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čHnek V
Vznik členství

1. Podmínky přijetí za čekatele jsou:

a. ýzická zdatnost, morální a charakterové vlastnosti, které jsou zrírukou řádného
plnění povinností člena

b. znalost terénu v oblasti, kde bude přijímán

c. ovládání lyŽařské a horolezecké techniky
d. potvrzení lékaře o způsobilosti k vykonu práce v HS ČR

e. maximální stáří, dovršení věku 40 let v den kdy bude schválen Radou oblasti jako

čekate1
f. dosaŽitelnost pro záchrannou činnost v příslušné oblasti HS ČR, kdy dosaŽitelnost

určuje Rada oblasti s přihlédnutím k hranicím oblasti
g. písemná žádost o přijetí, doloŽená doporučením dvou ručitelů, aktivních členů HS

ČR, kteří jsou nejméně 4 roky členy HS ČR. Ručitelé jsou povinni, se po dobu
čekatelství podílet na přípravě čekatele tak, aby zdárně absolvoval zák|adni školu
HS ČR.

2. Druh členství ěekatel vzniká, rozhodnutím příslušné Rady oblasti HS ČR, na návrh okrsku
HS ČR v dané oblasti. Čekatel nesmí wkonávat činnost HS ČR samostatně.

3. Dobrovolným členem se stane čekatel, kteý je nejméně jeden, nejvíce však čtyři roky

čekatelem, a kteý:
a. splňuje podmínky přijetí začekateIe
b. absolvoval zák|adní školu HS ČR, na kterou byl vyslán příslušnou Radou oblasti

a složil předepsané zkoušky
c. po splnění ýše uvedených podmínek složil při ukončení zimni části základní

školy HS ČR ao rukou Předsedy Rady HS ČR, nebo jím pověřeného zástupce slib
tohoto zněni:
'' Slibuji' že budu plnit veškeré úkoly, které vyplyvají z členství v Horské
službě tak' jak mi káže čest a svědomí a povinnost člena Horské služby
poskytnout v případě nouze pomoci každémuo vědom si toho, že nejvyššími
hodnotami společnosti je život a zdraví člověka ''.

4. Dobrovolným členem se čekatel stane dnem sloŽení slibu dle předchozího odstavce.

5. Čestným členem HS ČR se můŽe stát dobrovolný člen' kteý ukončil svoji aktivní činnost
uHSČRa

a. aktivně dlouhodobě působil v HS CR

b. v souvislosti s ýkonem sluŽby v HS ČR, utrpěl trvalou újmu na zdtaví,
znemožňující plnit povinnosti člena.

Návrh podává vedoucí příslušného okrsku Radě oblasti' jejímž rozhodnutím čestné
členství vzniká,



6. Lékařem HS se stávározhodnutím příslušné Rady oblasti HS ČR, na návrh okrsku HS ČR

v dané oblasti. Yztahuji se na něj právaa povinnosti člena HS ČR. Do sluŽeb je stavěn po

dohodě s vedením okrsku. Ve sluŽbě je označen jmenovkou s funkčním označením ,,Lékat
HS... Nemusí mít trvalou působnost v dané oblasti.

ČHnek VI
Zánik členství

1. Členství čekatele zanlká

a' vzdtním se čekatelství písemným sdělením doručeným vedoucímu okrsku,

b. ztriÍou některé z podmínek pro čekatelství,

c. nesloŽením předepsaných zkoušek nejdéle ve lhůtě 4 let ode dne přijetí za čekatele,
d. vyloučením z důvodů hrubého nebo opakovaného méně závažného porušení

povinností ěekatele; o vyloučení rozhoduje příslušná Rada oblasti,
e. smrtí.
f. zánikemHs ČR.

