo v jiné výdělečné činnosti.  

5. V zájmu plnění svých úkolů může spolek spolupracovat s jinými subjekty, uzavírat s nimi 

dohody nebo se stát jejich členem, a to na základě dobrovolnosti a vzájemného 

respektování zájmů a cílů. Jakékoli právní vztahy může spolek založit pouze prostřednictvím 

předsedy nebo jím pověřené osoby.  

 

Čl. III 

Členství ve spolku 

1. Členem spolku se může stát kterákoli fyzická osoba se zájmem o horolezectví, která má 

zájem účastnit se činnosti spolku a zaváže se dodržovat jeho stanovy.  

2. U osob mladších osmnácti let je členství podmíněno souhlasem jejího zákonného zástupce.  
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3. Druhy členství 

Spolek tvoří souhrn členů, kteří se vzhledem ke svým možnostem, schopnostem a postavení 

ve spolku dělí na dva druhy (kategorie) členů. 

a) řádný člen - dále v těchto stanovách jen "člen" 

b) nezletilý člen 

Jednotlivé druhy členství mají rozdílná práva a povinnosti, které jsou upraveny těmito 

stanovami a změny práv a povinností mohou být provedeny pouze změnou stanov spolku. 

4. O přijetí za člena spolku žádá uchazeč na základě písemně podané přihlášky, obsahující 

prohlášení uchazeče o členství a závazku dodržovat stanovy, vnitřní směrnice a rozhodnutí 

orgánů spolku. Uchazeč musí před podáním přihlášky splnit podmínku úspěšného 

absolvování základního horolezeckého výcviku pořádaného instruktory v rámci spolku a být 

starší osmnácti let. O přijetí nebo zamítnutí členů rozhoduje členská schůze. Nezletilí členové 

(mladší osmnácti let) musí horolezeckou činnost vykonávat pouze pod dohledem členů a 

nemá hlasovací právo na členské schůzi. O přijetí za nezletilého člena spolku žádá uchazeč 

na základě písemně podané přihlášky s podpisem zákonného zástupce. Toto členství má 

platnost jednoho roku od podpisu přihlášky a o přijetí nebo zamítnutí žádosti rozhoduje 

předseda oddílu. 

5. Členství ve spolku vzniká zápisem nového člena do seznamu členů, který lze zpřístupnit jen 

se souhlasem předsedy. Zápisy a výmazy v seznamu členů provádí předseda, který je 

oprávněn evidovat a zpracovávat osobní údaje.  

6. Člen spolku má zejména právo: 

a) účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním, volit a 

být volen do orgánů spolku; možnost hlasovat, volit a být volen se vztahuje pouze na 

členy starší osmnácti let, 

b) účastnit se sportovní i jiné činnosti spolku a jeho akcí, 

c) využívat výhod plynoucích z členství ve spolku, 

d) být informování o činnosti spolku a předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům 

spolku. 

7. Člen spolku má zejména povinnost: 

a) dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku, chovat se fair play, 

b) podílet se, podle svých možností, na činnosti spolku a naplňování jeho poslání, 

c) řádně platit členské příspěvky za daný kalendářní rok a to nejpozději do konce 12. 

měsíce daného roku a popř. další poplatky, 

d) hájit zájmy spolku, zdržet se aktivit, které by byly v rozporu se zájmy spolku, 

e) chránit majetek spolku,  

f) řádně plnit funkce a úkoly, do kterých byl zvolen, nebo kterými byl pověřen. 

8. Člen spolku má zejména právo: 

a) účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním, volit a 

být volen do orgánů spolku; možnost hlasovat, volit a být volen se vztahuje pouze na 

členy starší osmnácti let, 

b) účastnit se sportovní i jiné činnosti spolku a jeho akcí, 

c) využívat výhod plynoucích z členství ve spolku, 

d) být informování o činnosti spolku a předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům 

spolku. 

9. Nezletilý člen spolku má zejména povinnost: 

a) dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku, chovat se fair play, 

b) podílet se, podle svých možností, na činnosti spolku a naplňování jeho poslání, 

c) řádně platit členské příspěvky za daný kalendářní rok a to nejpozději do konce 12. 

měsíce daného roku a popř. další poplatky, 

d) hájit zájmy spolku, zdržet se aktivit, které by byly v rozporu se zájmy spolku, 

e) chránit majetek spolku. 
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10. Nezletilý člen spolku má zejména právo: 

a) účastnit se jednání členské schůze, ale nemá právo podílet se na jejím rozhodování 

hlasováním, volit a být volen do orgánů spolku, 

b) účastnit se sportovní i jiné činnosti spolku a jeho akcí, 

c) využívat výhod plynoucích z členství ve spolku, 

d) být informování o činnosti spolku a předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům 

spolku. 

11. Členství ve spolku zaniká: 

a) Vystoupením, 

b) vyloučením z důvodu závažného porušení stanov, usnesení orgánů či jiných členských 

povinností, 

c) vyškrtnutím z důvodu neplacení členských příspěvků za daný kalendářní rok a to 

nejpozději do konce 12. měsíce, 

d) úmrtím člena, 

e) zánikem spolku bez právního nástupce. 

 

Čl. IV 

Orgány spolku 

Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány: 

a) členská schůze, 

b) předseda, 

c) výbor spolku. 

 

Čl. V 

Členská schůze 

1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, která je složena ze všech členů spolku 

starších osmnácti let. Každý člen má jeden hlas.  

