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Úplné znění

Stanov Horské služby České republiky, z.s.

Preambule

Horská sluŽba České republiky, z.s. vznikla registrací MV ČR dne 20.6.l990 jako občanské sdružení podle
zákona č.83/1990 Sb., o sdruŽování občanů. Podle $ 3045 zákonač,89l20|2Sb.' občanský zákoník je
považována za spolek. Je zapsána ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové
v oddíle L vloŽce 156.

ČHnek I
{-uvoonr ustanovenl

1. Nazev: Horská služba České republiky, z.s. (dále jen,,HS ČR..).
2. Sídlem Hs Čnje Špindleruv Mlýn, č.p.260,PSČ 543 5l.

IČo: 005063l1
Činnost Hs ČR je však vykonávána v oblastech působnosti HS ČR, jejichŽ hranice jsou upřesněny
dodatkem ě.l Statutu Horské sluŽby ČR,o.p.s.-( dále jen,,HS ČR,o.p.s)

Čtánek II
Útet Hs čn

Účelem HS ČR je celoroční aktivní činností svých členů vývářet podmínky pro bezpečný pohyb a pobyt
obyvatel a návštěvníků hor. organizuje a vykonává preventivni azáchraniířskou činnost, poskytuje první
pomoc a provádí práce vypl;foiající z účelu Hs ČR, zékona č. 23912000 Sb., o Integrovaném záchranném
systému, a z členství v mezinárodním sdružení IKAR.

ČHnek III
Postavení Hs ČR

HS Čn je qýběrovou, specializovanou záchranařskou organizací, s působností v oblastech vyjmenovaných v
článku XIII Stanov. Sídla oblastí jsou uvedena v čl. 9 Statutu HS ČR,o.p.s.
HS ČR vystupuje jako samostatný právní subjekt ve vztazich k ostatním orgánům, organizacím a jiným
třetím osobám, vlastní majetek a hospodaří s ním.



čHnek IV
členství v HS čR

ce:l }IS ČR se může státkaždá osoba starší 18 let' která má zájem podílet senačinnosti a splní
c:::nki př i jetí.

(. zcznárají se tyto druhy členství:
l. čekatel
b. dobrovolný člen
c. čestný člen
d. lékař horské sluŽbv

ČHnek V
Vznik členství

l. Podmínky přijetí za ěekatele jsou:

a, fyzická zdatnost, morální a charakterové vlastnosti, které jsou zárukou řádného plnění povinností
člena

b. znalost terénu v oblasti, kde bude přijímán
c. ovládání lyžařské ahorolezecké techniky
d. potvrzení lékďe o způsobilosti k výkonu práce v HS ČR
e. maximální stáří' dovršení věku 40 let v den kdy bude schválen Radou oblasti jako čekatel
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. Ruěitelé jsou povinni' se po dobu čekatelství podílet na přípravě
čekatele tak. abv zdámě absolvoval zák|adní školu HS ČR.

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

3. Dobrovolným členem se stane ěekatel' který je nejméně jeden' nejvíce však čtyři roky čekatelem, a
který:

a. splňuje podmínky přijetí za čekatele
b. absolvoval zák|adní školu HS ČR, na kterou bylvyslan příslušnou Radou oblasti a sloŽil

předepsané zkoušky
c' po splnění výše uvedených podmínek sloŽil při ukončeni zimní části základní školy HS ČR do

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

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

5. Čestným ělenem HS CR se může stát dobrovolný člen, který ukončil svoji aktivní činnost u HS ČR a
a' aktivně dlouhodobě působil v HS ČR



: r sour'islosti s výkonem sluŽby v HS ČR, utrpěl trvalou újmu na zdtavi, znemoŽňující plnit
por.innosti člena.

\.:i:h podává vedoucí příslušného okrsku Radě oblasti, jejímž rozhodnutím ěestné členství vzn1ká.