2, Členství dobrovolného člena zaniká:
a. vzďáním se členství písemn;ým sdělením doručeným vedoucímu okrsku,
b. rozhodnutím příslušné Rady oblasti

i. v případě trvalé zdravotní nezpůsobilosti k ýkonu práce v HS, dle
posouzení tělovýchovného lékaře,

ii. v případě nesplňování podmínky dosažitelnosti pro záchrannou činnost
v oblasti,

iii. v případě opakovaného nesplnění prověrek odborných vědomostí,
praktických znalostí a ýzických schopností,

c. dovršením věku pro odchod do starobního důchodu dle zákona č,I55l1995 Sb., o

důchodovém pojištění, (s qýjimkou čestného členství),
d. ryloučením z důvodů hrubého nebo opakovaného méně závaŽného porušení

povinností člena; o vyloučení rozhoduje příslušná Rada oblasti,
e. smrtí,
f. zánikem HS ČR.

3. Zahrubé porušení povinností člena se povaŽuje:

a. ýkon sluŽby pod vlivem alkoholu, nebo jiných návykových látek,

b. neoprávněné použití výstroje, ýzbroje a techniky HS,
c. nedodržení pokynů metodika, instruktora nebo cvičitele při metodické akci

aztoho plynoucí ohrožení bezpečnosti osob a majetku,

d. nenastoupení do řádně rozepsané služby bez omluvy' nebo vážného důvodu,

e. wlgámí, nebo arogantní chování vůči veřejnosti,
f. vyhružky' nebo napadání ostatních členů HS, slovní' či fuzické.



4. Zaopakované méně závažné porušení povinností člena se povaŽuje:

a. nedodržení pokynů metodika, instruktora nebo cvičitele při metodické akci,

b. pozdní nástup řádně rozepsané sluŽby bez omluly, nebo vážného důvodu,

c. vulgární, nebo arogantní chování, vůči ostatním členům HS.

5. Pokud k jednání podle odst. 4 dojde poprvé, následuje slovní napomenutí vedením okrsku'

podruhé písemné napomenutí vedením okrsku, potřetí, v takovém případě Rada oblasti

rozhoduje o vyloučení na návrh vedoucího okrsku. Proti tomuto rozhodnuti |ze podat

odvolaní do 15 dnů od doručení rozhodnutí k Radě HS ČR' o odvolání proti rozhodnutí

Rady oblasti rozhoduje s konečnou platností Rada HS ČR ve lhůtě 90 dnů ode dne

doručení odvolání.

6. Čestné členství zaniká

a. vzdénim se členství písemným sdělením doručeným vedoucímu okrsku,
b. odejmutím čestného členství rozhodnutím Rady oblasti'

c. smrtí.

d. zénikemHs ČR.

7. Členství lékaře HS zaniká:
a. vzdénim se členství písemným sdělením doručeným vedoucímu okrsku,
b. dovršením věku pro odchod do starobního důchodu d|e zékona ě.I55lI995 Sb.' o

důchodovém pojištění' (s vyjimkou čestného členství),

c. lyloučením z důvodů hrubého nebo opakovaného méně závaŽného porušení
povinností člena; o vyloučení rozhoduje příslušná Rada oblasti,

d. smrtí,
e. zánikemHs ČR'

ČHnek VII
Práva a povinnosti člena HS ČR

1. Členové mají právo účastnit se činnosti a schůzí okrsku s právem hlasovacím vyjma
čekatele a čestného člena, kteří mají pouze hlas poradní.

2, Dobrovolní členové a lékaři HS ČR mají dále právo:

a. volit a bý voleni do orgánů HS ČR'

b. převzit svěřenou ýstroj aýzbroj potřebnou k ýkonu činnosti' dle příslušné

směrnice,
c. ziskávat další odborné kvalifikace v HS ČR; podmínky pro jejich dosaŽení

specifikuje vnitřní předpis HS ČR.

d. členové mohou požádat o pozastavení členství v HS ČR ze 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
zák|adě stanovi ska okrsku.



Po skončení pozastavení ělenstvíje člen povinen předloŽit lékařskou prohlídku u

sportovního lékaře, ne starší 1 roku a splnit szickou prověrku, pokud ji v

posledních 10 měsících nesplnil.

