Statut obecné prospé$né spoleënosti

Horska sluiba CR, o.p.s.
Preambule
Vlêda Ceské republiky vyslovila souhlas se zalo#enim obecné prospé$né spoleënosti Horskê
slu#ba CR, o.p.s. usnesenim é. 827 ze dne 1. z&fi 2004 a uréila, #e funkci zakladatele bude
jménem stêtu vykondvat Ministerstvo pro mistni rozvoj se sidlem Praha 1, Staroméstské nam.
6. Ministerstvo pro mistni rozvoj zaloëilo zaklêdaci listinou ze dne

19.

listopadu

2004

obecnéprospé$nou spoleënost Horskê slu#ba CR, o.p.s., které vznikla dne 21. prosince 2004
Zêpisem do refstriku obecné prospê$nych spoleënosti vedeného Krajskym soudem v Hradci
Krélové v oddilu O vloë#ce 113.

Poslênim Horské sluZby CR, o.p.s. je profesionêlni ochrana

Zivoti, zdravi a majetku v$ech osob, které pobyvaji v horskych oblastech Ceské republiky,
jakoZ i zajistovéni dal$ich Ginnosti, které piispivaji ke zvy$eni bezpeënosti v$ech nêv$tévniki
horskych oblasti. V souladu s $ 13 odst. 4 zêkona &. 248/1995 Sb., o obecné prospé$nych
spoleënostech

a o zmêéné

a doplnéni nékterych

zêkonu,

ve znéni naposledy

iëinném,

a vsouladu s dl. ll bod. 1 pism. bJzêkona &. 231/2010 Sb., kterym se méni zékon &. 248/1995
Sb. (déle jen ,zZêkon") a v souladu s $ 3050 z&kona &. 89/2012 Sb., obéansky zêkonik, ve znéni
pozdéj$ich pfedpisu, vydévê sprêvni rada spoleënosti toto
uplné znéni Statutu obecné prospééné spoleënosti Horskê sluzba CR, o.p.s.

Cast prvni
Zakladni Gdaje o Horské sluZbé CR, o. p. s., poskytované sluëby a éinnosti

Cl. 1
Zakladni udaje
1. Nézev

obecné

,Spoleënost”).

prospê$né

spoleënosti zni ,Horskê

sluëba

CR,

o.p.s. (dale vtextu jen

Pod timto nézvem vystupuje spoleënost ve v$ech prêvnich jednanich vOëi v&em

domacim i zahraniënim subjektim vefejného a/nebo soukromého prava.
2. Oznateni spoleënosti v anglickém jazyce zni ,Mountain
Republic".
3. Zkr&cené oznaëeni spoleënostizni ,HS ER".
4. Sidlo spoleënostije na adrese:

543 51 Spindleriv Mlyn, &. p. 260.
5. Administrativni centrum spoleënosti sidli na adrese:
Za potokem 46/4

Rescue

Service of the Czech

106 00 Praha 10.
6. ldentifikaëni éislo osoby (ICO) spoleënosti: 27467759,

Dafiové identifikaéni éislo (DIC) spoleënosti: CZ27467759.
7. Zakladatelem spoleënosti je:

Ceska republika —- Ministerstvo pro mistni rozvoj
se sidlem Staroméstské nam. 6, 110 15 Praha 1,

ICO: 66002222.
Funkci zakladatele pini piislu$ny vécny utvar zakladatele uréeny v jeho Organizaénim fé&du
8. Spoleënost se zakléda& na dobu neurëitou.

Cl. ?2
Poskytované sluzby a dinnosti
1.

Spoleënostvramci hlavni éinnosti poskytuje a zajistuje tyto zêkladni sluZby a éinnosti:
a) organizuje a provédi zé&chranné a patraci akce v horském terênu v ramci
své Uzemni pusobnosti dané piilohou ke statutu,
b) poskytuje prvni pomoc, zaji$tuje transport nemocnych a ranénych,
Cc) vytvêfi podminky pro bezpeënost nav$tévniku hor,
d) zajistuje provoz zAchrannych a ohla$ovacich stanic spoleënosti,
e) provédi instalaci a udrzZbu vystraznych a informaëénich zafizeni,
f) vydévê a roz$ifuje preventivné-bezpeënostni materidly,
g) informuje vefejnost o povétrnostnich a snéhovych podminkach na hor&ch a
svych opat/enich, k zaji$téni bezpeënosti na hor&ch,
h) sleduje trazovost, zpracovévê tirazovou statistiku, na zakladé, které
provédi rozbor pfiéin urazu na hor&ch, navrhuje a doporuëuje opat/eni k
jejimu snizeni,
j) provédi hlidkovou éinnost na hfebenech hor a ve volném horském terénu,
pohotovostni sluZbu na stanicich a domech spoleënosti a lavinova
pozorovani,

j) ve vztahu ke spolku Horsk4 slu#ba Ceské republiky, z. s., CO: 00506311
spoleënost

- provadi a zaji8tuje S$koleni élena spolku Horska sluZba Ceské republiky, z. s.

a dal$ich osob (fastnicich:se na zêchrannych a pdtracich akcich v horském
terênu,
- zaji$tuje materiélné technické vybaveni spolku Horska slu#ba Ceské
republiky, z.s.,
- podporuje éinnost spolku Horské slu#ba Ceské republiky, z.s.,
- zajistuje preventivni ochranu zdravi lend Horské slu#by Ceské republiky,
Z.S.
- se fidi dal$imi ujednanimi v souladu s uzavfenou smlouvou s Horskou

sluZbou Ceské republiky, z.s.
- spolupracuje s organy vefejné sprêvy a dal$imi osobami soukromého prava,
k) spolupracuje s ostatnimi z&chrannymi organizacemi v Ceské republice iv
zZahraniéi,

D) spolupracuje s orgény vefejné sprêvy, ochrany pfirody a #ivotniho prost/edi
a jinymi orgény a organizacemi.

