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Usnesení Valné hromady HS
konané dne 26.3. 2011 v Praze

Valná hromada HS bere na v domí:
1. zprávu p edsedy HS o innosti HS od minulé valné hromady
2. zprávu p edsedy revizní komise o pln ní usnesení valné hromady 2010

Valná hromada HS schvaluje:
1. zprávu revizní komise,
2. zprávu o hospoda ení HS za rok 2010,
3. rozpo et HS pro rok 2011,
4. rodinné lenství podle návrhu VV s ú inností od roku 2012,
5. snížení vstupního poplatku pro uchaze e o individuální lenství v HS na

200 K  s ú inností od roku 2012,
6. rozpo et HS na rok 2011
7. díl í zm nu Stanov HS týkající se t chto ustanovení:

o název HS (název, preambule, § 1 odst. 1)
o lenství v jiných organizacích (§ 3 odst. 1)
o vznik lenství (§ 7 odst. 3a)
o usnášení schopnost valné hromady (§ 14 odst. 4) podle návrhu

T. Kubláka,
o p sobnost valné hromady (§ 14 odst. 6, c), f))
o složení výkonného výboru (§ 15 odst. 2)
o schvalování vnit ních p edpis HS (§ 15, odst. 5)
o zrušení p echodného ustanovení (§ 26).

Valná hromada ukládá:
1. Výkonnému výboru zpracovat návrhy z pléna týkající se výše vstupních

poplatk  a lenských p ísp vk  v kategorii d ti / mládež a studenti a
rodinného lenství a na p íští valnou hromadu p edložit návrh na jejich úpravu
s cílem zvýšit motivaci k lenství v HS.

2. Výkonnému výboru p ipravit návrh na zm nu distribuce a platnosti pr kaz
HS tak, aby pr kazy na následující rok byly distribuovány již od 1. zá í

daného roku a v p ípad  nových len HS platily již b hem posledního
tvrtletí tohoto roku.

Valná hromada zvolila:
1. P edsedu a leny revizní komise na další volební období, ve složení: Zden k

Vévoda (p edseda), Michal Benda, Ji í Kalivoda ( lenové).
2. P edsedu, leny a náhradníky disciplinární komise na další období, ve složení:

Roman Wimmer (p edseda), Tomáš Frank, Tomáš Kublák ( lenové), Marek
Hole ek, Jind ich Pražák, Jaroslav Hlava, Ivan Šifra a Pavel Drda
(náhradníci).
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íloha

Díl í zm na stanov – nové zn ní
Název
"Stanovy eského horolezeckého svazu"

Preambule
eský horolezecký svaz sdružuje zájemce o horolezeckou innost a bezprost edn

související sportovní aktivity bez rozdílu národnosti, státní p íslušnosti, rasy a p esv ení."

§ 1 odst. 1
"Posláním eského horolezeckého svazu je rozvíjet zájmy a chránit práva svých len  tak,
aby se mohli svobodn  v novat horolezectví, ...."

§ 3 odst. 1
HS je lenem Mezinárodní unie horolezeckých asociací (UIAA) a dalších

mezinárodních organizací zam ených na horolezectví a p íbuzné disciplíny.

§ 7 odst. 3 a)
"Každý len, který je zapsán do evidence len HS, obdrží na p íslušný kalendá ní
rok pr kaz HS, kterým prokazuje své lenství. Platnost pr kazu po íná dnem uhrazení

íslušného poplatku, nejd íve však 1. ledna daného roku, a kon í 31. ledna následujícího
roku."

§ 14 odst. 4:
„Valná hromada se ídí schváleným jednacím ádem. Je usnášení schopná, je-li

ítomno a nebo zastoupeno alespo  20 % všech len HS. Není-li valná hromada 30
minut po plánovaném za átku jednání usnášení schopná, rozhodnou p ítomní lenové HS
o svolání náhradní valné hromady, která bude zahájena do 60 minut po plánovaném za átku
valné hromady. Náhradní valná hromada má stejný program jako p vodní valná hromada.
Náhradní valná hromada je usnášeníschopná v po tu p ítomných i ádn  zastoupených
len . Takto svolaná valná hromada není oprávn ná provád t zm ny Stanov HS a

rozhodovat v záležitostech uvedených v § 4 odstavci 7, písmena a, g, h, i, j.“

Za upravený odst. 4 se vkládá nový odst. 5, který obsahuje nezm né ustanovení o
hlasování na VH, které bylo p vodn  za azeno v odst. 4: "Valná hromada rozhoduje prostou

tšinou hlas  p ítomných len HS a len ádn  zastoupených na základ  písemné plné
moci. Rozhodnutí valné hromady o zm  stanov, spojení sdružení s jiným subjektem,
majetkové ú asti v jiné spole nosti a zrušení sdružení však vyžaduje t í p tinovou v tšinu
hlas ."
Další odstavce se p íslovávají na odst. 6 a 7.

§ 14 odst. 6 (nový odst. 7) písm. c) a f)
c) "schválení ro ní ú etní záv rky zprávy o hospoda ení,"
f) "rozhodnutí o výši lenského p ísp vku a vstupního poplatku,"

§ 15 odst. 2
"Výkonný výbor je statutárním orgánem HS a nejvyšším orgánem sdružení v dob  mezi
valnými hromadami. Je tvo en p edsednictvem (p edsedou, a dv ma místop edsedy) a
ty mi leny."

§ 15 odst. 5
"Výkonný výbor navrhuje a schvaluje zm ny ve vnit ních p edpisech HS, není-li ve
stanovách uvedeno jinak."

§ 26 se vypouští