V případě, že doba pozastaveného členství přesáhne dvanáct měsíců, je člen
povinen podrobit se přezkoušení v rozsahu znalostí a dovedností zakladní školy
HS, s qýjimkou prokázáni ýzické zdatnosti. Přezkoušení musí proběhnout v
rámci konání buď letní' nebo zimní části zák|adní školy HS. Žadate| má právo na
jedno opakování zkoušky. opakovaná zkouška musí byt rovněž vykoniína v celém
rozsahu znalostí a dovednosti základní školy HS.

Při pozastavení členství je člen povinen odevzdat odznak a průkaz a odložit k
hospodáři oblasti rrystroj a ýzbrď1.

3, Povinností čekatelů, členů a lékařů HS ČR dále je:

a. dodrŽovat Stanovy a ostatní předpisy HS ČR, jakož i plnit rozhodnutí a pokyny

orgánů HS ČR.

b. dbát o dobré jméno HS ČR,

c. svědomitě plnit všechny svěřené úkoly, aktivně se zúčastňovat záchrawtých akcí

a vŠech dalších činností HS ČR,

d. pečovat o svůj zdravotní stav a potřebnou szickou zdatnost,

e. nejméně jedenkrát ročně absolvovat lékařskou prohlídku, ve zdravotnickém

zaŤízenischváleném Radou oblasti HS ČR,

f. účastnit se předepsaných doškolení a prověrek, praktických dovedností

a teoretických znalostí a splnit fyzické prověrky' nejméně jedenkrát za rok,

g. při ýkonu ěinnosti nosit sluŽební stejnokroj' odznak a prikaz, a tímto

se na lryžádání prokazovat (vyj ma čekatelů),
h. poskýnout kďdému pomoc v případě ohrožení zdravi, nebo života,

i. zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které Se dozvěděl v souvislosti

s výkonem činnosti HS a své funkce, s ýjimkou případů, kdy skutečnost

oznamuje se souhlasem ošetřované osoby' nebo ji oznamuje policii a pracovníkům

zdravotní služby'
j. chránit majetek, kteqf mu byl svěřen, a ktery slouŽí k výkonu činnosti HS'

vlastním nákladem provádět běžné opra\T/ a údrŽbu svěřené l"ýstroje avýzbroje,

k. řádně vykonávat funkci, do které byl zvolen nebo ustanoven'

l. dodrŽovat provozní řád sluŽeben, stanic a domů HS ČR,

m. při zániku členství odevzdat služební průkaz a odznak, vrátit svěřenou ýstroj
aýzbroj do 15 dnů (vyjma čekatelů), pokud Rada oblasti nerozhodne jinak.

4, Lékď HS ČR, kteý neabsolvoval Zák|adní školu HS a.musí aktivně spolupracovat
v rámci lékařské komise - přenášet informace do okrsků a aktualizovat témata
školení v okrscích

b. musí se povinně účastnit letních a zimních opakovacích školení jednotliqých
okrsků, nebo oblastí



c. musí odsloužit minimá|ně 30% pruměrného počtu sluŽeb, v rámci celého roku
může bý stavěn do sluŽeb pouze' pokud absolvuje lékařskou prohlídku ve
stejném rozsahu jako členové z.s. a absolvuje fuzické prověrky v předepsaném
limitu.

d. musí aktivně působit při proškolování ze zdravovědy v rámci opakovacích školení
a přednášek na okrscích

e. splnění všech povinností musí evidovat ve ýkazu činnosti a na jeho základě bude
kaŽdoročně prověřen na prověrkové schůzi.

f. kvůli absenci zěkladni školy HS, nesmí samostatně vykonávat záchrannou činnost
za pomoci lanoqých nebo transportních prostředků.
Při splnění všech povinností vzniká lékďům, kteří neabsolvovali Zák|adni školu
HS, niírok na vybavovánímateriálem podle směrnice o poskyovaní prostředků
osobního vybavení. Pokud lékař nesplňuje povinnosti uvedené ve Stanovách,
nesmí samostatně lrykonávat jakoukoli činnost Horské služby.