. ciařem HS se stává rozhodnutím příslušné Rady oblasti HS ČR' na návrh okrsku HS ČR v dané

.':'i.rsti. Vztahují se na něj práva a povinnosti člena HS ČR' Do služeb je stavěn po dohodě s vedením

..krsku. Ve službě je označen jmenovkou s ťunkčním označením ,,Lékař HS... Nemusí mít trvalou
pusobnost v dané oblasti.

čHnek VI
Zánik členství

1. Členství čekatele zaniká
a. vzdánim se čekatelství písemným sdělením doručeným vedoucímu okrsku'
b. ztrátou 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 čekatele;

o vyloučení rozhoduje přísluŠná Rada oblasti,
e. smrtí'
f. zánikem HS ČR.

2. Členství dobrovolného člena zan1ká:
a. vzdánim se členství písemným sdělením doručeným vedoucímu okrsku,
b. rozhodnutím příslušné Rady oblasti

i. v případě trvalé zdravotní nezpůsobilosti k výkonu 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

fuzických schopností,
c. dovršením věku pro odchod do starobního důchodu dle zákona ě.l 55lI995 Sb., o důchodovém

pojištění, (s výjimkou čestného členství)'
d. vyloučením z důvodů hrubého nebo opakovaného méné závažného porušení povinností člena; o

vyloučení rozhoduje příslušná Rada oblasti,
e. smrtí,
f. zánikem HS ČR.

3. Zahrubé porušení povinností člena se považuje:
a. výkon sluŽby pod vlivem alkoholu, nebo jiných návykových látek,
b' neoprávněné použití výstroje, výzhoje a techniky HS,
c. nedodrŽení pokynů metodika, instruktora nebo cvičitele při metodické akci a z toho plynoucí

ohroŽení bezpečnosti osob a majetku,
d. nenastoupení do řádně rozepsané služby bez omluvy, nebo važného důvodu,
e. vulgární' nebo arogantní chování vůči veřejnosti,
f. výhružky, nebo napadiíní ostatních členů HS' slovní, či fuzické.

4. Za opakované méně závažné porušení povinností člena se povaŽuje:



-. ncdodrŽení pokynů metodika, instruktora nebo cvičitele při metodické akci,
. pozdní nástup řádně rozepsané služby bez omluvy, nebo vážného důvodu,
.. r ulgární' nebo arogantní chování, vůči ostatním členům HS.

., rud k jednání podle odst. 4 dojde poprvé' následuje slovní napomenutí vedením okrsku, podruhé

:..cn]ilé napomenutí vedením okrsku, potřetí, v takovém případě Rada oblasti rozhoduje o vyloučení na
::.ir rh vedoucího okrsku. Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů od doručení rozhodnutí k
ii.rdě HS CR. o odvolání proti rozhodnutí Rady oblasti rozhoduje s konečnou platností Rada HS ČR ve
'hutě 90 dnů ode dne doručení odvolání.

Čestné členství zaniká
a. vzdánim se členství písemným sdělením doručeným vedoucímu okrsku,
b. odejmutím čestného členství rozhodnutím Rady oblasti,
c. smrtí,
d. zánikem HS ČR.

7, Členství lékaře HS zaniká:
a, vzdáním se členství písemným sdělením doručeným vedoucímu okrsku,
b. dovršením věku pro odchod do starobního důchodu dle zákona č.l 55lI995 Sb., o důchodovém

pojištění, (s výjimkou ěestného členství),
c. vyloučením z důvodů hrubého nebo opakovaného méně závažného porušení povinností člena; o

vyloučení rozhoduje příslušná Rada oblasti,
d. smrtí,
e. zánikem HS 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 být voleni do orgánů HS ČR,
b. převzit svěřenou výstroj avýzbroj potřebnou k výkonu 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 CR 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 stanoviska okrsku.
Po skončení pozastavení členství je člen povinen předloŽit lékařskou prohlídku u sportovního
lékaře, ne starší 1 roku a splnit fyzickou prověrku, pokud ji v posledních l0 měsících nesplnil.
V případě, Že doba pozastaveného členství přesáhne dvanáct měsíců' je člen povinen podrobit se
přezkoušení, v rozsahu teoretických znalostí zák|adni školy HS. Přezkoušení musí proběhnout
v rámci konání buď letní, nebo zimní části základní školy HS.
Při pozastavení ělenství je člen povinen odevzdat odznak aprůkaz a odloŽit k hospodáři oblasti
výstroj avýzbroj.



