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Úptné znění

Stanov Horské služby Českérepublikyo z.s.
preambule
Horská služba Českérepubliky, z.s. vzníkla registrací MV ČR dne 20.6.1990 jako občanskó
sdruženípodle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů.Podle § 3045 zžkona
č.89l20l2 Sb., občanský zekornkje považovánaza spolek. Je zapsána ve spolkovém rejstříku
vedeném Krajs§im soudem v Hradci Králové v oddíle L vložce 156.

čHnext

úvodníustanovení

1. Název: Horská služba Českérepubliky, z.s. (dále jen,,HS Čr').
2. Sídlem Hs Čnje ŠpindlerůvMlýn, č.p.260,PSČ543 51.

3. IČo: oosoo:tt
4. Činnost HS ČRje

však vykonávána v oblastech působnosti HS ČR, ieiichZ hranice jsou
upřesněny dodatkem č.1 Statutu Horské služby ČR,o.p.s. ( dále jen,,HS ČR,o.p.s)

čhnek II
úret Hs čn
Účelem HS ČR je celoročníaktivní činnostísv}ch členůvytvářet podmínky pro bezpečný
a pobyt obyvatel a návštěvníkůhor. Organizuje a vykonává preventivní
azáchranáňskou činnost, poskytuje první pomoc a provádí ptáce vyplfvající z účeluHS ČR,
zékona č. 23912000 Sb., o Integrovaném záchranrtém systému, a z členstvív mezinárodním

pohyb

sdruženíIKAR.

článek III
Postavení HS

čR

HS ČR je výběrovou, specializovanou

záchranéňskou organizací, s působností v oblastech
vyjmenovaných v článku XIII Stanov. Sídla oblastí jsou uvedena v č1. 9 Statutu HS ČR,o.p.s.
HS Čn vystupuje jako samostatnlý právní subjekt ve vztazích k ostatním orgánům,
organízacím a jiným třetím osobám, vlastní majetek a hospodaří s ním.

čHnek IV
členstvívHS čR

1. Členem HS ČR se můžestat každá osoba starší18 let, která má zájem

2.

se na činnosti a splní podmínky přijetí.
Rozeznávají se §rto druhy členství:
a. čekatel
b. dobrovolný člen
c. čestnýčlen
d. lékař horské služby

podílet

ClánekV
vznik členství

1.

Podmínky přijetí za čekatele jsou:
a. ýzícká zdatnost, morální a charakterové vlastnosti, které jsou zárukou řádného
plnění povinností člena

b.

znalost terénu v oblasti, kde bude přijíman

d.
e.

ovládání lyžařskéa horolezecké techniky
potvrzení lékaře o způsobilosti k ýkonu práce v HS ČR
maximální staří, dovršení věku 40 let v den kdy bude schválen Radou oblasti jako

c.

f.
g.

čekate1

dosažitelnost pro záchrannou ěinnost v příslušnéoblasti HS ČR,kdy dosažitelnost
určuje Rada oblasti s přihlédnutím k hranicím oblasti

písemná žádost o přijetí, doložená doporučením dvou ručitelů,aktivních členůHS
ČR, kteří jsou nejméně 4 roky členy HS ČR.Rueitelé jsou povinni, se po dobu
čekatelstvípodílet na přípravě čekatele tak, aby zdaraě absolvoval základní školu
HS ČR.

2.

Druh členstvíčekatel vzniká,rozhodnutím příslušnéRady oblasti HS ČR, na návrh okrsku
HS ČRv dané oblasti. Čekatel nesmí vykonávat činnost HS ČR samostatně.

3.

Dobrovolným ělenem se stane čekatel, který je nejméně jeden, nejvíce však čtyři roky
čekatelem, a ktery:
a. splňuje podmínky přijetí začekatele

b.

c.

absolvoval základní školu HS ČR, na kterou byl vyslán příslušnou Radou oblasti
a složil předepsané zkoušky
po splnění qýše uvedených podmínek složil při ukončenízimrtt části základní
školy HS ČR do rukou Předsedy Rady HS ČR, nebo jím pověřeného zástupce slib
tohoto znéni

" Slibujin že budu plnit veškeréúkoly, kteró vyplYvají z členstvív Horské
službě tak, jak mi káže čest a svědomí a povinnost člena Horské služby
poslcytnout v případě nouze pomoci každému,vědom si toho, že nejvyššími
hodnotami společnosti je život azdraví člověka ".