2. Spoleënost dale poskytuje nebo zajituje tyto dopliikové slu#by a éinnosti:
a) provadi a zaji$tuje $Skoleni pro uchazeëe ke zkou$kam dle zAkona é.
179/2006 Sb., o ové/ovêni a uznévani vysledku dal$iho vzdéldvénia o
Zzméné nêkterych zAkonu (zakon o uznavani vysledku dal$iho vzdéléavani),
ve znéni pozdéj$ich piedpisu (dale jen ,zékon &. 179/2006 Sb.”), k nimz ma

autorizaci,
b) jako autorizovan4 osoba provédi a zajistuje zkou$ky dle zAkona &.
179/2006 Sb,,
€) mimoSkolni vychova a vzdélêavêni, poifddani kurzu, $koleni, kulturné
vzdélêvacich akci, prezentace, piehlidky, véetné lektorské innostia
obdobné akce,
d) prodéva reklamni pi/edmêty s logem spoleënosti piedem schvdlené
Zakladatelem,
e) prondjem prostor, které jsou ve vlastnictvi spoleënosti,
f) prodej nepot/ebného materiëlu, majetku a reklamnich piedméêta.

Podminky poskytovani sluzeb
1. Spoleënost poskytuje:
a) sluZby uvedené v dl. 2 bodu 1 pism. a) a b) na zêkladé vznesenych
poZadavku v rozsahu kapacity spoleënosti a s piihlédnutim ke klimatickym
podminkAm a riziktim pro zdravi a Zivot, jak osob sluZbu spoleënosti
poZadujicich, tak i z&chrandiU sluZby spoleënosti poskytujicich,
b) sluZby uvedené v dl. 2 bodu 1 pism. c) - i) ve prospêch vefejnosti v rozsahu
disponibilni kapacity spoleënosti,
c) slu#by uvedené v él. 2 pism. j) budou poskytovany v souladu s uzavfenou
smlouvou se spolkem Horskê slu#ba Ceské republiky, z. s., ktery se podili
svymi éleny na zaji$tovani sluZeb, a na zakladé konkrétnich poZadavku
tohoto spolku.

2. K zajisténi slu#eb uvedenych v bodu 1 pouZije spoleënost kromé finanêénich prostiedku
Zziskanych

formou

dotaci,

grant

a daru fyzickych

a prêvnickych

osob,

rovnéZ finanêni

prostiedky ziskané za uhradu poskytnutych slufeb, pokud tyto sluZby budou zpoplatnêny.
O zpoplatnéni a vy$i Ghrad za jednotlivé sluZby rozhoduje sprêvni rada. Vy$e ahrady musi byt
stanovena pro v$echny pfijemce sluZeb jednotné. Takto ziskané finanéni prost/edky nemohou

byt spoleënosti

pouZity

k rozdéleni mezi

dleny organu

spoleënosti,

zamêstnance

ani ve

prospêch zakladatele.
3. Cenik uhrad za jednotlivé sluZby dle bodu 2 bude zvefejnéên v sidle spoleënostia na webu
spoleënosti tak, aby se s nim kaZdy nav$tévnik hor mohl seznamit.

Cast druha
Organy spoleënosti

CL4
Spravni rada

Oddil 1

Ëlenstvi ve sprêavni radé
1. Spravni rada ma devét 9 élenu.

2. Cleny sprêvni rady jmenuje zakladatel. TH dleny jmenuje na naêvrh spolku Horska sluZba
Ceské republiky, Z.s. Zakladatel miZe o nêvrh éleni spravni rady po#ddat jiné prêvnické osoby
a Eleny spravni rady jmenovat na jejich navrh.

3. Funkêni obdobi élena spravni rady je t/ileté. Opétovné élenstvi ve sprêvni radé je moëné.
4. Sprêvni rada voli z /ad svych ëlent p/edsedu a dva mistopfedsedy.
Zastoupeni

néktery z mistopi/edsedi

svoldvé zasedéni

sprêvni

rady.

Piedseda a vjeho
Piedseda

a vjeho

nepiitomnosti nêktery z mistop/edsedi fidi zasedaéni spravni rady.

5. Clenstvi ve sprêvni radé konéi:
a) uplynutim funkéniho obdobi,

b) Gmrtim,
Cc) odstoupenim,
d) odvoldnim z funkce zakladatelem v piipadé, Ze élen:
- piestane splfiovat podminky stanovené pro vykon funkce zAkonem,
- piestane splfiovat podminky, pro né£ byl na ZAdost zakladatele piislu$nou
organizaci do spravni rady jmenovén,

- Opakované se nezuëastfuje éinnosti sprêvni rady,
- poru$uje povinnost mléenlivosti die $ 10 odst. 5 zêkona,
- svym jednanim porusil dobré jméno spoleënosti.
6. Zakladatel odvold dlena sprêvni rady do jednoho mêsice ode dne, kdy se o divodu odvoldni
dovédél,

nejpozdéji

do

$esti

mêésicu

ode

dne,

kdy

divod

odvolani

nastal.

Neodvold-li

zakladatel Elena spravni rady ve stanovené Ihité, odvolê élena sprêvni rady soud na navrh
€lena sprêvni rady nebo na navrh dozorëi rady nebo osoby, které osvédéi pravni zêjem.

7. Na uvolnêné misto jmenuje zakladatel nového élena nejpozdéji do 60 dna ode dne uvolnéni.
Po marném uplynuti této Ihity jmenuje nového élena sprêvni rady na nêvrh élena spravni rady
nebo na navrh dozoréi rady nebo osoby, kterê osvédéi prêvni zZéjem, nebo bez naêvrhu, soud.

8. Clenové spravni rady jsou povinni:
a) Uiastnit se éinnosti spravni rady a FéAdné plnit Gkoly sprêvni radou jim
ulozZené,

b) obhajovat a propagovat zêjmy spoleënosti,
Cc) vykonavat funkci s pééi F&dného hospoddie,
d) zachovaêvat mléenlivost v souladu s $ 10 odst. 5 zAkona,
e) informovat zakladatele, Ze pfestali spliovat podminky, pro né# byli na
Zêdost zakladatele pfislu$nou organizaci do sprêvni rady nominovani.