Další povinnosti
a. je- li přítomenzácltanrté činnosti zaměstnanec HS ČR,o.p.s., přebírávždy řízení
b. a zodpovědnost za provedení akce. není-li přítomen zácluarné činnosti

většího rozsahu zaměstnanec HS ČR'o.p.s.'
jsou členové okrsku HS ČR povinni ohlásit vše dispečerovi oblasti a ten přebírá
vždy Íízeni a zodpovědnost za provedení akce.

4. Kolize práv a povinnosti zaměstnance HS ČR, o.p.S. V rámci členství vHS ČR se řídí
rozhodnutím Rady HS CR.

5. Člen HS Čn.1e pro výkon sluŽby pojištěn.

ČHnek VIII
orgány HS ČR

Organy HS CR jsou:
a, Valná hromada
b. Rada HS ČR
c. předseda Rady HS CR
d. Revizní komise

Clánek IX
Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem HS CR.

2. Valnou hromadu tvoří delegáti - členové HS 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. členové rcvizni komise
c. předsedové Rad oblastí HS CR



4, Valná hromada se schází nejméně 1 x ročně a do její působnosti patří:
schvalování Stanov HS ČR a jejich změn,
rozhodoviíní o zrušení HS CR nebo sloučení s jiným spolkem'
rozhodoviíní o j menování likvidát oru a na|ožení s likvidačním zůstatkem,
projednaní zprávy o činnosti HS ČR a jejím hospodaření,
schvalování Jednacího řádu Valné hromady HS ČR,
schvalování Revizního řádu revizní komise HS ČR,
rozhodování o naložení s moviým a nemoviým majetkem HS ČR v hodnotě
nad 0,5 milionu Kč,

h. schvaloviání smluv ukládajících práva azávazky HS ČR jako celku.

Valnou hromadu svolává předseda Rady HS ČR po projednání v Radě HS ČR nejméně
30 dnů před stanoveným termínem jednríní sdělením předsedům Rad oblasti a členům
revizní komise. Valná hromada se svolává písemně - elektronickou poštou. Součástí
pozvánky je program jednání. Zá|ežítost, která nebyla uvedena v pIoglamu jednání valné
hromady, uvedeného v pozviínce, může b;it na program jednání doplněna a rozhodnuta
se souhlasem2l3 přítomných členů HS CR s právem hlasovat.

Materiály, které má valná hromada projednat jsou předsedům Rad oblasti doručeny
zpravid|a nejdéle 30 dnů přede dnem konání valné hromady. Jsou-li materiály určené ke
schválení předkládány až na Valné hromadě, musí členům HS ČR s právem hlasovacím
bý poskýnut přiměřený čas k seznámení se s takto předloŽeným materiálem.

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 členů HS
ČR s právem hlasovacím.

9. Kažďý 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
valná hromada prostou většinou hlasů všech přítomných.

10. Nesejde-li se usnášení schopný počet ělenů HS ČR s právem hlasovacím do 30 minut po
ohlášeném čase zahájení valné hromady, ukončí předsedající řádné zasedéni valné
hromady a zahájí zasedání náhradní valné hromady. Program náhradní valné hromady
musí bý totožný s progrÍImem valné hromady ohlášeným při jejím svolání. Nahradní
valná hromada je usnášení schopná počtem přítomných členů HS Čn s právem
hlasovacím. Náhradní valnáhromada nemůŽe rozhodovat o zrušení HS ČR. o imenování
likvidátora ana|oženi s likvidačním zůstatkem HS ČR.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
o
b '

5.

6.

ČHnek X
Rada HS ČR

1. Rada HS Čnie qýkonným a řídícím orgánem. Skládá se
Rada HS CR má 7 členů. Funkční období členů Rady HS

z předsedů Rad oblastí HS ČR _
Čn;e čtyřleté.