4.

Dobrovolným ělenem se čekatel stane dnem složeníslibu dle předchozího odstavce.

5.

Čestn;ým členem HS

uHSČRa

a.
b.

ČRse můžestát dobrovolný

aktivně dlouhodobě působil v HS

ělen, ktery ukončil svoji aktivní činnost

ČR

v souvislosti s qýkonem služby v HS ČR, utrpěl trvalou újmu na zdraví,
znemožňujícíplnit povinnosti člena.
Návrh podává vedoucí příslušnéhookrsku Radě oblasti, jejímžrozhodnutím ěestné
členstvívzniká.

6,

Lékařem HS se stává rozhodnutím příslušnéRady oblasti HS ČR, na návrh okrsku HS ČR
v dané oblasti. Yztahqi se na něj práva a povinnosti člena HS ČR. Do služeb je stavěn po
dohodě s vedením okrsku. Ve službě je označen jmenovkou s funkčnímoznačením,,Lékař

HS". Nemusí mít trvalou působnost v

dané oblasti.

Čhnek VI
zánik členství

1.

Členstvíčekatele zaniká:

a. vzdáním se čekatelstvípísemným sdělením doručeným vedoucímu okrsku,
b. zttéttou některé z podmínek pro čekatelství,
c. nesloženímpředepsaných zkoušek nejdéle ve lhůtě 4 let ode dne přijetí za čekatele,
d.

e.

f.
2.

smftí,

zánikemHs ČR.

Členstvídobrovolného člena zaniká:
a, vzdánim se členstvípísemným sdělením doručeným vedoucímu okrsku,
b. rozhodnutím příslušnéRady oblasti
i. v případě trvalé zdravotni nezpůsobilosti k výkonu práce v HS, dle
posouzení těloýchovného lékaře,
ii. v případě nesplňování podmínky dosažitelnosti pro záchrannou činnost

c.

v oblasti,
iii. v případě opakovaného nesplnění prověrek odborných vědomostí,
prakti ckých znalo stí a fy zický ch schopno stí,
dovršenímvěku pro odchod do starobního důchodu dle zákona č.I55l1995 Sb., O
důchodovém pojištění,(s výjimkou čestnéhočlenství),

d.

vyloučenímz důvodůhrubého nebo opakovaného méně závažnéhoporušení

e.

povinností člena; o vyloučenírozhoduje příslušná Rada oblasti,
smrlí,
zánlkemHs ČR.

f.
3.

r,yloučenímz důvodůhrubého nebo opakovaného méně závažného porušení
povinností čekatele; o vyloučenírozhoduje příslušná Rada oblasti,

Zahrubé porušení povinností člena se považuje:
a. ýkon služby pod vlivem alkoholu, nebo jiných návykových látek,
b. neoprávněné použitívýstroje, výzbroje a techniky HS,

c.

d.
e.

f,

nedodržení pokynů metodika, instruktora nebo cvičitele při metodické akci
aztoho plynoucí ohrožení bezpečnosti osob a majetku,
nenastoupení do řádně rozepsané služby bez omluvy, nebo véůnéhodůvodu,
vulgární, nebo arogantní chování vůčiveřejnosti,
ýhrůžky,nebo napadání ostatních členůHS, slovní, či fyzické.

4.

Zaopakované méně závažnéporušení povinností člena se považuje:
a. nedodržení pokynů metodika, instruktora nebo cvičitele při metodické akci,
b. pozdni nástup řádně rozepsané služby bez omluvy, nebo véĚnéhodůvodu,

c.

5,

vulgární, nebo arogantní chování, vůčiostatním členůmHS.