9. Za Glenstvi ve sprêvni radé nepfislu$i jejim élentum odména.

Spoleënost muiZe lenam

sprêvni rady poskytovat pouze néhradu vydaja do vy$e uréené pravnim piedpisem.

Oddil 2
Pravomoc spraêvni rady
1. Sprévni rada:
a) dba na zachovavani uëelu, pro ktery byla spoleënost zalozena,
b) db4 na f&dné hospodaifeni s majetkem spoleënosti,
Cc) vydêva statut spoleënosti a rozhoduje o jeho zmêndach,
d) schvaluje rozpoëet spoleënosti a jeho zmény,
e) schvaluje mzdovy piedpis organizace,
f) rozhoduje o zéêsadach tvorby cen,
g) schvaluje /é&dnou a mimof&dnou Géetni zavêrku a vyroëni zpravu
spoleënosti,
h) rozhoduje o p/edmétu a rozsahu doplfikovych éinnosti spoleënosti,
j) jmenuje a odvoldva /editele spoleënosti, stanovi mu odmênu v rozsahu
mazdovych prost/edku spoleënosti,
j) udéluje predchozi souhlas k majetkovym dispozicim dle $ 13 odst. 1 zZêkona,
k) rozhoduje o pfechodu prêv a povinnosti zakladatele dle $ 8 odst. 7 zéêkona,
D rozhoduje o zru$eni spoleënosti, k rozhodnuti je tfeba souhlasu v$ech élenu
spravni rady,
m) k provedeni likvidace spoleënostijmenuje likvidatora,
n) udéluje Fediteli spoleënosti pfedchozi souhlas s odvolanim têch vedoucich
zZamêéstnancu, ktefi jsou bezprost/edné podiizeni /editeli spoleënosti, a to v
piipadé, Ze je s takovym vedoucim zaméstnance dohodnuta moznost
odvolêni z vedouci pozice.

2.

Spravnirada je oprêvnéna po pifedchozim souhlasu zakladatele rozhodnout o roz$ifeni
poskytovanych sluZeb spoleënosti, pokud veiejnost o jejich poskytovani projevi zajem.
Stejné tak je sprêvni rada po pfedchozim souhlasu zakladatele oprêvnêéna rozhodnout
0 zru$eni sluZby spoleënosti, pokud o ni neni po dobu del$i nez jeden rok zAjem.

Oddil 3
Jednaêni sprêvni rady
1. Sprêvni rada bude svolavana alespof, dvakrat roëné. Piedseda, nebo v jeho zastoupeni
nêktery z mistop/edsedu, svold mimof&dné zasedéni spravni rady vidy na ZAdost zakladatele
nebo feditele spoleënosti anebo nadpoloviëni vêt$iny lenu.
2. Rêdné i mimof&dné zasedéni sprêvni rady je svoldvano pisemnou pozvénkou odeslanou
na adresu élenu sprêvni rady, kterou sdélii jako adresu k doruéovani pisemnosti nebo na
emailovou adresu. V pozvénce musi byt uveden termin, misto a program jednêéni sprêvni rady.
Pisemné

materiëly

uréené

k projednani

spravni

radou

se zasilajf élenim

sprêvni

rady

nejpozdéji 5 dnu p/ed jednanim spravni rady. Pokud neni moëné pisemné materiëly rozeslat
Glenum spravni rady piedem,

musi jim byt rozdény pfed zahéjenim jednani a musi byt pfi

jednani spravni rady vytvofen éasovy prostor, aby se mohli s materiëly pied jednênim o jejich
obsahu seznamit.

3. Mimoiddné

zasedaéni

sprêvni

rady

se koné

v neiblizZ$im

moëném

terminu

za

uéasti

nadpoloviëni vet$iny v$ech dlenu.
4. Sprêvni rada je usné$enischopna, je-li pfitomna nadpoloviëni vét&ina v$ech jejich élent.
K rozhodnuti je t/eba souhlasu vêt$iny piitomnych élenu. Pii rovnosti hlast rozhoduje hlas
piedsedy sprêvni rady, neni-li jednaéni piitomen, hlas mistop/edsedy sprêvni rady.
9. K rozhodovêni o zmêné statutu a schvaleni rozpoëtu je teba souhlasu nadpoloviëni vét$iny
v$ech Elenu.
6. K rozhodnuti o zru$eni spoleënosti je t/eba souhlasu v$ech élena.
7. V mezidobi

mezi zasedanimi

sprêvni rady muZe

Nestanovi-li tento statut jinak, za$le

pfi rozhodovani

spravni rada rozhodovat
per rollam

per rollam.

feditel spoleënosti

nebo

piedseda spravni rady nebo jeden z mistopfedsedi élentim sprêvni rady a Fediteli spoleënosti
materidl, o nêmz ma sprêvni rada rozhodnout, véetné formulace poZadovaného rozhodnuti
poëtou, faxem nebo na emailovou adresu. Clen spravni rady za$le své rozhodnuti Fediteli nebo
piedsedovi

sprêavni

rady

nebo

jednomu

z mistopiedsedl

ve

stanovené

Ihutê,

kter

je

minimalné 5 kalendafnich dnu. Neodpovi-li dlen sprêvni rady ve stanovené Ihuté, plati, Ze se
zdrzZel hlasovéni. Nestanovi-li tento statut jinak, je rozhodnuti schvêleno, je-li po uplynuti Ihity
K rozhodnuti dosazeno

souhlasu

nadpoloviëni vêt$iny v$ech Elena sprêvni rady. O tomto

(dosaZeni éi nedosaZeni souhlasu) je Feditel spoleënosti povinen informovat éleny sprêvni rady
do 3 kalendainich dni stejnym zpusobem, jakym byla zaslêna Z&dost o rozhodnuti per rollam.
Na nejbliz$im zasedani sprêvni rady je piedseda spravni rady nebo jeden z mistopfedsedt,

povinen informovat spravni radu o v$ech rozhodnutich piijjatych per rolam v mezidobi mezi
jednanimi sprêvni rady. Rozhodovêni per rollam nelze pouëit pro rozhodnuti podle bodu 5a 6.
8. Zpusobem

per rollam sprêvni rada muze

vydat pfedchozi souhlas

fediteli spoleënosti

k jednani spoleënosti podle $ 13 odst. 1 zêkona. Podklady pro rozhodnuti v tomto piipadé
zZasilê Elentim sprêvni rady /editel spoleënosti ze svého rozhodnuti. Souhlas je udélen dnem,
v nêmZ je dosa#eno

souhlasu

nadpoloviëni vét&iny v$ech

uvedenym

v pfedchozim

bodé.

