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Zápis ze zasedání řádné valné hromady Šumperského horolezeckého klubu HORAL, 

konané dne 27. 11. 2015 v kavárně D123 v Šumperku. 
 

 
Zasedání valné hromady zahájil v 18 hodin Pavel Ševčík, předseda klubu, který pak zasedání valné 
hromady řídil. 
 
V okamžiku zahájení zasedání valné hromady na něm bylo přítomno přímo nebo v zastoupení 30 
členů (všichni starší osmnácti let) z celkového počtu 59 členů klubu. 
 
Valná hromada byla usnášeníschopná. 
 
Předseda informoval o úmrtí člena, Stanislava Osladila. 
 
Zasedání valné hromady proběhlo podle programu zaslaného spolu s pozvánkou na zasedání valné 
hromady rozeslanou členům dne 27. 10. 2015: 
 
1. Volba předsednictva valné hromady, mandátové komise, návrhové komise. 

 

Bylo zvoleno předsednictvo valné hromady ve složení: Ševčík, Hegedüšová, Doubravský. 

Pro:  30 

Proti: 0 

Zdrželo se: 0 

 

Byla zvolena mandátová komise ve složení: Macháček, Brückner 

Pro:  30 

Proti: 0 

Zdrželo se: 0 

 
Byla zvolena mandátová komise ve složení: Churavý, David 

Pro:  31 

Proti: 0 

Zdrželo se: 0 

 

2. Nikdo nevznesl návrh na změnu nebo doplnění programu zasedání valné hromady. Program 
zasedání valné hromady byl schválen tak, jak byl zveřejněn na pozvánce. 
Pro:  31 
Proti: 0 
Zdrželo se: 0 
 
Protokol (zápis z minulé valné hromady) byl publikován v klubovém časopisu Plesnivec, členům 
byl členům klubu poslán na začátku roku 2015. 
Pavel Ševčík referoval o vypořádání se výkonného výboru s plněním usnesení z minulé valné 
hromady: 
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- „Výkonný výbor má za úkol do příští valné hromady zpracovat návrh nových stanov a všech 
návazných dokumentů. Pro vypracování bude svolána pracovní skupina širšího kolektivu“ – 
Výbor zpracoval návrh stanov, při návrhu po legislativní stránce spolupracoval s okresním 
výborem České unie sportu. Výbor poslal všem členům pozvánku k účasti v pracovní skupině, 
jednání této skupiny se uskutečnilo a vyústilo v návrh nových stanov, poslaný před zasedáním 
valné hromady všem členům klubu. Více v roční zprávě předsedy o činnosti klubu.  

- „Valná hromada ukládá výkonnému výboru řešit aktualizaci webu“ – výkonný výbor zajistil 
vymazání těch příspěvků na internetové stránce klubu, jejichž další zveřejnění nemá žádný 
význam. Ostatní články a příspěvky tam zanechal. Výkonný výbor je toho názoru, že tyto staré 
příspěvky dokumentují dění v klubu. Příspěvky jsou řazeny podle data zveřejnění, nové 
aktuální příspěvky jsou na nejvyšších pozicích, starší příspěvky jsou automaticky odsouvány na 
nižší pozice, nezpůsobují nepřehlednost internetové stránky.    
 

Valná hromada schválila protokol ze zasedání minulé valné hromady a plnění usnesení z minulé 
valné hromady.     
Pro:  32 
Proti: 0 
Zdrželo se: 0 

 
3. Roční zprávu o činnosti klubu přednesl Pavel Ševčík, předseda klubu: 

Výkonný výbor pracoval ve složení: Pavel Ševčík – předseda, Viktor Tichý  - místopředseda, Zdeňka 

Hegedüšová – hospodářka, Tomáš Doubravský – sportovní referent, Jan Prokop – referent. 

Výkonný výbor se scházel na svých schůzích v průběhu roku nepravidelně podle potřeby. Zápisy ze 

schůzí jsou k dispozici na internetové stránce klubu. 

16. dubna 2015 se uskutečnila schůzka pracovní skupiny k cílům a poslání klubu a ke stanovám 

klubu. Zúčastnilo se jí patnáct členů. Dále na návrhu nových stanov pracovali v podstatě tři lidé: 

Churavý, Vogel, Ševčík. Legislativní problematika stanov byla řešena ve spolupráci s ČUS ve formě 

konzultací. Výsledkem byl návrh nových stanov, který byl všem členům klubu poslán 

k připomínkování.   

Klub byl Pavlem Ševčíkem osobně zastoupen na březnovém zasedání valné hromady ČHS v Praze.   

Hlavní náplní práce výboru bylo zajištění a organizace klubových akcí, jednání se sponzory, 

zajištění sponzorských darů na pořádané akce, hlavně k zajištění cen pro vítěze. 

Na základě podané žádosti se podařilo se získat dotaci od ČHS ve výši 3000 Kč na Horokros.  

Výbor, Béďa a Lenon zajistili všechny plánované akce, kromě březnové plánované akce „Skalky“. 

Béďa jako garant opět zajistil Patnáctku okolo Paprsku a Horokros. Lenon Běh na Baštu. 

V létě proběhl plánovaný zájezd do Dolomit, který zorganizovala Zdeňka Hegedüšová. 

Úspěšně proběhl i minulý BoulderSession a Horování. 

Klub je stále členem ČUS (Česká unie sportu, dříve ČSTV), využívá pomoc při tvorbě nových stanov 

a plánuje její pomoc při novém zápisu spolku v důsledku nového Občanského zákoníku. 

Výkonný výbor děkuje všem členům, kteří se podíleli na zajištění klubových akcí a akcí pro 

veřejnost.      

Výkonný výbor apeluje na členy, aby posílali informace a fotky ze svých lezeckých akcí, aby bylo 

možné doplňovat kroniku klubu. 

 

Zprávu o lezeckých výkonech členů přednesl Tomáš Doubravský. 
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4. Zpráva o revizi peněžního deníku a účetních dokladů provedené Martinou Krčovou: 
Byla provedena kontrola všech položek v peněžním deníku a příslušných dokladů za období od 

minulé revize 26. 11. 2014 do 31. 10. 2015. Skutečný hotovosti v pokladně i částka na bankovním 

účtu klubu u KB Šumperk (5831620297/0100) souhlasí s doklady. 

Pokladna:           4 286 Kč 

Účet u KB Šumperk:        91 670 Kč 

Akcie ČEZ (550 ks):      324 885 Kč  
ČSOB fond „bohatství“ (89430 ks):    185 058 Kč 
Poskytnuté půjčky členům:     976 886 Kč 
Celkem:    1 582 785 Kč    

 
5. Návrh výše členských příspěvků pro rok 2017: 

Výkonný výbor navrhuje zachovat členské příspěvky do klubu ve výši 0 Kč. 

       

6. Zprávu o hospodaření přednesla Zdeňka  Hegedüšová. Níže je plnění rozpočtu k 30. 10. 2015. 
Předpokládá se, že k 31. 12. 2015 budou skutečné výdaje nižší než plánované, a skutečné příjmy 
budou vyšší než plánované.   