J' -:: ' ' .tí čekatelů. členů a lékařů HS ČR dále je:

. jodrŽor'at Stanovy a ostatní předpisy HS ČR, jakož i plnit rozhodnutí a pokyny orgánů HS ČR,
- Jbát o dobré jméno HS ČR,
. sr ědomitě plnit všechny svěřené úkoly, aktivně se zúěastňovat záchranrtých akcí a všech dalších

činností HS ČR,
: pečovat o svůj zdravotni stav apotřebnou fyzickou zdatnost'

Radou oblasti HS ČR,
t. účastnit se předepsaných doškolení a prověrek' praktických dovedností a teoretických znalostí a

splnit fyzické prověrky' nejméně jedenkrát zatok,
g' při výkonu činnosti nosit služební stejnokroj, odznak aprtlkaz, a tímto se na vyžádání prokazovat

(vyjma čekatelů),
h. poskytnout kaŽdému pomoc v případě ohroŽení zdravi, nebo Života,
i. zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděl v souvislosti s ýkonem činnosti HS a

své funkce, s výjimkou případů, kdy skutečnost oznamuje se souhlasem ošetřované osoby, nebo
ji oznamuje policii a pracovníkům zdravotní služby'

j. chránit majetek, který mu byl svěřen, a který slouŽí k výkonu činnosti HS, vlastním nákladem
provádět běžné opravy a údrŽbu svěřené výstroje a výzbroje,

k. řádně vykonávat funkci, do které byl zvolen nebo ustanoven'
l. dodržovat provozní řád sluŽeben, stanic a domů HS ČR,
m. při zéniku členství odevzdat sluŽební průkaz aodznak, vrátit svěřenou výstroj avýzbroj do 15

dnů (vyjma čekatelů), pokud Rada oblasti nerozhodne jinak.

| +' Lékař HS ČR, který 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 úěastnit letních a zimních opakovacích školení jednotlivých okrsků, nebo

oblastí
c. musí odsloužit minimá|ně 30% průměmého počtu sluŽeb, v rámci celého roku

můŽe bfi 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 výkazu činnosti a na jeho zák|adě bude každoročně
prověřen na prověrkové schůzi.

f. kvůli absenci zák|adni školy HS, nesmí samostatně vykonávat záchrannou činnost za pomocí
lanových nebo transportních prostředků.

Při splnění všech povinností vzniká lékařům' kteří neabsolvovali Zák|adni školu HS,
nárok na vybavování materiálem podle směrnice o poskytování prostředků osobního
vybavení. Pokud lékař nesplňuje povinnosti uvedené ve Stanovách, nesmí samostatně
vykonávat jakoukoli činnost Horské služby.

Další povinnosti
a. je- li přítomenzáchranné činnosti zaměstnanec HS ČR,o.p.s., přebírávždy řízeni a

zodpovědn ost za provedení akce.
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:ťní-li přítomen záchtanné činnosti většího rozsahu ZaměStnanec HS ČR,o.p.s., jsou členové
..krsku HS CR povinni ohlásit vše dispeěerovi oblasti a ten přebírávždy Íízeni a zodpovědnost
za provedení akce.

prár.a povinnosti zaměstnance HS ČR, o.p.S. v rámci členství v HS ČR se řídí rozhodnutím Rady

:: IlS CR je pro výkon sluŽby pojištěn.

Clánek VIII
orgány HS čR

r lrgány HS ČR jsou:
a. Valná hromada
b. Rada HS ČR
c. předseda Rady HS ČR
d. Revizní komise

1.

2.

a
J .

C|ánek IX
Valná hromada

Valná hromada je nejvyšším orgánem HS ČR.

Valnou hromadu tvoří delegáti - členové HS ČR s právem hlasovacím.