predklédé

sprévni

na

radé

Prêvni

jejim

(kon

zasedani

nabyva

dlena sprêvni rady zpusobem

platnosti podpisem

informaci

o

prêvnich

feditele.

ukonech

Reditel

uéinênych

s pfedchozim souhlasem sprêvni rady od jejiho posledniho zasedani.
9. O jednaêni spravni rady se pofizuje zêpis, ktery podepisuje piedseda nebo mistopiedseda
spravni rady, ktery fidil jeji jednani. V zapise je nutné uvést rozhodnuti piijimand k jednotlivym
bodum programu a jmenovitë uvést nesouhlasna stanoviska, pokud o to élen, ktery hlasoval
proti, pozada.
10. Zapisy se v elektronické formé zasilaji v$em lentim spravni rady a piedsedovi dozoréi
rady. Zêpisy se uchovavaji v dokumentaci spoleënosti spolu se v$emi dokumenty, které byly
na jednéni sprêvni rady projednany.
11. Zakladatel ma prêvo se zuëastnit jednani sprêavni rady s hlasem

poradnim.

Pozada-li

o slovo, musi mu byt udéleno.

Cl.5

Reditel
Oddil 1
Prêva a povinnosti

1.

Reditel spoleënostije statutêrnim organem spoleënosti.

2.

Reditel pouziva také tradiëni oznaéeni , nêëelnik Horské sluZby CR"

3. Musi byt minimalné

10 let zamêstnancem

spoleënosti

na pozici ,Terênni

pracovnik -

Zéchran4i” a musi mit odbornou praxi jako Cviëitel horské sluZby.

4. Reditel vykonêva funkci ve smluvnim pomêru, za co# mu naleëi odmêéna.
5. K ukontim uvedenym v $ 13 odst. 1 zakona si musi feditel vyZédat piedchozi pisemny
souhlas spravni rady.
6. Reditel

predklêadé

a vyroëni zprêvu.

spravni

radé

nêvrh

rozpoëtu,

F&dnou

a mimofédnou

uéetni zavérku

7.

Reditel

je povinen

vykondvat

svoji funkci

s pêééi

FAdnéno

hospod&fe

a zachovavat

mléenlivost dle $ 10 odst. 5 z&kona.
8. Reditel imenuie a odvoldvê vedouci pracovniky spoleënosti, #idi a kontroluje jejich praci.
7. Reditel mize jmenovat poradni organy a feëitelské tymy k zajisténi plnéni Gkold spoleënosti.
9. Reditel vydéva vnitfni piedpisy spoleënostis vjjimkou statutu a mzdového pedpisu. Vydané
piedpisy umisti v elektronické podobé na intranet spoleënosti tak, aby se s nimi mohli v$ichni
élenové sprêvni a dozoréi rady seznamit.
10. Reditel podéva spravni radé na jejich FAdnych i mimoF&dnych zasedénich

informaci o

€innosti spoleënosti véetné rozhodnuti uëinênych s pfedchozim souhlasem sprêvni rady.
11. Reditel zasilê Hlentim spravni rady a dozoréi rady vZdy do 25. dne mêsice piehled &erpani
rozpottu za pi/edchozi mêésic a po ukonéeni kalendainiho étvrtleti prehled o éerpani rozpoëtu
na zêkladé uëtové osnovy. Reditel neprodlené informuje éleny spravni rady, dozorëi rady a
povéifeného zêastupce zakladatele o zêvaZnych skuteënostech a mimof&dnych udélostech z
Cinnosti spoleënosti.
12. Na feditele spoleënosti nelze pfenést rozhodovani ve vécech, které naleZ#i do vyslovné
kompetence spravni rady dle zékona.

13. Reditel nemiZe byt Elenem sprêvni rady ani dozorëi rady, je v$ak opr&vnên Géastnit se
jednani sprêvni rady a dozorti rady bez hlasovaciho prêva s tim, Ze je oprêvnêén vyjadfovat se
ke kazdému bodu programu jednani piislu$ného orgénu, piipadné muZe navrhovat dopinêni

bodu na program jednani.
14.

Reditel

spoleënosti

mtZe

rozhodnout

o zapojeni

spoleënosti

do

sdru#eni,

spolki,

organizaci, unii éi jakékoliv dal$i formy partnerstvi s vefejnymi éi soukromymi subjekty pouze
po pfedchozim souhlasu sprêvni rady.
15. Reditel miëe rozhodnout o zapojeni spoleënosti do jakychkoliv grantovych projektti pouze
Po piedchozim souhlasu sprêvni rady.
16.

Reditel

spoleënosti

jmenuje

svého

zastupce,

ktery

ho

bude

zastupovat

vjeho

nepiitomnosti.
Oddil 2
Zpusob jednani feditele
Za

spoleënost

jedna

ijeditel

spoleënosti.