Pokud kjednání podle odst. 4 dojde
následuje slovní napomenutí vedením okrsku,
podruhé písemnénapomenutí vedením krsku, potřetí, v takovém případě Rada oblasti
rozhoduje o vyloučenína návrh vedo

ho okrsku. Proti tomuto rozhodnutí lze podat
odvolání do 15 dnů od doručenírozhod í k Radě HS ČR. O odvolání proti rozhodnutí
Rady oblasti rozhoduje s konečnou
í Rada HS ČR ve lhůtě 90 dnů ode dne
doručeníodvolání.

6.

Čestnéčlenstvízaniká:

vzdánim se členstvípísemným
b, odejmutím čestného členství
c. smrtí,
d. zénikemHs ČR.
a.

7.

lením doručeným vedoucímu okrsku,
Rady oblasti,

Členstvílékaře HS zaniká:
a. vzdáním se členstvípísemným sdělením doručeným vedoucímu okrsku,
b. dovršenímvěku pro odchod do starobního důchodu dle zákona č.I55lI995 Sb., O
důchodovém pojištění,(s výjimkou čestnéhočlenství),
c. r.yloučením z důvodůhrubého nebo opakovaného méně závažného porušení
povinností člena; o vyloučenírozhoduje příslušná Rada oblasti,

d.

e.

smfií,
zánikemHs ČR.

článek VII
Práva a povinnosti člena HS ČR
1.

Členovémají právo účastnitse činnosti a schůzíokrsku s právem hlasovacím vyjma
čekatele a čestnéhočlena, kteří mají pouze hlas poradní.

2.

Dobrovolní členovéa lékaři HS ČRmají dále právo:
a. volit a b;ýt voleni do orgánů HS ČR,
b. píevzit svěřenou výstroj avýzbroj potřebnou k výkonu činnosti, dle příslušné

c.
d.

směrnice,
ziskávat dalšíodborné kvalif,rkace v HS ČR; podmínky pro jejich dosažení
specif,rkuje vnitřní předpis HS ČR.
členovémohou požádato pozastavení členstvív HS ČRze studijních, zdravotních,
rodinných, nebo jiných důvodů,na nezbytně nutnou dobu, maximálně však na
dobu jednoho roku. V odůvodněných případech i déle, maximálně na dobu 5 let. O
žádosti o pozastavení a znovuobnovení členství,rozhoduje Rada oblasti, na
základé stanovi ska okrsku.

Po skončenípozastavení členstvíje člen povinen předložit lékařskou prohlídku u
sportovního lékaře, ne starší1 roku a splnit Szickou prověrku, pokud ji v
posledních 10 měsícíchnesplnil.

V

případě, že doba pozastaveného členstvípřesáhne dvanáct měsíců, je člen
povinen podrobit se přezkoušení v rozsahu znalostí a dovedností základní školy
HS, s qýjimkou prokénánífyzické zdatnosti. Přezkoušení musí proběhnout v
úmcíkonaní buď letní, nebo zimní části základní školy HS. Žadatel má právo na
jedno opakování zkoušky. Opakovaná zkouška musí b;it rovnéžvykonána v celém
rozsahu znalostí a dovednosti základní školy HS.
Při pozastavení členstvíje ělen povinen odevzdat odznak aprtkaz a odložit k
hospodaři oblasti výstroj a výzbroj.

3.

Povinností čekatelů,členůa lékařůHS ČR dále je:
a. dodržovat Stanovy a ostatní předpisy HS ČR, jakož i plnit rozhodnutí a pokyny
organů HS ČR,
b. dbát o dobré jméno HS ČR,

c.

d.
e.

f.
g.

h.

i.

svědomitě plnit všechny svěřené úkoly, aktivně se zúčastňovatzáchranrtých akcí
a všech dalšíchčinnostíHS ČR,
pečovat o svůj zdravotní stav apotřebnou $rzickou zdatnost,
nejméně jedenkrá1 ročně absolvovat lékařskou prohlídku, ve zdravotnickém
zařízeni schváleném Radou oblasti HS ČR,