 

Výdaje Plán Plnění k 30.10.2015 
Předpoklad k 
31.12.2015 

Podpora činnosti 36 500 Kč 23 500 Kč 64% 28 500 Kč 78% 

Pocty a ocenění výkonů 5 000 Kč 0 Kč 0% 5 000 Kč 100% 

Podpora činnosti  6 000 Kč 6 000 Kč 100% 6 000 Kč 100% 

Příspěvek na Boulder centrum  10 000 Kč 0 Kč 0% 0 Kč 0% 

Alpenverein 15 500 Kč 17 500 Kč 113% 17 500 Kč 113% 

Školení 0 Kč 0 Kč 0% 0 Kč 0% 

Metodická činnost 0 Kč 0 Kč 0% 0 Kč 0% 

Podpora prezentace 15 000 Kč 6 782 Kč 45% 17 578 Kč 117% 

Závody (Patnáctka, Horokros, Bašta, 
Horování) 

10 500 Kč 6 782 Kč 65% 17 578 Kč 167% 

Prezentace klubu 0 Kč 0 Kč 0% 0 Kč 0% 

Vývěska, kronika 1 000 Kč 0 Kč 0% 0 Kč 0% 

Digitalizace kroniky 1 000 Kč 0 Kč 0% 0 Kč 0% 

Správa webu a domény 2 500 Kč 0 Kč 0% 0 Kč 0% 

Společenské akce 12 000 Kč 0 Kč 0 Kč 12 000 Kč 100% 

Výroční schůze 4 000 Kč 0 Kč 0% 4 000 Kč 100% 

Mikuláš 8 000 Kč 0 Kč 0% 8 000 Kč 100% 

Provozní výdaje 12 000 Kč 2 940 Kč 25% 12 000 Kč 100% 

Účetnictví  - vedení 8 000 Kč 0 Kč 0% 8 000 Kč 100% 

Provozní režie 4 000 Kč 2 940 Kč 74% 4 000 Kč 100% 

Časopis Plesnivec 0 Kč 0 Kč 0% 0 Kč 100% 

Ostatní 9 000 Kč 2 000 Kč 22% 8 000 Kč 89% 

Průkazy ČHS pro členy 3 000 Kč 2 000 Kč 67% 2 000 Kč 100% 

Odměna za práci předsednictva 6 000 Kč 0 Kč 0% 6 000 Kč 100% 

Celkem 84 500 Kč 35 222 Kč 42% 78 078 Kč 92% 
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Příjmy: Plán Plnění k 30.10.2015 
Předpoklad k 

31.12.2015 

Příjem z příspěvků: 4 500 Kč 2 000 Kč 44% 3 500 Kč 78% 

Klubové příspěvky 0 Kč 0 Kč 0% 0 Kč 0% 

Vybrané příspěvky pro ČHS 3 000 Kč 2 000 Kč 67% 2 000 Kč 67% 

Příspěvky od nováčků 1 500 Kč 0 Kč 0% 1 500 Kč 100% 

Příjem z majetku: 68 500 Kč 9 597 Kč 14% 76 500 Kč 112% 

Příjmy z půjček 56 500 Kč 9 597 Kč 17% 56 500 Kč 100% 

Dividendy ČEZ 12 000 Kč 0 Kč 0% 20 000 Kč 167% 

Úroky na běžném účtu 0 Kč 0 Kč 0% 0 Kč 0% 

Dotace 0 Kč 0 Kč 0% 3 000 Kč   

Příspěvek z ČUS 0 Kč 0 Kč 0% 0 Kč 0% 

Dotace z ČSTV – rezervní fond 0 Kč 0 Kč 0% 0 Kč 0% 

Příspěvek od města Šumperka 0 Kč 0 Kč 0% 0 Kč 0% 

Grant ČHS 0 Kč 0 Kč 0% 3 000 Kč   

Příjem na závody: 11 000 Kč 11 750 Kč 107% 17 750 Kč 161% 

Smlouva za reklamu - Kubíček 6 000 Kč 6 000 Kč 100% 6 000 Kč 100% 

Smlouva za reklamu - Tilak 2 000 Kč 0 Kč 0% 2 000 Kč 100% 

Smlouva za reklamu - Davon 0 Kč 2 000 Kč   2 000 Kč   

Horokros - startovné 3 000 Kč 3 750 Kč 125% 3 750 Kč 125% 

Další sponzor - Horokros 0 Kč 0 Kč   4 000 Kč   

Celkem 84 000 Kč 23 347 Kč 28% 100 750 Kč 120% 

 

 
7. Plán akcí na rok 2016 byl schválen, jak je v tabulce níže. Míra Brückner navrhl uspořádat jako 

společnou akci zájezd na hory nebo na skalky, případně opakovaně a navrhl, že bude garantem:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pro:  32 
Proti: 0 
Zdrželo se: 0 

 
 
 

  kde akce garant 

16.1. Paprsek Patnáctka Churavý 

březen skalky  hromadná akce Tichý 

duben Sokolka Veteráni  výbor 

duben Bradlo Gastro výbor 

květen Králec Běh na Baštu Janů 

květen Palice, Drátník hromadná akce výbor 

16.10. Šumperk Horokros - 31. ročník Churavý 

25.11. Šumperk Valná hromada předseda 

26.11. Šumperk BoulderSession výbor 

3.-4. 12. Chata Návrší Mikuláš výbor 

26.12. Sokolka Štěpán výbor 

v průběhu roku hory, skály. Hromadná(é) akce Brückner 
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Rozpočet na rok 2016 byl schválen, jak je v tabulce níže: 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pro:  32 
Proti: 0 
Zdrželo se: 0 

 

 

 

Výdaje   
 

Příjmy   

Podpora činnosti 37 000 Kč 
 

Příjem z příspěvků: 4 500 Kč 

Pocty a ocenění 
výkonů 

5 000 Kč 
 

Klubové příspěvky 0 Kč 

Podpora činnosti  6 000 Kč 
 

Vybrané příspěvky pro 
ČHS 

3 000 Kč 

Příspěvek na Boulder 
centrum Šumperk 

10 000 Kč 
 

Příspěvky od nováčků 1 500 Kč 

Alpenverein 16 000 Kč 
 

Příjem z majetku: 76 000 Kč 

Školení 0 Kč 
 

Příjmy z půjček 58 000 Kč 

Metodická činnost 0 Kč 
 

Dividendy ČEZ 18 000 Kč 

Podpora prezentace 15 000 Kč 
 

Úroky na běžném účtu 0 Kč 

Závody (Patnáctka, 
Horokros, Bašta, 
Horování) 

10 500 Kč 
 

Dotace 0 Kč 

Prezentace klubu 0 Kč 
 

Příspěvek z ČUS 0 Kč 

Vývěska, kronika 1 000 Kč 
 

Dotace z ČSTV – 
rezervní fond 

0 Kč 

Digitalizace kroniky 1 000 Kč 
 

Příspěvek od města 
Šumperka 

0 Kč 

Správa webu a 
domény 

2 500 Kč 
 

Příspěvek od 
Olomouckého kraje 

0 Kč 

Společenské akce 12 000 Kč 
 

Příjem na závody: 11 000 Kč 

Výroční schůze 4 000 Kč 
 

Smlouva za reklamu - 
Kubíček 

6 000 Kč 

Mikuláš 8 000 Kč 
 

Smlouva za reklamu - 
Tilak 

2 000 Kč 

Provozní výdaje 14 000 Kč 
 

Horokros - startovné 3 000 Kč 

Účetnictví  - vedení 8 000 Kč 
 

Celkem 91 500 Kč 

Provozní režie 6 000 Kč 
   

Časopis Plesnivec 0 Kč 
   

Ostatní 9 600 Kč 
   

Průkazy ČHS pro 
členy 

3 000 Kč 
   

Členský příspěvek do 
ČUS 

600 Kč 
   

Odměna za práci 
předsednictva 

6 000 Kč 
   

Celkem 87 600 Kč 
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8. Pocty za rok 2015 byly uděleny následujícím členům klubu: 

Josefu Strakovi za dva výstupy obtížnosti 8a,  
 Michalu Heliksovi za výstup Vojíne vpřed!, obtížnost VIIIc (Pěšák, Adršpach),  

Miroslavu Brücknerovi za účast na výstupu Vojíne vpřed!, obtížnosti VIIIc , za pravidelně 
prováděné hodnotné výstupy v Adršpachu, a za pomoc při přípravě stěny na akci BoulderSession. 

