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Směrnice o  poskytování informací členům Českého horolezeckého svazu 

 

I. 

1) Členové Českého horolezeckého svazu (dále jen ČHS) mají dle stanov ČHS právo na 
poskytnutí informací o činnosti ČHS a jeho orgánů.  

2) Tyto informace jsou členům ČHS poskytovány především prostřednictvím webu ČHS a dalších 
komunikačních prostředků (e-maily, bulletin, Zpravodaj).  

 

II. 

1) Členové ČHS mohou požádat o poskytnutí dalších informací týkajících se činnosti ČHS a jeho 
orgánů, které nejsou zveřejněny na webu ČHS a nebyly poskytnuty ani prostřednictvím jiných 
komunikačních prostředků.  

2) ČHS poskytne svým členům na základě jejich žádosti zejména: 

a) informace o koncepcích, plánech, strategii činnosti ČHS 

b) informace o akcích pro členy ČHS (závody, metodika…) 

c) informace o hospodaření ČHS (čerpání rozpočtu celkově i ve vztahu k jednotlivým 
činnostem ČHS, náklady na jednotlivé činnosti ČHS, příjmy ČHS dle zdrojů včetně státních 
dotací a prostředků od sponzorů apod.) 

d) informace o řešení určité problematiky s orgány veřejné správy, se sportovními 
organizacemi či jinými subjekty.  

3) ČHS poskytne členovi požadovanou informaci tím, že vypracuje písemnou odpověď, popř. 
umožní nahlédnout do příslušných materiálů.  

4) ČHS neposkytne svým členům zejména: 

a) informace, které mají charakter obchodního nebo listovního tajemství (zejména smlouvy, 
korespondence),  

b) informace týkají se konkrétních osob, tj. členů ČHS, dobrovolných pracovníků ČHS 
a zaměstnanců ČHS, zejména pokud jde o finanční záležitosti (mzdy zaměstnanců, 
odměny pro dobrovolné pracovníky, příspěvky na krytí nákladů spojených s mezinárodními 
závody apod.) či osobní záležitosti.  

c) interní nebo podkladové materiály, které slouží k rozhodování orgánů ČHS 

d) materiály či dokumenty, které jsou ve fázi rozpracování a nejsou dokončeny.  

 

III. 

1) O poskytnutí informace může člen ČHS požádat ústně nebo písemně prostřednictvím 
sekretariátu ČHS, který žádost vyřídí samostatně, nebo ji předá k vyřízení příslušnému orgánu 
či osobě.  

2) ČHS vyřídí žádost o poskytnutí informace nejpozději do 60 dnů od doručení nebo sdělení 
žádosti.  

3) Pokud člen žádá informaci, kterou je nutno zpracovat, vyhrazuje si ČHS právo zpracování 
informace zpoplatnit. Poplatek za zpracování informace, které je časově nebo jinak náročné, 
činí 400 Kč za 1 hod. práce.  

4) Poskytnuté informace jsou určeny pouze pro potřebu člena, který není oprávněn zpřístupnit je 
veřejnosti.  

5) ČHS může žádost o poskytnutí informace zamítnout pokud usoudí, že člen požaduje 
informace, které ČHS neposkytuje (osobní údaje apod.), nebo v případě, že žádost 



 2 

o poskytnutí informace je anonymní. V takových případech ČHS žádost o poskytnutí informace 
se zdůvodněním zamítne.  

 

 

Tato směrnice byla schválena Výkonným výborem ČHS dne 26.1. 2013. 

 

Zdeněk Hrubý, předseda ČHS 