účastnitse předepsaných doškolenía prověrek, praktických dovedností
znalostí a splnit fyzické prověrky, nejméně jedenkrát zarok,
při výkonu činnosti nosit služebnístejnokroj, odznak a pŇkaz, a tímto
se na vy žádání pr okazovat (vyj ma čekatelů),
poskytnout každémupomoc v případě ohroženízdraví, nebo života,
zachovávat mlčenlivost
skutečnostech, které se dozvěděl
souvislosti
a teoretických

a své funkce, s

v

qýjimkou případů,kdy skutečnost
oznamuje se souhlasem ošetřované osoby, nebo ji oznamuje policii a pracovníkům
s

j.

qýkonem činnosti HS

o

zdravotní služby,

chranit majetek, kteý mu byl svěřen, a kteý sloužík qýkonu činnosti HS,
vlastním niákladem provádět běžnéopravy aí&žbusvěřené ýstroje avýzbroje,
k. řádně vykonávat funkci, do které byl zvolen nebo ustanoven,
1. dodržovat provozní řád služeben, stanic a domů HS ČR,
m. při zániku členstvíodevzdat služebnípfikaz a odznak, vráttt svěřenou qýstroj
avýzbroj do 15 dnů (vyjma ěekatelů), pokud Rada oblasti nerozhodne jinak.

4.

Lékař HS ČR, ktery neabsolvoval Základniškolu HS a.musí aktivně spolupracovat
v rámci lékařské komise - přenášet informace do okrsků a aktualizovattémata
školenív okrscích
b. musí se povinně účastnitletních azimních opakovacích školeníjednotliqých
okrsků, nebo oblastí

c.
d.

e.

f.

musí odsloužit minimálné30% pruměrného počtu služeb, v rámci celého roku
můžeb}t stavěn do služeb po|Jze, pokud absolvuje lékařskou prohlídku ve
stejném rozsahu jako členovéz.s. a absolvuje fuzické prověrky v předepsaném
1imitu.

musí aktivně působit při proškolování ze zdravovědy v rámci opakovacích školení
a přednášek na okrscích
splnění všech povinností musí evidovat ve výkazu činnosti a na jeho zakladě bude
každoročně prověřen na prověrkové schůzi.
kvůli absencizák|adní školy HS, nesmí samostatně vykonávat záchramolčinnost
za pomocí lanoqých nebo transportních prostředků.
Při splnění všech povinností vznikálékařům, kteří neabsolvovali Základní školu
HS, nárok na vybavovémímateriáIem podle směrnice o poskýování prostředků
osobního vybavení. Pokud lékař nesplňuje povinnosti uvedené ve Stanovách,
nesmí samostatně vykonávat jakoukoli činnost Horské služby.

Dalšípovinnosti
a. je- li přítomenzácltranrlé činnosti zaměstnanec HS ČR,o.p.s., přebírávždy Ťízení
b.
a zodpovědnost zaprovedení akce. není-li přítomen zérchranrléčinnosti
většího rozsahu zaměstnanec HS ČR,o.p.s.,
jsou členovéokrsku HS ČR povinni ohlásit vše dispečerovi oblasti a ten přebirá
vždy íízenía zodpovědnost za provedení akce.

4. Kolize

práv apovinnosti zaměstnance HS ČR, o.p.s. v riámci členstvívHS ČR se řídí
rozhodnutím Rady HS ČR.

5.

Člen HS Čn;e pro výkon služby pojištěn.

článek YIII

Orgány HS ČR
Orgány HS ČRjsou:
a. valná hromada
b. Rada HS ČR
c. předseda Rady HS
d. Revizní komise

ČR
čHnek IX
valná hromada

1.

Valná hromada je nejvyššímorgánem HS ČR.

2.

Valnou hromadu tvoří delegáti - členovéHS ČR s právem hlasovacím.

3.

Členy HS ČR s právem hlasovacím se rozumí:
a. volení delegáti všech oblastí - zakaždou oblast dva delegáti zvoleni příslušnou Radou
oblasti, za Krkonoše tři delegáti zvolení Radou oblasti HS ČR
b. ělenové revizníkomise
c. předsedové Rad oblastí HS ČR

4.

