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STANOVY SPOLKU 

Okolohor z. s. 
 

Článek I. 
Obecná ustanovení 

 
1. Název:  Okolohor z. s. (dále jen spolek) 

2. Sídlo: č. p. 238, 756 22 Hošťálková 

3. Spolek je právnickou osobou dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, s právem 
vystupovat v právních vztazích svým jménem, s právní a majetkovou odpovědností 

z těchto vztahů vyplývající. 

4. Spolek je dobrovolným sdružením fyzických osob provozujících: 

a. horolezectví – skálolezectví, pískovcové lezení, halové lezení, bouldering; 

b. cyklistika - MTB cyklistika, silniční cyklistika; 

c. tradiční skialpinismus; 

d. vysokohorská turistika; 

e. ostatní příbuzné outdoorové aktivity rekreačního i výkonnostního charakteru. 

 

Článek II. 

Účel spolku 
 

1. Základním účelem spolku je: 
a. organizovat sportovní činnosti spolku se zapojením do sportovních 

outdoorových aktivit rekreačního i výkonnostního charakteru a vytvářet pro 
tuto sportovní činnost materiální a tréninkové podmínky; 

b. organizovat sportovní a společenské akce v rámci spolku; 
c. vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svého účelu. 

 
Článek III. 

Organizační struktura spolku 

 
1. Základní členění spolku: 

a. valná hromada, jako orgán nejvyšší; 
b. výkonný výbor, jako orgán výkonný; 

c. předseda, jako orgán individuální statutární. 
 

Valná hromada 
1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku a skládá se ze všech členů spolku.  

2. Valná hromada projednává základní otázky činnosti spolku, schvaluje zprávu o činnosti, 
hospodaření za uplynulé období a schvaluje koncepci činnosti na další období.  

3. Valnou hromadu svolává výkonný výbor minimálně jednou ročně. Valná hromada se 
svolává pozvánkou vyvěšenou na webových stránkách nebo v sídle spolku. Pozvánka musí 

být vyvěšena alespoň 10 dní předem. 
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4. Valná hromada se řídí schválenými stanovami, jednacím a volebním řádem valné 

hromady.  
5. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomno minimálně 50 % všech řádných členů 

spolku. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů. Mimořádnou 
valnou hromadu svolává výkonný výbor z vlastní iniciativy nebo na základě 

prokazatelného požadavku 30 % počtu členů spolku ve lhůtě do 2 měsíců od předání 
tohoto požadavku. 

6. Do výlučné působnosti valné hromady přísluší: 
a. rozhodování o změně stanov, včetně změny názvu a sídla spolku;  

b. rozhodování o změně symbolů spolku; 
c. volba a odvolání členů výkonného výboru; 

d. volba a odvolání předsedy a místopředsedů spolku; 
e. schválení roční účetní uzávěrky; 

f. schválení návrhu rozpočtu na příští účetní období; 
g. schválení plánu hlavních akcí na následující období; 

h. rozhodnutí o výši a splatnosti členského příspěvku; 
i. rozhodnutí o zrušení spolku.  

7. Valná hromada si může ke svému rozhodnutí vyhradit i další záležitosti. 
8. Zasedání valné hromady řídí až do zvolení předsedajícího valné hromady předseda spolku 

nebo pověřený člen výkonného výboru. 
9. Ze zasedání valné hromady je pořízen zápis, ze kterého musí být patrné, kdo zasedání 

svolal, kdy se konalo, kdo ho zahájil a předsedal mu a jaká byla přijata usnesení. Každý 
člen spolku je oprávněn nahlížet do zápisu v sídle spolku, a to v určených dnech a 
hodinách. 

 
Výkonný výbor  

1. Výkonný výbor je výkonným orgánem spolku v době mezi valnými hromadami. Je tvořen 
předsedou, 1. místopředsedou, 2. místopředsedou a dalšími čtyřmi řádnými členy spolku. 

2. Výkonný výbor je volen na valné hromadě na základě jednacího a volebního řádu valné 
hromady spolku, a to na funkční období pět let. 

3. Výkonný výbor zpracovává a předkládá valné hromadě ke schválení zejména: 
a. návrh na roční rozpočet; 

b. roční účetní uzávěrku; 
c. návrh činnosti spolku; 
d. návrh majetkových změn a změn ve stanovách; 
e. návrh na zrušení spolku; 
f. návrh na změnu složení výkonného výboru spolku; 
g. návrh na změnu předsedy. 

4. Výkonný výbor je zodpovědný za hospodaření spolku. 
5. Výkonný výbor rozhoduje o vzniku a zániku členství.  
6. Výkonný výbor může pověřit ostatní členy spolku k zajištění organizace akcí nebo zajištění 

činnosti spolku. 
7. Výkonný výbor svolává valnou hromadu spolku. 
8. Výkonný výbor zasedá podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Výkonný výbor svolává 

k zasedání předseda nebo pověřený člen výboru.  
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9. Výkonný výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. 

Rozhoduje prostou většinou přítomných členů. V případě shodného počtu hlasů je 
rozhodujícím hlasem hlas předsedy. 