Členy HS ČR s právem hlasovacím se rozumí:
a, volení delegáti všech oblastí _ za každou oblast dva delegáti zvoleni příslušnou Radou oblasti, za

Krkonoše tři delegáti zvolení Radou oblasti HS CR
b. členové revizni komise
c. předsedové Rad oblastí HS ČR

Valná hromada se schází nejméně 1 x ročně a do její působnosti patří:
a. schvalování Stanov HS ČR a jejich změn,
b. rozhodování o zrušení HS ČR nebo sloučení s jiným spolkem,
c' rozhodování o jmenování likvidátora a naloŽení s likvidačním zůstatkem,
d. projednáni zprávy o činnosti HS ČR a jejím hospodaření,
e. schvalování Jednacího řádu Valné hromady HS ČR'
ť. schvalování Revizního řádu revizní komise HS ČR,
g. rozhodování o naloŽení s movitým a nemovitým majetkem HS ČR v hodnotě nad 0'5 milionu Kč,
h' schvalování 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 jednání sdělením předsedům Rad oblasti a členům revizní komise' Valná hromada
se svolává písemně - elektronickou poštou' Součástí pozváttky je program jednání. Záležitost, která
nebyla uvedena v pfogramu jednání valné hromady' uvedeného v pozvánce, můŽe být na program
jednaní doplněna a rozhodnuta se souhlasem2l3 přítomných členů HS ČR 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 CR s právem hlasovacím bý poskytnut přiměřený čas k seznámení se s takto
předloženým materiálem.

6

4.

5.

6.



l .

2.

F .:.]]]r)Ll \ alnou lrromadu musí Svolat předseda Rady HS CR z podnětu nejméně tří rad oblastí do 15
r. - ̂ l' l podnětu Rady HS ČR' nebo podnětu vyvolaného změnou právních předpisů.

t. . .'- :romada je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů HS CR s právem
.  .  .  . . i c ím.

.. - ':} člen HS ČR s právem hlasovacím má jeden hlas' k rozhodnutí dle odst' 4 písm. a), b), c) je třeba
. -..linové většiny hlasů všech přítomných. V ostatních věcech rozhoduje va|ná hromada prostou
-:'linou hlasů všech přítomných.

..:sejde-li se usnášení schopný počet členů HS ČR s právem hlasovacím do 30 minut po ohlášeném čase
-.ihájení valné hromady, ukončí předsedající řádné zaseďáni valné hromady a zaháji zasedání náhradní
i alné hromady. Program náhradní valné hromady musí b;it totožný s programem valné hromady
ohlášeným při jejím svolání' Nahradní valná hromada je usnášení schopná počtem přítomných členů HS
ČR s právem hlasovacím. Náhradní valná hromada nemůže rozhodovat o zrušení HS ČR, o jmenování
likvidátora ana|oženi s likvidačním zůstatkem HS ČR'

čHnek X
Rada Hs ČR

Rada HS Čn ie výkonným a řídícím orgánem. Skládá se z předsedů Rad oblastí HS ČR _ Rada HS ČR
má 7 členů. Funkční období členů Rady HS Čnje čtyřleté.

Jednání Rady HS ČR pravidelně svolává Předseda Rady HS ČR. tr'timořádné jednání Rady HS ČR musí
svolat Předseda Rady HS ČR na společný návrh nejméně 3 členů Rady HS ČR oots dnů od doručení
návrhu Radě HS CR.

Rada HS ČRzabezpečuje plnění usnesení Valných hromad a řídí činnost HS ČR. Rada HS ČR:
a. vydává vnitřní předpisy HS ČR s výjimkou Stanov HS ČR; vnitřní předpisy nemohou být pod sankcí

neplatnosti v rozporu s těmito stanovami
b. rozhoduje o schválení roční účetnizávěrky a rozpočtu
c. projednává a doporučuje VH rozhodnutí ve věci smlouvy s HS ČR,o.p.s
d. rozhoduje o věcech, kteréji k rozhodnutí předloŽí předseda
e. rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí Rady oblasti o vyloučení dobrovolného člena
f. určuje dosažitelnost v oblasti s přihlédnutím k hranicím oblasti
g' k zabezpečení plnění úkolů můŽe ustanovit odbomé komise, jako poradní orgány
h. schvaluje počet okrsků,jejich hranice a počet členů okrsku
i. v mimořádných případech přijímá rozhodnutí per rollam
j. nazák|adě zjištění' připomínek a doporučeni revizní komise zajišťuje arca|izuje nápravná opatření.
k. uděluje vyznamenání - Čestný odznak HS ČR.