 Miroslavu Churavému za zajištění a organizaci akcí Horokros a Patnáctka okolo Paprsku, 
Zdeňkovi Janů za zajištění a organizaci akce Běh na Baštu. 
 

9. Revize stanov: byl projednán návrh nových stanov, rozeslaný členům klubu před konáním zasedání 
valné hromady. 
 

Oproti rozeslanému návrhu navrhnul František Lípa, aby bylo zasedání valné hromadě 

usnášeníschopné, pokud je na zasedání valné hromady přítomno alespoň 6/10 členů.  

O tomto návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem: 

Pro:  3 
Proti: 26 
Zdrželo se: 3 
Návrh nebyl přijat. 

 

Oproti rozeslanému návrhu bylo navrhnuto, aby nového člena přijímala valná hromada na svém 

zasedání. O tomto návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem: 

Pro:  22 
Proti: 5 
Zdrželo se: 5 
Návrh byl přijat. 

 

Miroslav Churavý upozornil na překlepy v textu návrhu nových stanov, navrhl jiné pořadí odstavců 

v posledním článku navrhovaných stanov. Navrhl, aby odstavec 7 článku X návrhu nových stanov 

(„Toto znění stanov bylo schváleno valnou hromadou spolku dne…..“) byl veden jako samostatný bod 

stanov. 

Dále bylo navrženo následující: 

- definovat ve stanovách povinnost členů udržovat aktuální kontaktní údaje, 
- definovat ve stanovách povinnost přijímaného člena fyzicky se zúčastnit zasedání valné hromady.   
Ostatní znění nových stanov přijmout tak, jak bylo předneseno valné hromadě předsedou klubu.  

O tomto návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem: 

Pro:  32 
Proti: 0 
Zdrželo se: 0 
Návrh byl přijat. Schválené znění stanov je v příloze zápisu ze zasedání valné hromady. 
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10. Byly projednány a schváleny návrhy nových vnitřních směrnic klubu: Jednací řád valné hromady, 
Přijímání nových členů, Volby volených orgánů a doplnění volených orgánů náhradními členy. 
O tomto návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem: 
Pro:  32 
Proti: 0 
Zdrželo se: 0 
Návrh byl přijat. 
Schválené znění směrnic je v příloze zápisu ze zasedání valné hromady. 

 

 

11. Za člena klubu byla přijata Andrea Nogová.  
Pro:  32 
Proti: 0 
Zdrželo se: 0 

 
12. Valná hromada přijala následující usnesení: 

a) Valná hromada bere na vědomí předložený výsledek hospodaření za rok 2014. 
b) Valná hromada bere na vědomí roční zprávu za rok 2015. 
c) Valná hromada bere na vědomí zprávu o hospodaření k datu 30. 10. 2015. 
d) Valná hromada bere na vědomí zprávu o revizi hospodaření k 31. 10. 2015. 
e) Valná hromada schvaluje plán rozpočtu na rok 2016. 
f) Valná hromada schvaluje plán akcí na rok 2016. 
g) Valná hromada schvaluje navržené znění nových stanov klubu s tím, že do nich bude zapracováno 

následující: 
- nové členy klubu přijímá valná hromada, 
- povinnost přijímaného člena osobně se zúčastnit zasedání valné hromady, 
- povinnost členů udržovat aktuální kontaktní údaje, 
- přeskupit pořadí odstavců ve článku X podle návrhu Miroslava churavého, beze změn významu 

odstavců,     
- znění bodu 7 článku X. vyčlenit jako samostatný bod stanov („Toto znění stanov bylo schváleno 

valnou hromadou spolku dne…“) 
h) Valná hromada schvaluje předložené návrhy vnitřních směrnic klubu: Jednací řád valné hromady, 

Volby volených orgánů a doplnění volených orgánů náhradními členy, Přijímání nových členů s tím, 
že v nich budou učiněny patřičné změny, aby byly v souladu s přijatým ustanovením stanov, že 
nové členy přijímá valná hromada.    

i) Valná hromada potvrzuje složení výkonného výboru klubu ve složení Pavel Ševčík, Viktor Tichý, 
Zdeňka Hegedüšová, Tomáš Doubravský, Jan Prokop a z toho Pavla Ševčíka ve funkci předsedy a 
statutárního orgánu klubu, Zdeňku Hegedüšovou ve funkci hospodářky klubu. 

 
Pro:  32 
Proti: 0 
Zdrželo se: 0 

 
Zápis vyhotovil:  Pavel Ševčík, předseda spolku 
 

*** 
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Stanovy spolku přijaté valnou hromadou 2015: 

Šumperský horolezecký klub HORAL, z. s. 

 

čl. I 

Úvodní ustanovení 

1. Název spolku: Šumperský horolezecký klub HORAL, z. s. (dále též „spolek“). 

2. Sídlo spolku: Dolnomlýnská 1843/16, 787 01 Šumperk 

3. Spolku je přiděleno identifikační číslo 00534056 

4. Šumperský horolezecký klub HORAL, z. s.  je spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zák. č. 89/2012 
Sb.(dále jen občanský zákoník), a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání. 

 

čl. II 

Poslání a činnost spolku 

1. Šumperský horolezecký klub HORAL, z. s.  je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková 
organizace založená za účelem naplňování společného zájmu (poslání), kterým je zejména: 

 Sdružení horolezců a přátel hor Šumperska a okolí 
 Navázání na historii a tradici českého horolezeckého hnutí 
 Organizace a vedení sportovních akcí spolku 
 Údržba a zvelebování skalních terénů 
 Podpora spolupráce s orgány ochrany přírody 
 Provádění nebo zajištění metodických a vzdělávacích kurzů 
 Provádění společenských akcí k podpoře přátelství 
 Správa vlastního a svěřeného majetku 

2. Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito stanovami, 
které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle spolku. 

3.  Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost a správu spolku. 

 

 

čl. III 

Členství 

1.  Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku Šumperský horolezecký klub HORAL, z. s. (dále jen 
„člen“) se může stát každá fyzická osoba, bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, 
národnosti, rasy a státní příslušnosti. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu 
a nepřechází na jeho právního nástupce.  