2. Jednríní Rady HS ČR pravidelně svolává Předseda Rady HS CR. Mimořádné jednání
Rady HS ČR musí svolat Předseda Rady HS ČR na společný návrh nejméně 3 členů Rady
HS ČR do15 dnů od doručení návrhu Radě HS ČR.

3. Rada HS ČR zabezpečuje plnění usnesení Valných hromad a řídí činnost HS ČR. Rada
HS ČR:
a. vydávávnitřní předpisy HS CR s yýjimkou Stanov HS CR; vnitřní předpisy nemohou

b;it pod sankcí neplatnosti v rozporu s těmito stanovami
b. rozhoduje o schválení roční účetnízávěrky arozpočtu

projednává a doporučuje VH rozhodnutí ve věci smlour,y s HS ČR,o.p.s
rozhoduje o věcech, které ji k rozhodnutí předloží předseda
rozhoduje o odvoliíní proti rozhodnutí Rady oblasti o vyloučení dobrovolného člena
určuje dosaŽitelnost v oblasti s přihlédnutím k hranicím oblasti
kzabezpečení plnění úkolů může ustanovit odborné komise, jako poradní orgány
schvaluje počet okrsků, jejich hranice a počet členů okrsku
v mimořádných případech přijímá rozhodnutí per rollam
tazák|adě zjištění, připomínek a doporučení revizní komise zajišťuje arealizuje

1 .

nápravná opatřenÍ.
k. uděluje vyznarnenání - Čestný odznak HS ČR.

Rada HS CR je schopna usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina jejich členů,
každý člen má jeden hlas' k platnosti rozhodnutí je třeba nadpoloviční většiny hlasů
přítomných členů, v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas Předsedy Rady HS ČR.

Článek xl
Předseda Rady HS ČR

Předseda Rady HS CR je statutámím orgánem HS ČR.

Předsedovi Rady HS ČR nalezi veškerá působnost, která není svěřena těmito stanovami
nebo zákonem svěřena jiným orgánům HS CR.

Předsedu Rady HS ČR volí a odvolávají v tajném hlasování ze svého středu členové Rady
HS ČR. Funkční období předsedy Rady HS Čn;e čtyřleté. Předseda Rady HS ČR můze
bý zvolen opakovaně.

Skončí-li funkce Předsedy Rady HS CR předčasně nebo skončí jeho funkční období, aniŽ
je ke dni skončení funkce zvolen nový předseda, svolají alespoň dva předsedové Rady
oblasti bezzbsrtečného odkladu Radu HS ČR k volbě nového předsedy.

Předseda Rady HS ČR zastupuje HS ČR samostatně. Za HS ČR se podepisuje tak,
Že k napsanému nebo výištěnému názvu spolku připojí svůj podpis spolu s označením
funkce. Předseda Rady HS ČR můze k jednání jménem HS ČR zmocnit další osoby.

ČHnek )ilt
Revizní komise

Rady oblastí jmenují členy revizní komise - revizní komise má minimálně 7 členů.
Funkční období je čt1řleté. Členem revizníkomise můŽe bý pouze člen HS ČR.

1 .

2.

3.

4 .

5 .



Revizní komise vo|í ze svÝch členů oředsedu revizní komise" kteď svolává ařídi zasedáni
revizní komise.

2. Revizní komise doh|iží,jsou-li zá|ežitosti HS ČR řádně vedeny a vykonává-li HS CR
činnost v souladu se stanovami a právními předpisy' kontroluje hospodďení HS ČR jako
celku' zejménahospodďení s majetkem a dodrŽování rozpočtu' s důrazemnavyuŽívéni
finančních prostředků v jednotliqých oblastech.

3. V rozsahu působnosti revizní komise můŽe její pověřený člen nahlížet do dokladů HS ČR
a poŽadovat od členů dalších orgrínů HS CR vysvětlení k jednotliým zá|ežitostem,

4. Revizní komise veškerá svá zjištění, připomínky a doporučení adresuje Radě HS ČR.
o své činnosti podává zprávuValné hromadě.