Valná hromada se schází nejméně 1 x ročně a do její působnosti patří:
a. schvalování Stanov HS ČR a jejich zmén,
b. rozhodování o zrušení HS ČRnebo sloučenís jiným spolkem,
c. rozhodování o j menovaní likvidát ora a naložení s likvidačnímzůstatkem,
d. projednání zprávy o činnosti HS ČR a jejím hospodaření,
e. schvalování Jednacího řádu Valné hromady HS ČR,
f. schvalování Revizního řádu revizní komise HS ČR,
o
b, rozhodování o naloženís movitým a nemoviqirn majetkem HS ČR v hodnotě
nad 0,5 milionu Kč,
h. schvalování smluv ukládajících práva azávazky HS ČR jako celku.

5.

Valnou hromadu svolává předseda Rady HS ČR po projednání v Radě HS ČR nejméně
30 dnů před stanoveným termínem jednaní sdělením předsedům Rad oblasti a členům
revizni komise. Valná hromada se svolává písemně - elektronickou poštou. Součástí
pozváŇy je program jednání. ZáIežitost, která nebyla uvedena v programrr jednání valné
hromady, uvedeného v pozvénce, mtůe b}t na pťogram jednání doplněna a rozhodnuta
se souhlasem2l3 přítomných ělenů HS ČR s právem hlasovat.

6.

Materiály, které má valná hromada projednat jsou předsedům Rad oblasti doručeny
zpravidla nejdéle 30 dnů přede dnem konání valné hromady. Jsou-li materiály určenéke
schválení předkládany až na Valné hromadě, musí členůmHS ČR s právem hlasovacím
b;it poskytnut přiměřený čas k seznámení se s takto předloženým materiálem.

7.

Mimořádnou valnou hromadu musí svolat předseda Rady HS ČR z podnětu nejméně tří
rad oblastí do 15 dnů, nebo z podnětu Rady HS ČR, nebo podnětu vyvolaného změnou
právních předpisů.

8.

Valná hromada je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členůHS
CR s právem hlasovacím.

9.

Každý člen HS ČR s právem hlasovacím má jeden hlas, k rozhodnutí dle odst. 4 písm. a),
b), c) je třeba třípětinové většiny hlasů všech přítomných. V ostatních věcech rozhoduje
vaIná hromada prostou většinou hlasů všech přítomných.

10.

Nesejde-li se usnášení schopný počet členůHS ČR s právem hlasovacím do 30 minut po
ohlášeném ěase zahájení valné hromady, ukončípředsedající řádné zasedáni valné
hromady a zaháji zasedání náhradní valné hromady. Program náhradní valné hromady
musí být totožný s programem valné hromady ohlášen;fm při jejím svolání. Náhradní
valná hromada je usnášeníschopná počtem přítomných členůHS Čn s právem
hlasovacím. Nahradní valná hromada nemůžerozhodovat o zrušeníHS ČR, o jmenování
likvidátora analoženi s likvidačnímzůstatkem HS ČR.
V

Clánek
Rada HS

1.

X

čR

Rada HS Čnie výkonným a řídícímorgánem. Skládá se z předsedů Rad oblastí HS ČR
Rada HS ČRma 7 členů.Funkčníobdobí členůRady HS Čn3e čtyrleté.

-

2.

Jednaní Rady HS ČR pravidelně svolává Předseda Rady HS ČR. trrtimořádné jednání
Rady HS ČR musí svolat Předseda Rady HS ČR na společný návrh nejméně 3 členůRady
HS ČR dol5 dnů od doručenínávrhu Radě HS ČR.

3.