2. Členská schůze rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména: 

a) rozhoduje o stanovách spolku a o jejich změně, 

b) volí předsedu, 

c) schvaluje rozpočet a plán činnosti na další rok a zprávu o činnosti a hospodaření spolku 

za předcházející rok, 

d) schvaluje přihlášky nových členů a rozhoduje o vyloučení členů, 

e) rozhoduje o výši a způsobu placení členských příspěvků spolku, 

f) rozhoduje o členství spolku v jiných organizacích,  

g) rozhoduje o dispozicích s nemovitým majetkem spolku, 

h) rozhoduje o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně. 

3. Členská schůze také rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu 

spolku. 

4. Členskou schůzi svolává předseda spolku podle potřeby, nejméně však jednou ročně.  

5. Předseda je povinen svolat členskou schůzi také v případě, že jej o to požádá písemně 

alespoň jedna třetina členů spolku. Takto svolaná členská schůze se musí uskutečnit do 

jednoho měsíce od podání žádosti o její svolání.  

6. Informaci o konání členské schůze oznamuje předseda členům spolku a je zveřejněna na 

internetových stránkách a nástěnce spolku nejméně čtrnáct dní před konáním schůze. 

Součástí informace musí být místo a termín konání členské schůze a návrh programu 

zasedání. Nejpozději deset dní před konáním členské schůze oznamuje předseda členům 

spolku návrhy materiálů, které je povinen předložit ke schválení.  

7. Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání osobně alespoň třetina 

všech členů spolku starších 18 let.  
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8. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů spolku starších 18 let. 

Rozhodnutí o změně stanov, o přeměně a o zrušení spolku vyžaduje tří pětinovou většinu 

přítomných nebo řádně zastoupených členů spolku, stejně tak jako rozhodnutí v záležitosti, 

která nebyla uvedena v pozvánce jako bod jednání.  

9. O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje členskou schůzí pověřený člen 

spolku zápis. Zápis svým podpisem ověřují dva členové přítomní na zasedání členské 

schůze. 

 

Čl. VI 

Předseda 

1. Předseda je statutárním orgánem spolku. Předseda jedná jménem spolku ve všech 

záležitostech vyjma těch, kde je rozhodování svěřeno stanovami jinému orgánu, a to 

v souladu s rozhodnutími členské schůze. V případě, že jedná v rozporu s těmito 

usneseními, pak je povinen spolku uhradit škodu, kterou tím způsobí. 

2. Do působnosti předsedy patří zejména:  

a) zajištění řádného fungování a hospodaření spolku, 

b) svolává a řídí výkonný výbor 

c) svolávání členské schůze spolku a vedení agendy s tím související, 

d) vedení seznamu členů, 

e) rozhodování o přijetí nebo zamítnutí uchazeče o nezletilé členství a o vyloučení člena za 

podmínek dle těchto stanov, 

3. Předseda je volen členskou schůzí na dobu 4 let. 

 

 

Čl. VII 

Výbor spolku 

 

1. Výbor spolku zabezpečuje plnění hlavní i vedlejší činnosti spolku v období mezi zasedáními 

členské schůze.  

2. Výbor spolku má 5 členů. Členem výboru spolku je vždy předseda jakožto statutární orgán 

spolku.  Funkční období členů výboru spolku je čtyřleté. Výbor spolku volí členové na členské 

schůzi. 

3. Výbor spolku svolává k zasedání předseda nebo v případě, kdy tak předseda nečiní nebo 

nemůže činit, jiný člen výboru spolku, a to podle potřeby, nejméně však jednou za tři 

měsíce.  

4. Výbor spolku je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K 

platnosti usnesení výboru spolku je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.  

5. Do působnosti výboru spolku náleží rozhodování ve všech záležitostech, pokud nejsou 

svěřeny těmito stanovami do výlučné pravomoci členské schůze či jiných orgánů. 

6. Výbor spolku zejména:  

a) zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí členské schůze, přijímá příslušná rozhodnutí a 

opatření k jejich realizaci, 

b) organizuje a řídí činnost spolku,  

c) schvaluje a vydává vnitřní předpisy spolku, pokud jejich vydání není výslovně svěřeno do 

působnosti členské schůze, 

d) připravuje podklady pro jednání a rozhodování členské schůze, 

e) dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku spolku,  

f) zajišťuje operativní spolupráci s orgány státní správy a samosprávy. 
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Čl. VIII 

Majetek a hospodaření spolku 

1. Zdrojem majetku spolku jsou zejména:  

a) členské příspěvky, 

b) příjmy případně dosahované v souvislosti s hlavní činností (např. provozování 

sportovního zařízení, příjmy z vedlejší hospodářské činnosti), 

c) výnosy ze sportovních akcí, 

d) dotace, příspěvky, dary apod. od jiných subjektů. 

2. Majetek spolku je ve vlastnictví spolku jako celku. O převodech vlastnického práva 

k majetku vyjma majetku nemovitého, i o všech dispozicích s ním, rozhoduje předseda a je 

potřeba podpisu jednoho dalšího člena výboru.  

3. V případě zrušení spolku bez právního nástupce bude provedena jeho likvidace za účelem 

vypořádání majetku.  

4. Likvidační zůstatek bude použit pouze k veřejně prospěšným účelům.  

 

Čl. IX 

Závěrečné ustanovení 

1. Není-li v těchto stanovách uvedeno jinak, řídí se organizace a činnost spolku ustanoveními  

§ 214 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník). 

2. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem schválení členskou schůzí nebo shromážděním 

delegátů. 

 

V Jeseníku, dne 14. 11. 2015 