5. Revizní komise je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů revizni
komise a rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.

článek XIII
organizační členění

1. HS ČR je orgaruzačně členěna na principu historickém a geografickém. Členové HS ČR
se sdružují vokrscích HS' které jsou základním organizačním článkem HS ČR. okrsky
tvoří oblasti HS, které jsou organizačním článkem s působností pro danou oblast.

2. HS ČR ustanovila tyto oblasti HS ČR:
. Šumava
. Krušnéhory
. Jizerské hory
. Krkonoše
. orlické hory
. Jeseníky
- Beskydy

3 . okrsek ani oblast nej sou orgány HS ČR, j sou pouze organizačními články, a nemaj í
právní subjektivitu.

4. V čele okrsku je vedoucí, kterého si mezi sebou volí a odvolávají členové činní v daném
okrsku. Funkční obdobíje 4 roky. Vedoucí okrsku může být zvolen opakovaně.

5. Vedoucí okrsku přímo řídí jednotlivé členy okrsku a zodpovídá za činnost okrsku.
Rozhodnutí vedoucího okrsku je platné, pokud jej alespoň dvoutřetinová většina všech
členů okrsku s právem hlasovacím nezruší zápisem ze schůze okrsku.

6. Počet okrsků, jejich hranice a počet členů okrsku navrhuje Rada příslušné oblasti,
a schvaluje Rada HS ČR.

7. oblast jako lyšší organizační članek je sloŽena z jednotliqfch okrsků v dané oblasti.

8. oblast plně a samostatně zabezpeču;e výkon působnosti HS ČR na svém uzemí, ato
v souladu se Stanovami, ostatními vnitřními předpisy' jakož i obecně závaznýmí právními
předpisy. Forma organizace sluŽeb aorganizace veškeré ěinnosti, je plně v kompetenci
Rady oblasti.



9. orgríny oblasti jsou:
a. Rada oblasti

b. Předseda Rady oblasti

c. oblastní shromáŽdění

10. oblast j eřízena Radou oblasti, složenou z vedoucích okrsků a zaměstnanců Horské sluŽby

ČR' o.p.s. zastávajicich funkce náěelníka a metodika v dané oblasti.

l1. Rada oblasti plně zodpovídázařádné plnění úkolů v působnosti HS ČR naizemí dané

oblasti a plnění usnesení Rady HS CR. Dále odpovídá za oblasti svěřený majetek a čerpaní

svěřených finančních prostředků.

12. V čele je Předseda Rady oblasti' kterého si mezi sebou volí a odvolávají členové Rady
oblasti. Funkční období je 4 roky. Předseda Rady oblasti můŽe bý zvolen opakovaně'

13. Jednríní Rady oblasti svolává a řídí Předseda Rady oblasti.

14. Rada oblasti je usnášeníschopná, pokud se jednání účastní alespoň dvě třetiny jejích členů.
Rozhoduje hlasováním aklamací, 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
jednaní Radě HS ČR.

1 5 . Na základě rozhodnutí Rady oblasti předseda Rady oblasti svolává nej méně j edenkrát
ročně oblastní shromáŽdění, tvořené všemi členy. oblastní shromáŽdění je urěeno
k informování ělenské zék|adny. oblastní shromáŽdění není orgánem ve smyslu Stanov

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

l .

Clánek XIV
Společná ustanovení ke kolektivním orgánům HS ČR

Je-li rozhodnutí kolektivního orgánu HS ČR přijato, zaznarnenáse na žádost člena, kteý
návrhu odporoval, jeho odchy|ný nénor, Je-li rozhodnutí přijato za neúčasti některého
z členů orgánu, je tento člen oprávněn dozvědět se obsah rozhodnutí; toto právo
je naplněno zpřístupněním zápisu z jednání orgánu.

Člen Rady HS ČR, členové Rady oblasti a členové reviznikomise vykonávají svou funkci
osobně; to však nebrání tomu, aby člen Rady HS ČR, člen Rady oblasti a člen revizni
komise zmocniljiného člena téhož orgánu k tomu, aby za něj při jeho neúčasti hlasoval.
Zmocnění musí zmocněnec doloŽit před hlasovríním.