1. Rada HS CR je schopna usnášení' je-li přítomna nadpoloviční větŠina jejich členů' kažďý člen má
jeden hlas, k platnosti rozhodnutí je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů, v případě
rovnosti hlasů rozhoduie hlas Předsedy Radv HS CR.

čHnek XI
Předseda Rady HS čR

Předseda Rady HS Čnje statutámím orgánem HS ČR.

J .

1 .
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E E cr 5 tEÍr euuoct' kt€Í{i není svěfuna těmito stanovami nebo ziíkonem
HsóT.

l ldy Hs ČT' toli e odvo|ávají v tajrrern hlasovarrí ze svého středu členové Rady HS ČR.
ůtÍ p.ldsGdy Rdy Hs Čnp čtyřlete. Předseda Rady HS ČR můze b;it zvolen opakovaně.

finkce Přods€dy Rady HS Čn preaeasně nebo skončí jeho funkční
finlce ao|en nový pfudseda svolají alespoň dva předsedové Rady

období, aniž je ke dni
oblasti bez zbytečného

3.

4.

Radu HS ČR k volbe nového předsedy.

Rady HS ČR zastupuje HS ČR samostatně . ZaHS ČR se podepisuje tak, že k napsanému nebo
názvu spolku připojí svuj podpis spolu s označením funkce. Předseda Rady HS ČR muŽe

jménem Hs cR zrrrocnit další osoby.

Clánek XII
Revizní komise

lady oblastí jmenují členy revizní komise _revizni komise má minimálně 7 členů. Funkční období je
Čtyřleté. Členem rcviznikomise může bý pouze člen HS ČR. Revizní komise voLize sých členů
fiedsedu revizni komise, kÍery svoláv á a Íidí zasedrání rcvizni komise.

Revizní komise dohlíŽí' jsou-tizáleŽitosti HS ČR raanc vedeny a vykonává-li HS ČR činnost v souladu
se stanovami a právními předpisy, kontroluje hospodďení HS ČR jako celku, zejménahospodďení
s majetkem.a dodržoviání rozpoětu, s důrazem navyuživéní finančních prostředků v jednotlivých
oblastech.

V rozsahu působnosti revizní komise muže její pověřený člen nahlíŽet do dokladů HS ČR apožadovat
od členů dalších orgánů HS ČR vysvětlení k jednotliv;ým záleŽitostem.

Revizní komise veškerá svá zjištění, připomínky a doporučení adresuje Radě HS Čn. o své činnosti
po dáv á zpt ávu Valné hromadě.

Revizní komise je usnášeníschopn{ je-li přítomna nadpoloviční většina členů rcvizní komise a
rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.

čhnek XIII
organizační členění

HS ČR je organizačně členěna na principu historickém a geografickém. Členové HS ČR se sdruŽují
v okrscích HS, které jsou zakladním organizaěním člrínkem HS ČR. okrsky tvoří oblasti HS, které jsou
organizačním člrínkem s působností pro danou oblast.

HS ČR ustanovila týo oblasti HS ČR:
. Šumava
. Krušné hory
. Jizerskéhory
. Krkonoše
. orlické hory
. Jeseníky
- Beskydy

okrsek ani oblast nejsou orgrány Hs ČR, jsou pouze otgatltzačtttmi člárrky, a nemají právní subjektivitu.

1 .

2.

3.



')

člen oprávněn dozvědět se obsah rozhodnutí; toto právo je naplněno zpřístupněním zápisu z jednžní

orgánu.