Podepisuje

se

jménem

k napsanému nebo oti$ténému nazvu spoleënosti piipoji svlj podpis.

spoleënosti

tak,

Ze

ClL.6
Dozorti rada
1. Dozoréi rada je kontrolnim organem spoleënosti.
2. Dozoréi rada ma 6 len.
3. Cleny dozoréi rady jmenuje zakladatel. Dva éleny dozorëi rady jmenuje zakladatel na nêvrh
spolku

Horsk4

slu#ba Ceské

republiky, z.s. Zakladatel miZe

o nêvrh élent dozoréi rady

poë4édat jiné prêvnické osoby a Eleny dozorëi rady jmenovat na jejich nêvrh.
4. FunKéni obdobi élena dozorëi rady je tiileté.
5. Clenové dozorëi rady voli ze svého stiedu pfedsedu a mistopfedsedu. Pi/edseda, nebo jim
povêfeny élen dozorëi rady, svoldvé zasedani dozoréi rady. Piedseda, nebo jim povêfeny élen
dozoréi rady, fidi zasedani dozorëi rady.
6.

Neni-li

timto

statutem

a zaklédaci

listinou

stanoveno

jinak,

plati

pro

zpisob

#lenstvi

v dozorëi radé ustanoveni o élenstvi ve spravni radé.
7.

Dozorëi

rada

je

usnAfenischopn4,

je-li

piitomna

nadpoloviëni

vét$ina

jejich

€lenu.

K rozhodnuti je t/eba souhlasu vét$iny piitomnych élenu. Pii rovnosti hlasu rozhoduje hlas
piedsedy.
8. V mezidobi

mezi zasedénimi

dozoréi rady muzZe dozorëi rada rozhodovat

per rollam.

Nestanovi-li tento statut jinak, za$le pfi rozhodovani per rollam piedseda dozoréi rady, nebo
jim povéfeny élen dozoréi rady, dlenim dozoréi rady a fediteli spoleënosti material, o nêmzZ
ma dozoréi rada rozhodnout, véetné formulace poZadovaného rozhodnuti po$tou, faxem nebo
na emailovou adresu. Clen dozorëi rady za&le své rozhodnuti p/edsedovi dozorëi rady a /editeli
spoleënosti ve stanovené

Ihtê,

kterê je minimalné

5 kalendainich

dnu.

Neodpovi-li élen

dozorëi rady ve stanovené lhuté, plati, Ze se zdrzel hlasovani. Nestanovi-li tento statut jinak,
je rozhodnuti schvaêleno, je-li po uplynuti Ihuty k rozhodnuti dosaZeno souhlasu nadpoloviëni
vêét&iny v$ech

&lent dozoréi

rady. O tomto

(dosaZeni

éi nedosazeni

souhlasu) je feditel

spoleënosti povinen informovat dleny dozorëi rady do 3 kalendainich dni stejnym zpusobem,

jako byla zaslêna Z&dost o rozhodnuti per rollam. Na neijbliZ$im zasedani dozorëi rady je
piedseda dozorëi rady, nebo jim povéfeny élen dozoréi rady, povinen informovat dozorti radu
o v$ech rozhodnutich pfijatych per rollam v mezidobi mezi jejimi jednanimi.
9. Dozoréi rada:

a) pfezkoumava /édnou a mimof4&dnou uéetni zêvêrku a vyroëni zpravu
spoleënosti,
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b) alespof jednou roëné podav4 Fediteli spoleënosti a sprêvni radé zprévu o
vysledcich své kontrolni éinnosti,

c) dohliZi na dodrZovani zakonu, zaklédaci listiny a statutu pii innosti
spoleënosti,
d) je oprêavnéna svolêvat mimoiédnaé zasedaéni sprêvni rady, pokud tak
vyZaduji zajmy spoleënosti.
10.

Clenové

dozoréi

rady jsou

oprêavnêéni

nahlizet

do

uéetnich

knih

a jinych

dokladu

a

kontrolovat v nich obsaZené udaje.
11. Clenové dozorëi rady jsou oprêvnéni (iëastnit se v&ech zasedaêni sprêvni rady, a pokud
o to pozadaji, mohou se vyjédiit k jakémukoliv bodu, av$ak nemaii prêvo hlasovat.
12. Dozoréi rada je povinna upozornit /editele a sprêvni radu na poru$eni zZ&konu, ustanoveni
zaklêdaci listiny nebo statutu,

na nehospodarné

postupy,

popfipadé

na dal$i nedostatky

v Einnosti spoleënosti. Dozorëi rada je oprêvnêna stanovit fediteli nebo sprêvni radé Ihutu ke
Zjednaêni napravy zji$ténych nedostatku. Neni-li nêprava zjednana, dozorëi rada neprodlené
informuje o zjisténych nedostatcich zakladatele spoleënosti.
13. Za €lenstvi v dozoréi radé nepiislu$i jejim dlenim

odméêna.

Spoleënost muZe élenim

dozorëi rady poskytovat pouze nahradu vydaju do vy$e uréené prêvnim pfedpisem.

C.T
Organizaéni struktura
1. Zakladni organizaéni struktura spoleënosti zahrnuje dvé urovné vedeni. Pryni urovef fizeni
vykonava

feditel

spoleënosti.

Druhou

trovefi

fizeni zajistuje

vedouci

uifadu

spoleënosti

a oblastni natelnici. Dalsi urovné fizeni muzZe uréit organizaéni /&d spoleënosti.
2. Vedouci ufadu spoleënosti a oblastni n&éelnici spoleënosti jsou vedouci zamêéstnanci, ktefi
jsou bezprost/edné podiizeni /editeli spoleënosti.
3. Organizaëni strukturu spoleënosti podrobnéji upravuje organizaéni F&d spoleënosti, ktery
vydaêva feditel spoleënosti po pfedchozim schv4leni sprêvni radou spoleënosti.
4. Poradnim

orgéanem ieditele spoleënosti je Rada natelniku spoleënosti, které se sklêd4

Z oblastnich

naéelnika

spoleënosti.