2.



Ít
I

3.

4.

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

Skončí-li funkce člena Rady HS ČR, člena Rady oblasti nebo člena reviznikomise
předčasně, může uvedený orgiín, je-li usnášení schopen, na svém nejbliŽším zasedáni
kooptovat náhradního člena, kteý svou funkci vykonává aŽzvolení nového řádného člena
Rady HS ČR, Raay oblasti nebo revizní komise.

5. odstoupí-li člen orgiínu HS CR ze své funkce, zaniká jeho funkce uplynutím dvou měsíců
od dojití písemného sdělení rczignacepříslušnému orgánu HS ČR nebo dvou měsíců
po ozniímenírezignace do zápisu z jednéní příslušného orgánu.

6. Rada HS ČR, Rada oblasti arevizníkomise mohou v naléhaých případech přijímat
rozhodnutí hlasováním per rollam. Návrh věci k rozhodnutí ,,per rollam,, zaš|e předseda
Rady HS ČR olenům Rady HS ČR, předseda Rady oblasti členům Rady oblasti nebo
předseda revizni komise členům rcvizní komise a stanoví termín pro zasliíní odpovědi.
Rozhodnutí je schváleno, je.li odesilateli doručeno ve stanoveném termínu souhlasné
rozhodnutí nadpoloviční většiny všech členů příslušného orgánu. Na nejbližšim zasedini
příslušného orgrínu je podana informace o rozhodnutích přijaých,,per rollam..
od posledního příslušného orgánu.

ČHnek XV
Symbolika

Symbolem HS Čn je znak HS v tomto provedení:

ClánekXVI
Stejnokroj Hs čR

Členové HS ČR pouŽívají při své činnosti jednotný stejnokroj, schválený Radou HS ČR,
zpravidla v kombinaci barev červená a modrá' opatřený znakem HS, nebo označením Horská
služba.



Clánek XVII
Vyznamenání HS čR

Vyznamenaním HS Čn3e Čestný odznak HS ČR.
Rada HS ČR můze udělit toto lyznameniíní:

a. občanům ČR' kteří se mimořádně zaslouŽili o rozvoj HS
b. cizim státním příslušníkům, kteří se mimořádně zasloužili o mezinarodní spolupráci

v oblasti záchrarty zdraví aživota na horách
c. aktivním a dlouhodobě působícím členům, na návrh příslušné Rady oblasti.

ČHnet< xvIII
Majetek a hospodaření

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

2. Majetek vzniká sdruŽoviíním dotací a jiných prostředků od státu, daru, jiných příspěvků
a ostatních příjmů, včetně příjmů z vlastní hospodrářské činnosti.

3. S majetkem se hospodaří na zák|adě Radou HS ČR schváleného rozpočtu. Za ýs|edky
hospodďení odpovídá Rada HS CR.

ČHnek XIX
Zrušení, likvidace a zánikHs čR

1. HS CR můŽe bý zrušena roáodnutím Valné hromady nebo rozhodnutím soudu.

2' Při zrušení bezprávního nástupce jmenuje Valná hromada likvidátora.

3. Likvidační zůstatek bude převeden na jinou právnickou osobou podle rozhodnutí Valné
hromady.

ČHnek XX
Závěrečná ustanovení

1. KaŽdý člen a orgiín HS ČR je povinen se řídit Stanovami a platnými vnitřními předpisy.

2. Nestanoví-li týo Stanovy jinak, řídí se právní poměry HS ČR občanským zákoníkem.

3. Toto znění Stanov je úplným a platným zněním, schváleným usnesením Valné hromady
HS ČR konané v Praze dne 18.1 I.2017 anabýváúčinnosti dnem schválení.

Datum: 18.11.2017

ú
Jaromír Holub YL /

, r /

předseda Rady Horské sýby České republiky, z.s.
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