2.  U osoby mladší osmnácti let je členství možné pouze se souhlasem jejích zákonných zástupců. 

 

3.  O přijetí nového člena spolku rozhoduje valná hromada na svém zasedání. Zájemce o členství je 
povinen se osobně zúčastnit zasedání valné hromady, která bude rozhodovat o jeho přijetí.  
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 Pravidla pro přijímání nových členů jsou dány vnitřním předpisem spolku schváleným valnou 
hromadou. 

4.  Zánik členství. Členství ve spolku zaniká:   

a) vystoupením člena ze spolku – členství končí dnem doručení písemného oznámení o ukončení 
členství výkonnému výboru 

b) úmrtím člena 

c) vyloučením člena – člen může být vyloučen ze spolku rozhodnutím výkonného výboru z důvodu 
závažného nebo opakovaného porušení stanov nebo vnitřních předpisů, neplnění svých členských 
povinností, neplnění své finanční povinnosti vůči spolku, nebo pokud svým chováním ohrožuje 
řádné plnění poslání spolku. 

 Rozhodnutí o vyloučení se v písemné podobě zasílá vyloučenému členovi na adresu jeho bydliště 
uvedenou v seznamu členů nebo na jeho elektronickou adresu, kterou spolku poskytl. 

 Člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení navrhnout, aby toto rozhodnutí 
přezkoumala valná hromada. Návrh na přezkoumání rozhodnutí předkládá vyloučený člen 
v písemné podobě výkonnému výboru, který je povinen návrh předložit nejbližšímu zasedání valné 
hromady. Valná hromada rozhodnutí o vyloučení člena buď potvrdí, nebo zruší. Do doby rozhodnutí 
o vyloučení člena valnou hromadou jeho členství ve spolku trvá.   

d) nezaplacením členských příspěvků do data vyhlášeného výkonným výborem, a to prvním dnem 
prodlení v zaplacení členských příspěvků 

e) zánikem spolku bez právního nástupce 

 

5. Práva členů: 

a) účastnit se činnosti spolku 

b) účastnit se zasedání valné hromady (osobně nebo v zastoupení jiným členem spolku) 

c) být informován o dění ve spolku 

d) užívat výhod člena spolku, pokud jsou takové vyhlášeny (např. slevy na účastnických poplatcích, 
atp.) 

e) podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům spolku a obdržet odpověď na své podání 

f) volit a být volen do orgánů spolku, toto právo přísluší členům až po dovršení 18ti let. 

g) ukončit kdykoli své členství 

 

6. Povinnosti členů: 

a) řádně a včas platit členské příspěvky 

b) podílet se podle svých možností a schopností na naplňování účelu a činnosti spolku  

c) chránit a zachovávat dobré jméno spolku 

d) dodržovat stanovy, vnitřní předpisy spolku a rozhodnutí orgánů spolku 

e) šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží spolku k zabezpečení jeho činnosti 

f) řádně plnit funkce a úkoly, do kterých byl zvolen nebo kterými byl pověřen 
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g) udržovat aktuální kontaktní údaje. 

 

7. Členové spolku neručí za případné dluhy spolku. 

8. Výkonný výbor vede seznam členů, který je neveřejný.  Příslušné údaje v seznamu členů se zapisují 
nebo vymazávají bez zbytečného odkladu poté, co se o nich výkonný výbor prokazatelně dozví. Další 
podmínky vedení seznamu členů, včetně údajů, které jsou o členech evidovány, stanoví vnitřním 
předpisem výkonný výbor.  

 

čl. IV 

Orgány spolku 

1. Nejvyšším orgánem spolku je valná hromada, 
výkonným orgánem spolku je výkonný výbor, 
statutárním orgánem spolku je předseda spolku, 
kontrolním orgánem spolku je kontrolní komise. 

2. Práva a povinnosti jednotlivých orgánů, způsob vzniku a zániku jejich funkce a průběh jejich 
jednání je upraven dále ve stanovách. 

3. Valná hromada je složena ze všech členů spolku, ostatní orgány jsou volené.  

4. Funkční období volených orgánů jsou tři roky. Členství ve volených orgánech zaniká uplynutím 
funkčního období, úmrtím, odstoupením nebo odvoláním člena orgánu valnou hromadou pro 
hrubé porušení jeho povinností. 

5. Pokud v důsledku ukončení členství ve voleném orgánu klesne počet členů voleného orgánu, ne 
však pod polovinu, může být tento orgán do příštího zasedání valné hromady doplněn náhradním 
členem. 

6. Způsob volby volených orgánů a náhrada členů, jimž zaniklo členství ve voleném orgánu, 
náhradními členy je dána vnitřním předpisem spolku schváleným valnou hromadou. 

7. Členem voleného orgánu může být jen člen spolku. 

 

čl. V 

Valná hromada 

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku. Valná hromada na svém zasedání projednává 
činnost spolku za uplynulé období, přijímá zásady činnosti pro období následující, volí volené 
orgány spolku, hodnotí práci volených orgánů a přijímá další rozhodnutí zásadní důležitosti pro 
existenci a činnost spolku. Do její působnosti tak náleží zejména: 

a) určení hlavního zaměření činnosti spolku 
b) rozhodování o změně stanov 
c) rozhodování o výši a splatnosti členských příspěvků, 
d) schvalování výroční zprávy o činnosti hospodaření spolku za uplynulé období předkládané 

výkonným výborem, 
e) schvalování výsledku hospodaření spolku 
f) schvalování plánu hospodaření na následující období 
g) volba a odvolání členů výkonného výboru a členů kontrolní komise 
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h) hodnocení činnosti dalších orgánů spolku i jejich členů 
i) rozhodnutí o dobrovolném rozpuštění spolku 

j) schvalování vnitřních předpisů spolku pro přijímání nových členů, volby a doplňování 
volených orgánů spolku, jednací řád valné hromady. 

2. Valná hromada je svolávána výkonným výborem spolku podle potřeby, nejméně však jednou za 
rok, a to bez zbytečného prodlení po vyhotovení účetní závěrky sestavené k 31. prosinci 
předchozího kalendářního roku, nejpozději však do 31. března každého kalendářního roku.  

3. Výkonný výbor je rovněž povinen svolat valnou hromadu z podnětu nejméně 1/10 členů spolku 
starších 18ti let nebo z podnětu kontrolní komise. Nesvolá-li v tomto případě výkonný výbor 
valnou hromadu do 30ti dnů od doručení řádného podnětu, je ten, kdo podnět podal, oprávněn 
svolat zasedání valné hromady sám a to na náklady spolku. 

4. Mimořádná valná hromada je svolána v případě, že klesne počet členů výkonného výboru o dva a 
více členů. 

5. Právo zúčastnit se zasedání valné hromady mají všichni členové spolku a to buď osobně, nebo 
v zastoupení jiným členem klubu na základě písemné plné moci.  Právo hlasovat, volit a být volen 
mají všichni členové spolku starší 18ti let. Každý člen je oprávněn účastnit se zasedání a požadovat 
i dostat na něm vysvětlení záležitostí spolku, vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu 
zasedání valné hromady. Požaduje-li člen na zasedání sdělení o skutečnostech, které zákon 
uveřejnit zakazuje nebo jejichž prozrazení by spolku způsobilo vážnou újmu, nelze mu je 
poskytnout. 

6. Pozvánka na valnou hromadu spolu s jejím programem musí být rozeslána členům nejméně třicet 
dní před jejím konáním. Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost 
členů se ho účastnit. Pozvánka se posílá členům buď na adresu bydliště, nebo na elektronickou 
adresu.  