Rada HS ČRzabezpečuje plnění usnesení Valných hromad ařídí činnost HS ČR. Rada
HS ČR:
vydávávnitřní předpisy HS ČR s wjimkou Stanov HS ČR; vnitřní předpisy nemohou
b}t pod sankcí neplatnosti v rozporu s těmito stanovami
rozhoduje o schválení ročníúčetnízávérky a rozpočtu
projednává a doporučuje VH rozhodnutí ve věci smlouvy s HS ČR,o.p.s
rozhoduje o věcech, které ji k rozhodnutí předloži předseda
rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí Rady oblasti o vyloučenídobrovolného člena
určuje dosažitelnost v oblasti s přihlédnutím k hranicím oblasti
kzabezpeéení plnění úkolům:ůžeustanovit odbomé komise, jako poradníorgány
schvaluje počet okrsků, jejich hranice a počet členůokrsku
v mimořádných případech přijímá rozhodnutí per rollam
nazákladé zjištění,připomínek a doporučenírevizni komise zajišt'uje arealizqe
náptavná opatření.
uděluje vyznamenání - Čestqý odznak HS ČR.

Rada HS Čn ie schopna usnášení, je-li přítomna nadpolovičnívětšina jejich členů,
každý člen má jeden hlas, k platnosti rozhodnutí je třeba nadpolovičnívětšiny hlasů
přítomných členů,v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas Předsedy Rady HS ČR.
čHnet< XI
Předseda Rady HS

ČR

1.

Předseda Rady HS Čn3e statutárním orgánem HS ČR.

2.

Předsedovi Rady HS ČR naleZi veškerá působnost, která není svěřena těmito stanovami
nebo zákonem svěřenajiným orgánům HS ČR.

J.

Předsedu Rady HS ČR volí a odvolávají v tajném hlasoviání ze svého středu členovéRady
HS ČR. Funkčníobdobí předsedy Rady HS Čn3e čtyřleté.Předseda Rady HS ČRmůže
bý zvolen opakovaně.

4.

Skončili funkce Předsedy Rady HS ČR predeasně nebo skončíjeho funkčníobdobí, aniž
je ke dni skončenífunkce zvolen noqý předseda, svolají alespoň dva předsedové Rady
oblasti bezzbyečnéhoodkladu Radu HS ČRk volbě nového předsedy.

5.

Předseda Rady HS ČR zastupuje HS ČR samostatně. Za HS ČR se podepisuje tak,
že k napsanému nebo vytištěnému nézvu spolku připojí svůj podpis spolu s označením
funkce. Předseda Rady HS ČRmůžek jednání jménem HS ČR zmocnit dalšíosoby.

čHnek XII
Revizní komise
1.

Rady oblastí jmenují ěleny rcvizní komise -rcvízníkomise má minimálně 7 členů.
Funkčníobdobí je čtyřleté.Členem reviznikomise můžeblit pouze člen HS ČR.

Revizní komise volíze sqých členůpředsedu revizní komise, kteý svoláváařídízasedání
revizní komise.

2.

Revizní komise dohliží,jsou-lizáIežitostíHs ČRřádně vedeny a vykonává-li HS ČR
činnost v souladu se stanovami a právními předpisy, kontroluje hospodaření HS ČR jako
celku, zqménahospodaření s majetkem a dodržování rozpočtu, s důrazem navyůívání
fi

nančníchprostředků v j ednotliqých oblastech.

3.

V rozsahu působnosti rcvizníkomise můžejejí pověřený člen nahlížetdo dokladů HS ČR
apožadovatod členůdalšíchorgánů HS ČRvysvětlení k jednotlivým záIežitostem.

4.

Revizní komise veškerá svá zjištění,připomínky a doporučení adresuje Radě HS ČR.
O své činnosti podávázprávuValné hromadě.
Revizní komise je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpolovičnívětšina členůrevízní
komise a rozhoduje nadpolovičnívětšinou přítomných ělenů.

5.

čHnek XIII
Organizačníčlenění

1. HS ČRje

organizačně členěna na principu historickém a geografickém. ČlenovéHS ČR
se sdružují v okrscích HS, které jsou základním organízačnímčlánkem HS ČR. Okrsky
tvoří oblasti HS, které jsou organízaóním článkem s působností pro danou oblast.

2.

HS ČRustanovila §rto oblasti HS ČR:
- šumava
- Krušnéhory
- Jizerské hory
- Krkonoše
- Orlické hory
- Jeseníky
- Beskydy

3.