Radu

naéelnika

svoldva

feditel

spoleënosti

nebo

je
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svoléna,

pokud

spoleënosti.

o jeji svoldni

Rada

naêtelniku

poë#&dé
je

nadpoloviëni

uréena

vêét$ina

k pravidelnému

a

v$ech

oblastnich

prubéZnému

nafelniku

vyhodnocovani

podminek pro zaji$tovêni z&chranaiské a souvisejici éinnosti spoleënosti a vyméêné poznatku
souvisejicich s vykonem zêchranaêfské Ginnosti vjednotlivych oblastech. Rada natelniku muze
piedklêdat Fediteli spoleënosti néêvrhy na piijeti nezbytnych opatieni k /adnêmu vykonu sluZeb
a

&innosti

spoleënosti,

Tim

neni

nijak

dotéena

odpovédnost

vedoucich

zamêstnancu

spoleënosti na jednotlivych stupnich fizeni za f&dné plnéni pracovnich povinnosti.

5. Vedouci
s obecné

ufadu

zabezpeëuje

zAvaznymi

piedpisy,

€innost

administrativniho

centra

spoleënosti

v souladu

se zaklédaci listinou spoleënosti, timto statutem,

vnit/nimi

piedpisy spoleënosti a pokyny feditele spoleënosti.
6. Podrobnou

Upravu

pracovnéprêvnich

jednotlivych vedoucich

zaméstnancu

vztahu vedoucich zaméstnancu,

a zamêstnanca

spoleënosti

pracovni naplné

stanovi organizaéni

f&d

a dal$i pracovnéprêvni pfedpisy, které vydéva Feditel spoleënosti. Organizaéni &d a mzdovy
pfedpis musi byt pied vydanim projednan spravni radou, tim nejsou dotëena prava odborové
organizace, pokud u zamêéstnavatele pusobi.
7. Ekonomicky chod spoleënosti a éinnost spravni rady a dozoréi rady je zaji$tovana
zZ administrativniho centra spoleënosti.

Cast treti
Uzemni ptisobnost

CL3a
Oblasti

1. Spoleënost ptisobi v horskych oblastech Ceské republiky, a to v oblasti Sumava, Kruëné
hory, Jizerské hory,
Uzemnimi

Krkono$e,

organizaénimi

Orlické hory, Jeseniky a Beskydy.

jednotkami

spoleënosti

bez zpusobilosti

Jednotlivé oblasti jsou
samostatné

vystupovat

v prêvnich jednanich. Uzemni pisobnost oblasti je uvedena v piiloze tohoto statutu.
2. Spoleënost se éleni na tyto oblasti: Sumava, Kru&né hory, Jizerské hory, Krkonoëe, Orlické
hory, Jeseniky a Beskydy.

3. Sidla jednotlivych oblasti jsou:

- Sumava - Dim Horské sluëby CR, o.p.s., Spiëak 56, 340 04 Zelezna Ruda,
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- Kru$né hory - Diim Horské sluZby CR, o.p.s., 362 62 Boëi Dar 204,
- Jizerské hory - Dum Horské sluZby CR,
- Krkonoëe - Dm

O.p.s., 468 12 Bedfichov 277,

Horské slu#by CR, o.p.s., 543 51 Spindleriv Mlyn 260,

- Orlické hory - Dim Horské slu#by CR, o.p.s., 517 91 De&tné v Orlickych
horéch 450,

- Jeseniky - Dam Horské sluZby CR, o.p.s., Cervenohorské sedlo, 790 85
Doma$ov é. 76,
- Beskydy - Dam Horské slu#by CR, o.p.s., Ondieinickê 896, 739 11 Frydlant
nad Ostravici.
4. V Eele oblasti stoji naëelnik oblasti, kterého jmenuje a odvoldv4 feditel spoleënosti. NAGelnik
oblasti je zamêstnancem spoleënosti odpovédny za zAchrannou i ekonomickou éinnost oblasti
fediteli spoleënosti
5. Naëelnik oblasti samostatné zabezpeëuje vykon sluZeb a ëinnosti spoleënosti na svém
Uzemni,

a to v souladu

s obecné

zavaznymi

pravnimi

piedpisy,

se zakladaci

listinou

spoleënosti, timto statutem, vnitinimi piedpisy spoleënosti a pokyny feditele spoleënosti.
6. Za

uielem

zajisténi naleité

odborné

urovné

poskytovanych

sluZeb

a Ëinnosti

muze

naëelnik oblasti zakladat své poradni organy a po pi/edchozim souhlasu feditele spoleënosti

jmenovat do téchto poradnich organi vhodné osoby. Uëast v poradnich orgênech nezaklêda
pracovnépravni

pomér

ani jiny obdobny

pomêr

ke spoleënosti.

Za

Ginnost

v poradnich

organech lze poskytnout odmêénu jen s pifedchozim souhlasem feditele spoleënosti.
7. Uzemni ptisobnost oblasti je uvedena v pfiloze tohoto statutu.

Cast Etvrta
Hospodaieni spoleënosti

CL9
Majetek spoleënosti
1.

Zdrojem financovani spoleënosti je cely jeji majetek.

Majetek spoleënosti tvoii:
a) dotace z vefejnych prost/edku,
b) hodnota daru a odkazi pochazejicich od tifetich osob,
Cc) piijmy z €innosti a ze sluzeb poskytovanych spoleënosti.
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Cl. 10

Uéetnictvi spoleënosti
1. Spoleënost je povinna ve svém

Uuëetnictvi dusledné oddéëlit naklady a vynosy spojené

s doplfikovou éinnosti, naklady a vynosy spojené s obecné prospê&$nymi sluZbami a naklady
a vynosy nepatficich do pi/edchozich skupin a spojené se spravou spoleënosti.
2. Radn4 a mimof&dn4 uëetni zavérka musi byt ovéfena auditorem spoleënosti.

Cl. 11
Vyroëni zprava
1. Spoleënost sestavuje a zvefejfiuje vyroëni zprêvu o své éinnosti a hospodaieni a piedklada
ji spravni radé nejpozdéiji do $esti mêsicu od skonëeni uéetniho obdobi.
2. Vyroëni zprêavy jsou zvefejnêny

v zêkonem

stanovené

Ihuté ulozenim

do sbirky listin

rejstiikového soudu.