7. Každý člen má jeden hlas, hlasy všech členů mají stejnou váhu. Valná hromada je schopna usnášet 
se za účasti 4/10 členů spolku starších 18ti let. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů 
přítomných a řádně zastoupených členů s právem hlasovacím. 

8. Jednání valné hromady řídí předseda spolku, nebo jím pověřená osoba. Předseda vede zasedání 
tak, jak byl jeho pořad ohlášen, ledaže se valná hromada usnese na předčasném ukončení.  

9. O záležitosti, která nebyla zařazena na pořad zasedání při jeho ohlášení lze rozhodnout jen 
v případě, že s tím souhlasí alespoň 3/5 většina přítomných s právem hlasovacím. To neplatí pro 
rozhodování o zrušení nebo přeměně spolku nebo pro rozhodnutí o změně stanov. O těchto 
záležitostech lze v takovém případě rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech, kdo jsou 
oprávněni účastnit se valné hromady s právem hlasovacím. 

10. Statutární orgán zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do třiceti dnů od jejího ukončení. Není-li to 
možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila valná hromada. Ze 
zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo jej zahájil, kdo mu předsedal, 
jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven. Každý člen spolku může nahlížet do 
všech zápisů z valných hromad. 

čl. VI 

Výkonný výbor 

1. Výkonný výbor zabezpečuje plnění činnosti spolku v období mezi zasedáními valné hromady.  
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2. Funkční období členů výkonného výboru je tříleté. 

3. Výkonný výbor má 3 členy volené valnou hromadou. Členem výkonného výboru je vždy předseda 
jakožto statutární orgán spolku, dále tvoří výkonný výbor místopředseda a hospodář. 

4. Výkonný výbor volí ze svého středu předsedu spolku. 

5. Místopředseda vykonává funkci předsedy spolku v případě 
a) odstoupení nebo odvolání předsedy 
b) nepřítomnosti předsedy 
c) úmrtí předsedy 

6. Zasedání výkonného výboru je svoláváno předsedou podle potřeby, nejméně však čtyřikrát ročně.  

7. Výkonný výbor je usnášeníschopný pouze za účasti všech jeho členů. Hlasy všech členů výkonného 
výboru mají stejnou váhu.  

8. Rozhodování výkonného výboru se provádí hlasováním s tím, že platí rozhodnutí nadpoloviční 
většiny členů výkonného výboru. Výkonný výbor může za stejných podmínek rozhodovat i mimo 
zasedání, a to jak v písemné formě, tak s možností využití technických prostředků. 

9. Na zasedání výkonného výboru mohou být zváni dle potřeby hosté. 

10. Do působnosti výkonného výboru náleží rozhodování ve všech záležitostech, pokud nejsou 
svěřeny těmito stanovami do výlučné pravomoci valné hromady nebo jiných orgánů spolku. 

11. Výkonný výbor zejména: 
a) zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí valné hromady, přijímá příslušná rozhodnutí a 

opatření k jejich realizaci, 
b) organizuje a řídí činnost spolku,  
c) schvaluje a vydává vnitřní předpisy spolku, pokud jejich vydání není výslovně svěřeno do 

působnosti valné hromady 
d) připravuje podklady pro jednání a rozhodování valné hromady, 
e) dbá o hospodárné využívání majetku spolku 
f) zajišťuje operativní spolupráci s orgány státní správy a samosprávy, 
g) rozhoduje o přijetí nebo vyloučení člena za podmínek těchto stanov. 

12. Z jednání výkonného výboru jsou pořizovány zápisy.  

13. Členství ve výkonném výboru je neslučitelné s členstvím v kontrolní komisi. 

 

čl. VII 

Předseda spolku 

1. Předseda je statutárním orgánem spolku. 

2. Předseda jedná jménem spolku a to v souladu s rozhodnutím valné hromady a výkonného výboru. 
V případě, že předseda jedná jménem spolku v rozporu s těmito usneseními, je povinen nahradit 
spolku škodu, kterou tímto jednáním způsobí.  

3. Předseda podepisuje jménem spolku tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu spolku připojí 
svůj podpis. 

4. Předseda je volen výkonným výborem. 

5. Funkční období předsedy je tříleté. Jeho funkční období končí předáním funkce nastupujícímu 
předsedovi. Předání je nutné provést nejpozději do 14 dnů od zvolení nového předsedy. 
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6. K jednání jménem spolku v dílčích věcech může být zmocněna další osoba. Plná moc musí být v 
takovém případě udělena písemnou formou s přesným vymezením oprávnění a odpovědnosti 
zmocněné osoby a musí obsahovat věcný a časový rozsah zmocnění. 

7. Předseda může delegovat některé své kompetence na další členy výkonného výboru, případně na 
další členy či zaměstnance spolku. 

8. Předseda vede spolkové a výborové schůze, administrativu, vědecké a společenské spolkové 
záležitostí. Řídí a kontroluje práci výkonného výboru a jeho činnost dle schváleného plánu akcí. 
Zajišťuje informační toky směrem k členstvu a k veřejnosti. Valné hromadě předkládá celkovou 
zprávu o činnosti spolku za uplynulé období, návrh plánu akcí a hospodaření na budoucí období. 
 

čl. VIII 

Kontrolní komise 

1. Kontrolní komise má 3 členy volené valnou hromadou.  

2. Kontrolní komise volí ze svého středu předsedu kontrolní komise, který jedná jejím jménem ve 
vztahu k orgánům spolku a členům spolku. 

3. Funkční období kontrolní komise je tříleté. 

4. Kontrolní komise dohlíží, zda jsou záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li činnost v souladu 
s právními předpisy, stanovami, dalšími vnitřními předpisy spolku, rozhodnutími valné hromady a 
výkonného výboru.   

5. Kontrolu provádí kontrolní komise nezávisle na ostatních orgánech, na základě vlastního 
rozhodnutí kdykoliv v průběhu roku, nejméně však jednou ročně, v rámci kontroly roční závěrky 
hospodaření. 

6. Kontrolní komise je oprávněna nahlížet do všech dokladů spolku a má možnost dát přezkoumat 
roční závěrku nezávislým auditorem. 

7. Všichni členové spolku, výkonný výbor i zaměstnanci jsou povinni s kontrolní komisí v průběhu 
kontroly spolupracovat a poskytovat jí potřebné informace a vysvětlení a další požadovanou 
součinnost. 

8. Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně bez zbytečného odkladu předsedu spolku, 
výkonný výbor a následně i valnou hromadu na jejím nejbližším zasedání. 

 

čl. IX 

Majetek a hospodaření 

1. Prostředky na svou činnost získává spolek zejména z členských příspěvků, z dědictví a odkazů, z 
darů fyzických a právnických osob z tuzemska i zahraničí, ze státních příspěvků, nadačních grantů, 
z příjmů ze svých činností a z výnosu svého majetku. 

2. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov, musí sloužit k financování 
činností naplňujících poslání a cíle spolku a k vytváření potřebných podmínek pro realizaci těchto 
činností. 
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3. Prostředky spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob. Platí to v 
plné míře i pro členy a zaměstnance spolku. To nevylučuje použití prostředků k sociálním nebo 
charitativním účelům. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří řádná mzda či odměna sjednaná na 
základě platných smluv. 

4. Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek, za účelem řádného naplňování 
poslání a cílů spolku. 

5. Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku, odpovídají orgány spolku v rozsahu dle 
ustanovení těchto stanov a vnitřních předpisů spolku. 

6. Výkonný výbor může část majetku svěřit do správy jinému subjektu, zejména pokud je tak 
zabezpečeno účelnější využití majetku ve prospěch spolku. Ve smlouvě o svěření majetku určí 
rozsah i omezení pravomocí subjektu při jeho správě. 

7. Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu schváleného valnou hromadou. 

 

čl. X 

Závěrečná ustanovení 

 
1. Šumperský horolezecký klub HORAL, z. s. zaniká postupem dle příslušných ustanovení občanského 

zákoníku, nebo rozhodnutím Valné hromady dle čl. V, odst. 1-i). 

2. V případě zániku spolku bez právního nástupce bude provedena jeho likvidace za účelem 
vypořádání majetku. Likvidátora jmenuje valná hromada.  

3. O majetkovém a finančním vypořádání při zániku spolku rozhoduje valná hromada v souladu 
s ustanoveními Občanského zákoníku. 

4. Dojde-li k zániku spolku, přechází jeho majetek po vypořádání závazků na organizaci, která má 
podobné poslání a cíle jako spolek. 

5. Jakákoliv změna stanov nabývá platnosti dnem jejího přijetí valnou hromadou a účinnosti dnem, 
kdy budou vloženy rejstříkovým soudem do sbírky listin spolkového rejstříku. 

 

 

Toto znění stanov bylo schváleno valnou hromadou spolku dne 27. 11. 2015 
 

 
 
 

*** 
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Nová směrnice schválená valnou hromadou 2015: 

 

Jednací řád valné hromady 

Tato směrnice je vnitřním předpisem Šumperského horolezeckého klubu HORAL, z.s., se sídlem 

Dolnomlýnská1843/16, 787 01 Šumperk, identifikační číslo 00534056. 

 

1. Valná hromada je tvořena shromážděním všech členů spolku a je nejvyšším orgánem spolku.  
 

2. Právo zúčastnit se valné hromady mají všichni členové spolku, mohou se jí zúčastnit osobně nebo 
v zastoupení jiným členem na základě písemné plné moci. 
 

3. Právo hlasovat, volit a být volen mají všichni členové spolku starší 18ti let.  
 

4. Pozvánka na valnou hromadu spolu s jejím programem musí být rozeslána členům nejméně třicet dní 
před jejím konáním. Pozvánka se posílá členům buď na adresu bydliště, nebo na elektronickou 
adresu, poskytnutou členem klubu.  

 

5. Každý člen s právem hlasovacím má jeden hlas, hlasy všech členů mají stejnou váhu.  
 

6. Valná hromada je schopna usnášet se za účasti 4/10 členů spolku starších 18ti let.  
 

7. Usnesení valná hromada přijímá prostou většinou hlasů členů s právem hlasovacím.  
 

8. Zasedání valné hromady řídí předseda klubu, nebo jím pověřená osoba (dále jen předsedající).  
 

9. Předseda klubu určí osoby, které budou provádět prezenci členů klubu, kteří se dostavili na zasedání 
valné hromady. 

 

10. Každý příchozí člen potvrdí účast svým podpisem v připraveném seznamu členů klubu. 
 

11. Předsedající po zahájení valné hromady zjistí počet přítomných členů a počet členů s právem 
hlasovacím a ověří, zda je valná hromada schopna se usnášet a informuje o tom přítomné členy. 

 

12. Poté předsedající představí kandidáty do výkonného výboru zasedání valné hromady, mandátové 
komise, návrhové komise a volební komise, má-li proběhnout volba volených orgánů. 

 

13. O složení výkonného výboru zasedání valné hromady i o složení každé komise nechává předsedající 
hlasovat valnou hromadu.  

 

14. Mandátová komise sčítá hlasy pro/proti/zdržel se při jednotlivých hlasováních během zasedání valné 
hromady, vyhotovuje zápis o hlasováních a po ukončení zasedání valné hromady jej předává 
předsedovi spolku. 

 

15. Návrhová komise formuluje návrh usnesení vyplývající z jednání valné hromady. 
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16. Volební komise provádí volbu volených orgánů spolku. Její činnost a průběh volby se řídí zvláštním 
interním předpisem spolku. 

17. Předsedající řídí průběh valné hromady podle jejího programu, předem zveřejněného na pozvánce. 
 

18. Program řádné valné hromady bývá obvykle následující: 
-  Schválení předsednictva valné hromady a volba volební, návrhové a mandátní komise 

-  Schválení jednacího řádu a protokolu minulé valné hromady 

-  Roční zpráva o činnosti spolku a o jeho hospodaření 

-  Zpráva o revizi hospodaření   

-  Návrh členských příspěvků na následující období 

- Plán rozpočtu na následující období 

- Plán akcí na následující období 

- Pocty  

- Revize stanov 

- Revize interních předpisů spolku 

- Přijetí nových členů  

- Diskuse  

- Schválení návrhů 

- Přijetí usnesení  

 

19.         Program mimořádné valné hromady je dán účelem svolání mimořádné valné hromady.  

 

20.          Po volbě předsednictva valné hromady a komisí se předsedající zeptá přítomných členů, jestli chtějí 
program valné hromady doplnit o další bod jednání. Pokud tomu tak je, následuje hlasování o přidání 
tohoto bodu na pořad jednání valné hromady. Tento bod lze přidat na program jednání pouze 
v případě, že s tím souhlasí alespoň 3/5 většina přítomných s právem hlasovacím. To neplatí pro 
rozhodování o zrušení nebo přeměně spolku nebo pro rozhodnutí o změně stanov. O těchto 
záležitostech lze v takovém případě rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech, kdo jsou 
oprávněni účastnit se valné hromady s právem hlasovacím. 

 

21.          Později v průběhu zasedání valné hromady již nelze nový další bod do programu zasedání valné 
hromady zařadit. 

 

22.          Do třiceti dnů od ukončení zasedání valné hromady zajistí statutární orgán vyhotovení zápisu ze 
zasedání valné hromady. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím 
pověřila valná hromada. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je 
zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven.  

 

23.          V případě, že řádná nebo mimořádná valná hromada není schopna se na svém zasedání usnášet,  
může statutární orgán nebo ten, kdo původní zasedání svolal, svolat novou pozvánkou ve lhůtě 
patnácti dnů od předchozího zasedání valnou hromadu na náhradní zasedání. Z pozvánky musí být 
zřejmé, že se jedná o náhradní zasedání valné hromady.  

 

24. Na náhradním zasedání může valná hromada jednat jen o záležitostech zařazených na pořad 
předchozího zasedání.  
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25. Na náhradním zasedání může valná hromada přijmout usnesení za libovolného počtu členů.  
 

26. Tato směrnice je účinná počínaje následujícím dnem po jejím schválení valnou hromadou. 
 

27. Tuto směrnici schválila valná hromada na svém zasedání dne: 27. 11. 2015 
 

 

*** 

 

Nová směrnice schválená valnou hromadou 2015: 
 

Volby volených orgánů a doplnění volených orgánů náhradními členy. 
 