Člen Rady HS ČR, členové Rady oblasti a členové reviznikomise vykonávají svou funkci osobně; to

však nebrání tomu' aby člen Rady HS CR, člen Rady oblasti a člen revízni komise zmocniljiného člena

téhož orgánu k tomu' aby zaněj při jeho neúčasti hlasoval. Zmocnění musí zmocněnec doložit před

hlasováním.

Členové orgánů HS ČR jsou povinni funkci vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a

pečlivostí.

Skončili funkce člena Rady HS ČR, člena Rady oblasti nebo člena revizní komise předčasně, můŽe

uvedený orgát,je-li usnášení schopen, na svém nejbližším zasedáni kooptovat náhradního člena, který

svou funkci vykonává až zvoleni nového řádného člena Rady HS ČR, Rady oblasti nebo revizní komise.

odstoupí-li člen orgiánu HS ČR ze své funkce' zaniká jeho funkce uplynutím dvou měsíců od dojití
písemného sdělení rezignace příslušnému orgánu HS ČR nebo dvou měsíců po oznámení rezignace do

zápisu z jednáni příslušného orgánu.

Rada HS ČR' Rada oblasti arcvizni komise mohou v naléhavých případech přijímat rozhodnutí
hlasováním per rollam. Návrh věci k rozhodnutí ,,per rollam,, zaš|e předseda Rady HS ČR členům Rady
HS ČR, předseda Rady oblasti členům Rady oblasti nebo předseda revizni komise členům revizní

komise a stanoví termín pto zas|éni odpovědi. Rozhodnutí je schváleno, je-li odesilateli doručeno ve

stanoveném termínu souhlasné rozhodnutí nadpoloviční většiny všech členů příslušného orgánu. Na
nejbližším zasedžni příslušného orgánu je podána informace o rozhodnutích přijatých,,per rollam..
od posledního příslušného orgánu.

Clánek XV
Symbolika

Symbolem HS CR je znak HS v tomto provedení:

ČHnek XVI
Stejnokroj Hs ČR

Členové HS ČR používajipři své činnosti jednotný stejnokroj, schválený Radou HS ČR, zpravid|a

a
J .

4.

5.

6.

10



.kombinaci barev červená a modrá, opatřený znakem HS' nebo označením Horská sluŽba.

ČHnek XVII
Vyznamenání HS ČR

Vyznamenáním HS Čn;e Čestný odznak HS ČR.
Rada HS CR můŽe udělit toto vyznamenání:

a. občanům ČR, kteří se mimořádně zasloužili o rozvoj HS
b. cizím státním příslušníkům, kteří se mimořádně zaslouŽili o mezinárodní spolupráci v oblasti

záchrany zdravi a života na horách
c. aktivním a dlouhodobě působícím členům, na návrh příslušné Rady oblasti.

čHnek XVIII
Majetek a hospodaření

I
I t. Majetek HS ČR je jednotný a nedělitelný, a tvoří jej veškerý hmotný 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 příjmů z vlastní hospodářské činnosti.

3. S majetkem se hospodaři na základě Radou HS ČR schváleného rozpočtu ' Za výs\eďky hospodaření
odpovídá Rada HS ČR.

čHnek XIX
Zrušení. likvidace a zánikHs ČR

1. HS ČR může byt zrušena roáodnutím Valné hromady nebo rozhodnutím soudu.

2. Při zrušení bez právního nástupce jmenuje Valná hromada likvidátora.

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

ČHnek XX
Závěrečná ustanovení

l. Každý člen a orgán Hs Čn je povinen se řídit Stanovami a platnými vnitřními předpisy.

2. Nestanoví-li tyo Stanovy jinak' řídí se právnipoměry HS ČR občanským zákoníkem.

3. Toto znění Stanov je úplným a platným zněnim, schváleným usnesením Valné hromady HS ČR konané
v Pruze dne 26.II.2016 a nabÝvá účinnosti dnem schválení.

Datum: 26.|1.20|6 i | íl ./
Adol|Klepš Y%
předseda Rady Horské sluŽby České republiky, z.s.
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