3. Vyroëni zprava spoleënosti zahrnuje, kromé nalezitosti stanovenych

uéetnimi piedpisy,

zZejména infiormace o:

a) piehledu v$ech éinnosti za kalendaini rok s vymezenim jejich vztahu k
uéelu, pro ktery byla spoleënost zaloZena véetné doplikovych éinnostia
jejich zhodnoceni,
b) lidskych zdrojich,

c) vynosech v élenéni podle zdroju,
d) vyvoiji a stavu fondu spoleënosti k rozhodnému dni,
e) stavu majetku a zé&vazku spoleënosti k rozhodnému dni a jejich struktuie,
celkovému objemu nakladu v élenéni na naklady vynaloZené pro plnêni
obecné prospé$nych sluZeb, pro plnêni doplikovych éinnosti a na vlastni
Ginnost spoleënosti véetné nakladi na mzdu ieditele,

f zméné zaklédaci listiny a zméné ve sloZeni spravni a dozorti rady a
o zmêéné feditele spoleënosti, k nizZ do$lo v pribéhu uëetniho obdobi.
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Cl. 12
Zru$eni spoleënosti

1. Spoleënost ze zru$it v souladu s $ 8 z&kona.
2. Zru$uje-li se spoleënost rozhodnutim sprêvni rady, musi sprêvni rada toto své rozhodnuti
oznamit pisemné zakladateli neiméné dva mêésice piede dnem, ke kterému ma byt spoleënost
Zru$ena, jinak rozhodnuti sprévni rady pozbude platnosti.
3. Diive, neëz je spoleënost podle rozhodnuti sprêvni rady zrufena,
rozhodnuti

zménit

nebo

zru$it,

musi

v$ak

souëasné

mUZe zakladatel toto

zajistit ëinnost spoleënosti

alespof,

v rozsahu, ktery umozni plnêni jejich zêvazku.
4. V piipadé zru$eni spoleënosti a jeji likvidace bude likvidaéni zustatek spoleënosti pieveden

na Ceskou republiku.

Cast pata
Zavéretna ustanoveni

Cl. 13
Tento statut byl schvalen sprêvni radou spoleënosti dne 20. 11. 2020 a nahrazuje s uëinnosti
od 20. 11. 2020 v

plném rozsahu statut Horské sluZby Ceské republiky, o.p.s. schvêleny

spravni radou spoleënosti dne 19. Eervna 2018.

Cl. 14
Tento statut je vyhotoven ve tiech stejnopisech, z nichz dva budou ulo#eny ve spoleënosti, a
jeden obdrzi zakladatel. V digitalni podobé

bude statut uloZen do sbirky listin veiejného

rejstiiku.

V Praze dne 20. 11. 2020

Ing. Klara Dostalovê, pfedsedkyné spravni rady
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Piiloha ke Statutu Horské sluëby CR, o.p.s.
Uzemni pusobnost oblasti Horské sluZby CR, o.p.s.
(slovni popis hranic)

Oblast Horské slu#by CR, o.p.s. Beskydy
Hranice oblasti jsou tvofeny pfirozenym geologickym utvarem Moravskoslezské Beskydy a
Javorniky. Vychozi bod tvoii dim HS ve Frydlanté nad Ostravici- statni silnice
do Malenovic — Borové, okresni silnice na Lubno — stêtni silnice do PraZma —- VyS$ni Lhota
— fozcesti smêr Prasivé - okresni silnice do Smilovic - Guty - Oldfichovice - dolni stanice
lanovky na Javorovy - Tyry - zelend turistickê znacka na Maly Ostry - stêtni hranice
s Polskem — Velkê Cantoryje - Velky Sto#ek - Hréava — stêtni hranice se Slovenskem —
Sance — St/elné v Javornikéch — stêtni silnice pfes Lideëko a Vala$skou Polanku - Vsetin
— stêfni silnice na Du$nou a Vala$skou Bystfici- RoZnov — modraê turistickê znacka pies

Kamenëérku na Dlouhou — Vefovice - Zelezniëni trat do Fren$têtu pod Radho$tém — statni
silnice do Trofjanovic — pod Pindulou — okresni silnice pfes Trojanovice do Kuncic p. O. —
pak po #luté turistické znaëce, kterê navêZe na zelenou do obce Kozlovice - Metylovice —
okresni silnice do Frydlantu nad Ostravici- Dam HS.

Oblast Horské slu#by CR, o. p. s. Jeseniky
Severni hranice oblasti tvofi stêtni hranice s Polskem a déle pokraëuje po komunikacich,
které vyznaëuji osady a mésta — Mladkovské sedlo — Krêliky, Cervenê voda —- Bukovice

— KlêSterec— Bludov - $umperk —- Mladofiov - Oskava - Rymafov - Bruntél - $Siroké Niva
— Ho$tékovice - Mésto Albrechtice - Jindfichov - Zlaté Hory - Mikulovice —- Supikovice
— Staré Cervené Voda - Zulové — Vojtkovice — stêtni hranice.

Oblast Horské slu#by CR, o. p. s. Jizerské hory
Severozépadni hranice je tvofena stêtni hranici s Polskem a déle pokrauje — Myto
— Do pravém bfehu feky Jizery do Jablonce nad Jizerou obec Tiië - Vysoké nad Jizerou
— Espreso - Velké Hamry - silnice kopirujici Cermostudniëni hfeben - Zbytky- Hut
— Dolni Cern4 Studnice — Jablonecké Paseky —- Jindfichov - M$eno — Louëné - Harcov
— Lidové sady - Ruprechtice —- Rudolfov —- Katefinky - Fojtka —- Mni$ek - Albrechtice
u Frydlantu - Vétrov - Luh - LuZec - Lêzné Libverda - Nové Mésto pod Smrkem — stêtni
hranice Polsko. Samostatné tizemi Je$tédsky hfeben - Horni Hanychov - Horni Suchê
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— Karlov - HamrStejn —- Andélskê hora - Jitava - Zdislava - KfiZany - Hofeni Paseky

— Svétlé pod Je$tédem - U S&mali — Pilinkov — Horni Hanychov.