Tato směrnice je vnitřním předpisem Šumperského horolezeckého klubu HORAL, z.s., se sídlem 

Dolnomlýnská1843/16, 787 01 Šumperk, identifikační číslo 00534056 a upravuje volbu volených orgánů spolku a 

případné kooptace náhradních členů volených orgánů. 

 
 

Článek I.  
Obecná charakteristika: 

 
1. Volební období volených orgánů spolku je dáno stanovami spolku. Volby výkonného výboru a 

kontrolní komise se uskuteční při zasedání valné hromady a to v tom kalendářním roce, ve kterém 
uplyne předešlé volební období. 

 
2.  Volit orgány spolku a voleni mohou být pouze členové spolku ode dne dovršení 18ti let věku.  

 
3. Předsedající valné hromady navrhne valné hromadě na jejím zasedání tříčlennou volební komisi 

včetně jejího předsedy. Valná hromada může provést změnu v návrhu složení volební komise. 
Valná hromada následně potvrdí složení volební komise hlasováním. 

 
4.  Volby výkonného výboru a kontrolní komise jsou tajné, s výjimkou případu shody platných hlasů u 

kandidátů.  
 

Článek II.  
Vlastní volba: 

 
1. Každý oprávněný volič napíše na obdržený hlasovací lístek své kandidáty do příslušného orgánu 

spolku a to v počtu, jaký je počet členů daného orgánu. 
 

2. Výkonný výbor zajistí pro jednání volební valné hromady hlasovací lístky v potřebném množství. 
Každý člen klubu s právem hlasovacím obdrží při vstupu na zasedání valné hromady pro každou 
volbu vždy pouze jeden hlasovací lístek od osoby pověřené předsedou spolku. Tato pověřená 
osoba po celou dobu valné hromady eviduje počet vydaných a nevydaných hlasovacích lístků. 
Kontrolu provádí zvolená volební komise valné hromady.  

 



  Šumperský horolezecký klub HORAL                                         Ročník XXXIII.54 

 

Plesnivec 1/2016 11. března 2016 Strana  20 

 

3. Volby realizuje volební komise valné hromady v časovém sledu podle schváleného programu 
valné hromady. 

 
4. Hlasovací lístky jsou neplatné, obsahují-li více jmen kandidátů, než kolik má ten který orgán spolku 

členů.  
 

5. Zvoleni do orgánů spolku jsou členové s nejvyšším počtem platných hlasů, a to i při shodě tohoto 
počtu hlasů, je-li počet zvolených kandidátů do orgánů spolku totožný se stanoveným počtem 
členů těchto orgánů.  

 
6. Nastane-li situace, že do orgánů spolku by bylo shodou platných hlasů zvoleno více členů, než 

kolik členů má ten který orgán mít, volební komise při shodě u nejnižšího počtu těchto hlasů zjistí 
veřejnou volbou, který z těchto kandidátů má největší podporu členů a tím (těmi) kandidátem 
(kandidáty) doplní orgán spolku. 

 
7. Úplné výsledky voleb oznámí valné hromadě předseda volební komise, a to jmenovitě a podle 

počtu získaných platných hlasů.  
 

8. Zvolený člen orgánu spolku může funkci odmítnout a na jeho místo postupuje další kandidát s 
nejvyšším počtem hlasů. 

 
9. Poté předseda volební komise o volbě sepíše zápis, který je včetně odevzdaných volebních lístků 

přílohou zápisu ze zasedání valné hromady. Zápis musí obsahovat datum a místo konání volební 
valné hromady, počet přítomných osob, čas zahájení a ukončení schůze, výsledky hlasování, 
jmenovitě členy volební komise a jejich podpisy.  

 
10. V případě volební valné hromady jsou vyhlášené výsledky voleb účinné okamžikem ukončení valné 

hromady. 
 

11. Neprodleně po zasedání volební valné hromady se sejde nově zvolený výkonný výbor a nově 
zvolená kontrolní komise. Výkonný výbor ze svých členů zvolí předsedu spolku. Kontrolní komise 
si ze svých členů zvolí předsedu kontrolní komise. 

 
12. Volba předsedy spolku i volba předsedy kontrolní komise je veřejná. 

 
13. Předseda spolku je zvolen, jestliže pro něj hlasuje nadpoloviční většina všech členů výkonného 

výboru. 
 

14. Předseda kontrolní komise je zvolen, jestliže pro něj hlasuje nadpoloviční většina všech členů 
kontrolní komise. 

 
15. Předseda kontrolní komise neprodleně informuje o své volbě výkonný výbor. 

 
16. Předseda spolku neprodleně informuje členy spolku o svém zvolení, o rozdělení funkcí členům 

výkonného výboru a o novém předsedovi kontrolní komise. 
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Článek III. 
Nahrazení členů výkonného výboru a kontrolní komise náhradními členy 

 
1. Pokud některému z členů výkonného výboru nebo kontrolní komise zanikne členství v tomto 

orgánu během volebního období, je tento volený orgán doplněn členem (členy), který (kteří) ve 
volbách při zasedání předchozí valné hromady obdržel (obdrželi) nejvíce hlasů z nezvolených 
členů. 
 

2. Pokud došlo k odstoupení nebo odvolání předsedy spolku nebo předsedy kontrolní komise, je člen 
orgánu doplněn podle odstavce 1 článku III. a proběhne nová volba předsedy, jak je uvedeno 
v článku II. této směrnice.    

 
Článek IV. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Tato směrnice je účinná počínaje následujícím dnem po jejím schválení valnou hromadou. 

 

2. Tuto směrnici schválila valná hromada na svém zasedání dne: 27. 11. 2015 

 

 

 

 

*** 

 

 

 

 
Nová směrnice schválená valnou hromadou 2015: 

 
Přijímání nových členů. 

Tato směrnice je vnitřním předpisem Šumperského horolezeckého klubu HORAL, z.s., se sídlem 
Dolnomlýnská1843/16, 787 01 Šumperk, identifikační číslo 00534056. 

3. Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku Šumperský horolezecký klub HORAL, z. s. se může 
stát každá fyzická osoba bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, 
rasy a státní příslušnosti. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a 
nepřechází na jeho právního nástupce. 
 

4.  O přijetí nového člena spolku rozhoduje valná hromada spolku na svém zasedání. 

 

5. Zájemce o členství vyplní přihlášku, na které jsou uvedeny následující údaje: 

a) Jméno a příjmení zájemce o členství 

b) Datum narození 

c) Rodné číslo 

d) Bydliště 
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e) Telefonní číslo 

f) E-mailová adresa 

g) Prohlášení, že se seznámil se stanovami a vnitřními předpisy spolku, a že jsou mu známy jeho 

práva a povinnosti vyplývající z členství.    

h) Podpisy dvou garantů 

i) V případě, že zájemce není plnoletý, vyžaduje se navíc podpis jeho zákonných zástupců, a 

kontaktní údaje zákonných zástupců (jméno, bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo). 

 

6. Vzor přihlášky je v příloze této směrnice.  

 

7. Garanti seznámí zájemce o členství s obsahem stanov, vnitřních předpisů a spolkovými zvyklostmi. 

Zodpovídají za řádné předání přihlášky výkonnému výboru v souladu s touto směrnicí. 