Okrsek ani oblast nejsou orgtíny HS ČR, jsou pouze otganízačnímičlanky, a nemají
právní subjektivitu.
V ěele okrsku je vedoucí, kterého si mezi sebou volí a odvolávají členovéčinnív daném
okrsku. Funkčníobdobíje 4 roky. Vedoucí okrsku můžebýt zvolen opakovaně.

4.
5.

Vedoucí okrsku přímo řídíjednotlivé ěleny okrsku a zodpovídá za ěinnost okrsku.
Rozhodnutí vedoucího okrsku je platné, pokud jej alespoň dvoutřetinová většina všech
členůokrsku s právem hlasovacím nezruší zápisem ze schůze okrsku.

6.

Počet okrsků, jejich hranice a počet ělenů okrsku navrhuje Rada příslušnéoblasti,
a schvaluje Rada HS ČR.

7.

Oblast jako vyššíorganizačníčlánek je složena z jednotliqých okrsků v dané oblasti.

8.

Oblast plně a samostatně zabezpečqe výkon působnosti HS ČRna svém území,ato
v souladu se Stanovami, ostatními vnitřními předpisy, jakoži obecně závaznýmíprávními
předpisy. Forma organizace služeb aorganizace veškeréěinnosti, je plně v kompetenci
Rady oblasti.

9.

Organy oblasti jsou:
a. Rada oblasti

b.

c.

Předseda Rady oblasti

oblastníshromáždění

10. Oblast j e řizena Radou oblasti, složenou z vedoucích okrsků a zaměstnanců Horské služby

ČR, o.p.s. zastávajícich funkce náčelníkaa metodika v dané oblasti.
zodpovídázařádnéplnění úkolův působnosti HS ČR naízemídané
oblasti a plnění usnesení Rady HS ČR. Oate odpovídá za oblasti svěřený majetek a čerpání
svěřených finančníchprostředků.

11. Rada oblasti plně

12.

V

čele je Předseda Rady oblasti, kterého si mezi sebou

volí a odvolávají členovéRady
je
oblasti. Funkčníobdobí 4 roky. Předseda Rady oblasti můžebý zvolen opakovaně.

13. Jednání Rady oblasti svolává a

řídíPředseda Rady oblasti.

14. Rada oblasti j e usnášeníschopná, pokud se j ednání účastníalespoň dvě třetiny jej ích členů.

Rozhoduje hlasováním aklamaci,každý člen má jeden hlas. Rada oblasti rozhoduje
většinou hlasů všech přítomných. Předseda Rady oblasti je oprávněn rozhodnutí Rady
oblasti v odůvodněných případech pozastavit a postoupit věc k rozhodnutí nejbližšímu
jednání Radě HS ČR.
15.

Na základě rozhodnutí Rady oblasti předseda Rady oblasti svolává nejméně jedenkrát
ročně oblastní shromaždění, tvořené všemi členy. Oblastní shromáždění je určeno
k informování členskézékladny. Oblastní shromáždění není orgánem ve smyslu Stanov

16. Rada oblasti si ustanovuje odborné komise jako poradní orgány.

čHnek XIV

Společná ustanovení ke kolektivním orgánům HS

ČR

1.

Je-li rozhodnutí kolektivního orgánu HS ČR přijato, zaznarnenáse na žádost člena, ktery
návrhu odporoval, jeho odchyIný názot. Je-li rozhodnutí přijato za neúčastiněkterého
z členůorgánu, je tento člen oprávněn dozvědět se obsah rozhodnutí; toto právo
j e naplněno zpřístupněním zápisu z jednéní orgánu.

2.

Člen Rady HS ČR, členovéRady oblasti a členovérevizníkomise vykonávají svou funkci
osobně; to však nebrání tomu, aby člen Rady HS ČR, ělen Rady oblasti a člen revízní
komise zmocnil jiného člena téhožorgánu k tomu, aby za něj při jeho neúčastihlasoval.
Zmocnéní musí zmocněnec doložit před hlasováním.

3.