Oblast Horské sluZby CR, o. p. s. Krkonoëe
Severni hranici oblasti tvofi stêtni hranice s Polskem a déle pokraduje
— od Harrachovského nédraZi pfimo na sever na stêtni hranici s Polskem, na jih na statni
silnici €. 14 - Vilémov — Rokyfnice nad Jizerou - Jablonec nad Jizerou - Hradsko
— Mafikov — po modré turistické znace do Dolni Du$nice a Zabyly - Jest/abi— po silnici
pies kfiZovatku Rezek — Rokytnice nad Jizerou - Roudnice — kiZovatka U Skéli a Vichovou
Lhotu — Vichov& na Jizerou - stêtni silnice €. 14- silnice pies Hrabaëov na kfiZovatku do
Valteiic- z Valtefic po modré turistické znadce na KHiZovky - ëlutê turistickê znaëka pies
Knézice do Vrchlabi-— modrê turistickê znadka na Dolni Dvir a Rejdi8té - z RejdiSté po

#luté turistické znaéce k Cernému dolu — obchvat Cerného dolu na Cistecky Bolkov — ostré
pravotocivé zatéika silnice k Janskym L&znim - Hoffmanovy Boudy - po Zluté turistické
znatce k Janské boudé - Janské hora —- Svoboda na Upou — stêtni sinice &. 296 a# na

kfiZovatku do Horniho Mar$ova — #lutê turistické znaëka na Rychorskou boudu - zelené
turistickê zna€ka Na Kutnou — Fervend turistickê znadka na Dvorsky les - KAmen na silnici
é. 300/Babi- Zacléf — zelené turistickê znaëka do Prkenného dolu - Zacléf (Nêrodni dum)
— jiZni ostry ohyb statni hranice.

Oblast Horské sluZby CR, o. p. s. Kru$né hory
Kraslicky prusmyk — Hraniëné - Kraslice - Sklené — Bidlové - Mlynské Chalupy - Stmy
Vrch - Vysoké Pec - Tisovê u Nejdku — Oldiichov - Pstru#i- Lipa - Mariënskê — Popov —
Jêchymov - Kupa 835 m n. m. —- Srni- Maly Hrzin - Réjov —- Doma$in - Volyné
— Vysluni- Celnê - Stré# - Mezihofi- Orasin - Sibeniëni Hirka - Jeze — KiiZatky
— Mezibofi- Osek - Hrob - St/elné - Dubi- Krupka - Kyn$perk —- Chlumec - Zandov
— Telnice - Naklé/ovsky prismyk —- Panenskê - Petrovice - oblast Tiskych stén (Tisa,
Ostrov, Raêjec) - oblast Dêéinského SnéZniku.

Oblast Horské sluZby CR, o. p. s. Orlické hory
Severni hranice oblasti tvori stêtni hranice s Polskem a déle pokratuje —- Dobro$ov
— dizbice - Novy Hrê&dek - Snézné - Bystré - Dobré - Rampu$e —- Rokytnice v Orlickych
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hor&ch —- Kunvald - Nekof— Jablonné nad Orlici- Vyprachtice — $tity - Cervené Voda
— Kréliky - Dolni Lipka.

Oblast Horské slu#by ER, o. p. s. $Sumava
Ji#ni hranici oblasti tvofi stêtni hranice se Spolkovou republikou Némecko a Rakouskem
a déle pokraëuje od hraniëniho iseku IX a hraniëniho mezniku 20/2 po Cervené turistické
znatce (déle tz.) na rozcesti Pod Loveënou — po zelené t.z. k mostu pies Uhlavu (obec
Hamry) — po silnici l. tidy k rozcesti Hamry — po modré tz. do Zeleznicni stanice Hojsova
StréZ-Hamry - po zelené t.z. pies Prenet na rozcesti pod Malym Prenetem
— odtud po Fervené tz. do Dépoltic- déle po zelené tz. pies Mêstisté na rozcesti Suché
studênky a pfes Onen Svét na silnici 1. tfidy (Klatovy - Zelezné Ruda)
a po ni na Javornou - déle po mistni komunikaci p/es Gerliiv Dvur na Keply - po modré
tz. na rozcesti Pod Kamen&dem - odtud pies Busil a Zeë#ulku do Dobré Vody — déle pies
Pustinu na rozcesti Maly Babylon a po zelené tz. na Maly Radkov - RejfStejn — adolim
Losenice - Karlina Pila —- Cervené - Popelné — po Zluté tz. p/es Studenec do Michalova
— Stachy - po Eervené t.z. do Masékovy Lhoty- po silnici Novy Dvir- Penzion U Baburka
— Sindlov - Novy Svét — Borové Lada - Polka - Horni Vltavice — po silnici do HouZné —

foasnice — Hlinisté - po #luté tz. na Ceské Zleby - StoëZec - déle pravy bfeh Studené Vltavy,
Vltavy a pfehradni nédrZe Lipno po Frydavu - déle Frymburk - Zluté t.z. pies Kalisté - dale
pies Kramolin - Lopatné - Dvoreën4 - Lipno nad Vltavou - déle po levém bfehu Lipna do
Frymburku — Frydava - Pfedni Vytofi - Spêleni$té — hraniëni pfechod Guglwald.
Samostatné uzemi Kubova Hut- silnice 1. tidy do Horni Vltavice — Zaton - ldina pila
— ldina cesta (modré tz.) - Lukénskê cesta (modré tz.) - rozcesti KiZovê smré
— po Eervené t2z. pfes vrchol Boubina na Têflovo Hut — odtud po Kubohutské cesté zpêt na

Kubovu Hut. Kubova Hut po cyklistické stezce &. 1032 - smêr Lipka, déêle po Zlulé tz. pfes
Anensky Dvur do Polky a dale po st. sinici do Horni Vltavice.
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