 
Předseda 

1. Předseda spolku je individuálním statutárním orgánem spolku a je odpovědný valné 
hromadě a výkonnému výboru spolku.  

2. Předseda zastupuje spolek navenek samostatně. Pokud není rozhodnuto jinak, je mluvčím 
spolku a jedná jménem spolku samostatně.  

3. Předseda spolku je styčnou osobou pro jednání s ČHS. Předseda spolku může pověřit ke 
svému zastupování 1. nebo 2. místopředsedu spolku. Předseda je volen valnou hromadou 

na funkční období pět let. 
4. Předseda spolku může být ze své funkce odvolán v době mezi zasedáními valné hromady 

2/3 většinou výkonného výboru spolku, a to: 
a. v případě disciplinárního provinění bránícího výkonu funkce; 

b. v případě vedeného trestního stíhání proti jeho osobě; 
c. v případě kolize zájmů škodící spolku. 

 
1.  místopředseda a 2. místopředseda 
1. Místopředseda spolku je zástupcem předsedy. Místopředseda je volen valnou hromadou 

spolku na návrh předsedy spolku na dobu pět let. Místopředseda vykonává funkci 
předsedy v případě: 

a. odstoupení či odvolání předsedy; 
b. nepřítomnosti předsedy; 

c. úmrtí předsedy. 
 

Článek IV. 
Členství 

1. Členem spolku se může stát na základě své svobodné vůle každá osoba, která: 
a. podá písemnou přihlášku ke členství výkonnému výboru; 

b. je přijata nadpoloviční většinou výkonného výboru; 
c. souhlasí s účelem a stanovami spolku. 

2. Osoby mladší patnácti let mohou být přijaty za členy spolku, pokud je jejich zákonný 
zástupce členem spolku. 

3. Členství se dělí na: 
a. řádné  - řádným členem spolku se stává osoba, která je schopna vylézt na 

skalách cestu o obtížnosti pátého stupně UIAA (stylem RP) a má základní 
znalosti o bezpečném pohybu na skalách nebo má za sebou nejméně jeden 
MTB závod (minimálně 50 km); 

b. čekatelské - čekatelským členem spolku je osoba, která nesplňuje požadavek 
řádného členství. 

4. Členství zaniká: 
a. doručením písemného oznámení člena spolku o ukončení členství výkonnému 

výboru; 
b. neplněním účelu a členských povinností, v tomto případě rozhoduje výkonný 

výbor; 
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c. vyloučením pro závažné provinění neslučitelné se členství, v tomto případě 

rozhoduje výkonný výbor; 
d. neplacením členských příspěvků ve stanoveném termínu; 

e. úmrtím člena; 
f. zánikem spolku. 

 
Článek V. 

Práva a povinnosti členů spolku 
 

1. Základní práva členů spolku 
a. Řádný člen: 

i. účastnit se dle zájmů, schopností a možností sportovního a 
společenského života v rámci spolku; 

ii. předkládat návrhy a podněty k činnosti spolku; 
iii. publikovat na internetových stránkách spolku (www.okolohor.cz); 

iv. účastnit se valné hromady s právem hlasovacím; 
v. může volit a být volen od 18 let do orgánů spolku.  

b. Člen čekatel: 
i. účastnit se dle zájmů, schopností a možností sportovního a 

společenského života v rámci spolku; 
ii. publikovat na internetových stránkách spolku (www.okolohor.cz); 

iii. předkládat návrhy a podněty k činnosti spolku; 
iv. účastnit se valné hromady bez práva hlasovat. 

 

2. Povinnosti všech členů spolku 
a. dodržovat stanovy a předpisy spolku; 

b. podílet se dle svých možností na přípravě sportovních a společenských akcí 
pořádaných spolkem; 

c. plnit rozhodnutí orgánů spolku; 
d. platit členské příspěvky ve stanovené době a výši; 

e. řádně, svědomitě, nestranně a nezištně vykonávat svěřené funkce; 
f. účastnit se sportovních akcí pod názvem spolku; 

g. usilovat o dobré jméno spolku a jeho zviditelnění. 
 

Článek VI. 
Hospodaření a majetek spolku 

 
1. Majetek spolku je tvořen: 

a. příspěvky členů spolku; 
b. příjmy z vlastní činnosti; 
c. výnosy z akcí; 
d. dotacemi od jiných subjektů; 
e. ostatním hmotným a nehmotným majetkem; 
f. dary od fyzických a právnických osob. 

 

http://www.okolohor.cz/
http://www.okolohor.cz/
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2. Za hospodaření a správu majetku spolku je odpovědný výkonný výbor spolku. Je-li valnou 

hromadou spolku odsouhlaseno rozpuštění spolku, bude jeho jmění zpeněženo a po 
zaplacení všech závazků rozděleno způsobem, který určí valná hromada. 

 
Článek VII. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. O zrušení spolku rozhoduje valná hromada, která si zvolí likvidátora a rozhodne o způsobu 
majetkového vypořádání. Spolek zaniká výmazem ze spolkového rejstříku. 

Tyto stanovy byly schváleny ustavující schůzí v Hošťálkové dne 05. 02. 2022. 

 

………………………………….. ………………………………….. ………………………………….. 

                     Michal Kubík            Jan Dědek                         Marek Jochec 

                      předseda         zakládající člen           zakládající člen 

 