Členovéorgánů HS ČR jsou povinni funkci vykonávat s nezbytnou loajalitou
i s potřebnými znalostmi a pečlivostí.

4.

Skončí-lifunkce ělena Rady HS ČR, člena Rady oblasti nebo člena revizníkomise
předčasně, můžeuvedený orgán, je-li usnášení schopen, na svém nejbližšímzasedání
kooptovat náhradního ělena, ktery svou funkci vykonává ažzvolent nového řádného člena
Rady HS ČR, Rady oblasti nebo revizní komise.

5.

Odstoupili člen orgánu HS ČR ze své funkce, zanikájeho funkce uplynutím dvou měsíců
od dojití písemného sdělení rczígnace příslušnémuorgiánu HS ČRnebo dvou měsíců
po oznámenírezignace do zápisu z jednánipříslušného orgánu.

6.

Rada HS ČR, Rada oblasti arevizníkomise mohou v naléhavých případech přijímat
rozhodnutí hlasováním per rollam. Náwh věci k rozhodnutí ,,per rollam" zašIe předseda

Rady HS ČR členůmRady HS ČR, předseda Rady oblasti členůmRady oblasti nebo
předseda revízni komise členůmrcvizní komise a stanoví termín pro zaslání odpovědi.
Rozhodnutí je schváleno, je-li odesilateli doručeno ve stanoveném termínu souhlasné

rozhodnutí nadpoloviční většiny všech členůpříslušnéhoorgánu. Na nejbližšimzasedání
příslušnéhoorganu je podána informace o rozhodnutích přijafých ,,per rollamoo
od posledního příslušnéhoorgánu.

čtánek XV
Symbolika
Symbolem HS

Čnje znak HS v tomto provedení:

článek XVI

Stejnokroj HS

ČR

ČlenovéHS ČR použivajípři své činnosti jednotný stejnokroj, schválený Radou HS ČR,
zpravídlav kombinaci barev ěervená a modrá, opatřený znakem HS, nebo označením Horská
služba.

čtánetr XVII
Vyznamenání HS ČR
Vyznamenáním HS CR je Cestný odznak HS CR.
Rada HS ČRmůZe udělit toto vyznamenrání:
a. občanůmČR, kteří se mimořádně zasloužili o rozvoj HS
b. cizim státním příslušníkům,kteří se mimořádně zasloužili o mezinarodní spolupráci
v oblasti záchrany zdravi ažívotana horách
c. aktivním a dlouhodobě působícímělenům, na návrh příslušnéRady oblasti.

*"i.|jÍ"j[ŠJ"T'"*",
1.

Majetek HS Čn je jednotný a nedělitelný, a tvoří jej veškeý hmotnY majetek (věci movité
a nemovité), nehmotný majetek a pohledávky.

2.

Majetek vzniká sdružováním dotací a jiných prostředků od státu, darů, jiných příspěvků
a ostatních příjmů,včetně příjmůz vlastní hospodařské činnosti.

3.

S majetkem se hospodaři na zékladě Radou HS
hospodaření odpovídá Rada HS ČR.

ČR schváleného rozpočtu. Za vysledky

čHnek XIx
Zrušení, likvidace a zánikHs ČR

1. HS ČR můžeb;it zrušena rozhodnutím

Valné hromady nebo rozhodnutím soudu.

2.

Při zrušení bezprávního nástupce jmenuje Valná hromada likvidátora.

3.

Likvidačnízůstatek bude převeden na jinou právnickou osobou podle rozhodnutí Valné
hromady.

čhnek XX

závérečná ustanovení

1.

Každý člen a orgán HS Čn je povinen se řídit Stanovami a platn;ými vnitřními předpisy.

2.

Nestanoví-li §rto Stanovy jinak, řídíse právní poměry HS ČRobčanským zákoníkem.

3.

Toto znění Stanov je úplným a platným znéním,schváleným usnesením Valné hromady
HS ČRkonané vPraze dne 18.11.20t7 anabýváúčinnosti dnem schválení.

Datum: 18.11.2017
Jaromír
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předseda Rady Horské slfiby Ceské republiky, z.s.