 

8. Garantem může být pouze člen spolku starší 18ti let. 

 

9. Zájemce o členství nebo garant předá přihlášku výkonného výboru.  

 

10. Výkonný výbor přihlášku projedná, případně požádá uchazeče o doplnění chybějících údajů. 

 

11. Předseda spolku na nejbližším zasedání valné hromady informuje o zájemcích o členství a dá 

hlasovat o jejich přijetí v souladu se stanovami spolku a jednacím řádem valné hromady. 

 

12. Zájemce o členství je přijat do spolku za podmínek stanovených stanovami spolku.  

 

13. Tato směrnice ruší předchozí interní předpis „Podmínky pro přijímání nových členů“. 

 

14. Tato směrnice je účinná počínaje následujícím dnem po jejím schválení valnou hromadou. 

 

15. Tuto směrnici schválila valná hromada na svém zasedání dne: 27. 11. 2015 

 

16. Datum a podpis statutárního orgánu spolku:  27. 11. 2015, Pavel Ševčík, předseda 
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Příloha: 
Přihláška ke vstupu do Šumperského horolezeckého klubu HORAL, z.s. 

 
Já, níže podepsaný, žádám o vstup do Šumperského horolezeckého klubu HORAL, z.s. 
Zavazuji se dodržovat stanovy a vnitřní předpisy spolku. Dále se zavazuji, že budu dodržovat pravidla a 
podmínky lezení na skalách v ČR, budu se chovat šetrně k přírodě a budu dodržovat bezpečnostní zásady 
horolezectví a minimalizovat rizika spojená s horolezeckou činností.  

Souhlas se zpracováním a evidencí osobních údajů a souhlas s využitím rodného čísla 
(dle zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění, a zákona č. 133/2000 Sb., v platném znění) 

 
Souhlasím, aby Šumperský horolezecký klub HORAL (dále jen klub) zpracovával a evidoval mé osobní 
údaje poskytnuté mu v souvislosti s mým členstvím a činností v klubu. Tento souhlas se výslovně vztahuje 
i na mé rodné číslo. Dále souhlasím, že klub je oprávněn poskytovat osobní údaje včetně rodného čísla do 
evidence Českého horolezeckého svazu, České Unie Sportu a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
za účelem evidence členské základny a k identifikaci sportovce při soutěžích. Osobní údaje včetně 
rodného čísla je klub oprávněn zpracovávat a evidovat i po ukončení mého členství v klubu. Prohlašuji, že 
jsem byl/a o všech skutečnostech dle ustanovení §11 zákona č. 101/2000 Sb. V platném znění řádně 
informován/a.  
 

..................................................................................................... 
jméno a příjmení žadatele                                  podpis žadatele 

 
 
garant 1: jméno a příjmení : ...................................................................... 
 podpis:  ...................................................................... 
garant 2: jméno a příjmení : ...................................................................... 
 podpis:  ...................................................................... 
 
Údaje žadatele potřebné pro evidenci v spolkové databázi: 
datum narození : ................................................................................................ 
rodné číslo:  ................................................................................................ 
bydliště :  ................................................................................................ 
telefon:  ................................................................................................ 
E-mail:  ................................................................................................ 
Podpisy zákonných zástupců neplnoletého uchazeče o členství: 
Jméno a příjmení: 
bydliště :  
telefon:   
e-mail: 
podpis: 
 
Jméno a příjmení: 
bydliště :  
telefon:   
e-mail: 
podpis: 
 

*** 
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Směrnice 
 
Podmínky pro půjčování finančních prostředků Šumperského horolezeckého klubu HORAL  
 
zůstává beze změny: 
 

1. Nejnižší částka na půjčení je 50.000,- Korun 
2. Základní úroková sazba je stanovena Valnou hromadou na 8% p.a. 
3. Smlouva o zapůjčení finančních prostředků bude kryta směnkou podle pravidel stávající legislativy 
4. Nejkratší doba smlouvy o zapůjčení je dvanáct měsíců. Prodloužení doby smlouvy o zapůjčení je 

opět 12 měsíců. 
5. Výpovědní lhůta pro dlužníka je jeden měsíc. Pokud dlužník nedoručí výboru písemnou výpověď 

smlouvy nejpozději jeden měsíc před datem ukončení smlouvy, má se za to, že půjčka platí další 
období – tj. jeden rok. 

6. Výpovědní lhůta pro věřitele nesmí být kratší než tři měsíce. Čili věřitel musí vypovědět půjčku 
písemně nejpozději tři měsíce před datem ukončení smlouvy o zapůjčení. Pokud věřitel smlouvu 
nevypoví, má se za to, že platí další období – tj. jeden rok. 

7. Při prodloužení smlouvy zaplatí dlužník roční úrok nejpozději k datu ukončení stávající smlouvy. 
Úrok lze platit pravidelnou měsíční splátkou dle vzorce roční úrok / 12. 

8. Při ukončení smlouvy zaplatí dlužník dlužnou částku plus roční úrok nejpozději k datu ukončení 
půjčky. 

9. V případě, že je dlužník v prodlení, věřitel má právo požadovat okamžité vyrovnání závazků formou 
uplatnění směnky. 

10. Úroková sazba je vždy fixní na období 12 měsíců. Změna úrokových sazeb je možná na základě 
písemného dodatku ke smlouvě po dohodě obou smluvních stran. 

 

 

 

 

*** 
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Výkaz hospodaření za rok 2015, skutečnost k 31. 12. 2015: 

Komentář: 
 
ČEZ nám měl v roce 2015 vyplatit dividendy ve výši zhruba 20.000 Kč, ale výplata se zpozdila. Částka za 
dividendy nám přijde na účet až v roce 2016. 
Překročení výdajů za pocty a ocenění výkonů o 1000 Kč bylo způsobeno tím, že těchto tisíc korun mělo být 
uhrazeno v roce 2014, ale ve skutečnosti proběhla platba až v roce 2015. V roce 2014 tedy byla tato 
částka uspořena. 
 
Pokud by proběhly výše uvedené platby v řádných termínech, skončilo by hospodaření roku 2015 
s přebytkem přibližně 21.000 Kč. 
 
Příjem z dividend za rok 2015 se promítne do skutečných příjmů za rok 2016, o to bude skutečnost roku 
2016 lepší.   
 

*** 

PŘÍJMY PLÁN SKUT. 
 

VÝDAJE PLÁN SKUT. 

Příjem z příspěvků: 4 500 Kč 3 500 Kč 
 

Podpora činnosti 36 500 Kč 39 500 Kč 

   Klubové příspěvky 0 Kč 0 Kč 
 

   Pocty a ocenění výkonů 5 000 Kč 6 000 Kč 

   Vybrané příspěvky pro ČHS 3 000 Kč 2 000 Kč 
 

   Podpora činnosti  6 000 Kč 6 000 Kč 

   Příspěvky od nováčků 1 500 Kč 1 500 Kč 
 

   Příspěvek na Boulder centrum  10 000 Kč 10 000 Kč 

Příjem z majetku: 68 500 Kč 60 479 Kč 
 

   Alpenverein 15 500 Kč 17 500 Kč 

   Příjmy z půjček 56 500 Kč 60 479 Kč  
   Školení 0 Kč 0 Kč 

   Dividendy ČEZ 12 000 Kč 0 Kč  
   Metodická činnost 0 Kč 0 Kč 

   Úroky na běžném účtu 0 Kč 0 Kč  
Podpora prezentace 15 000 Kč 18 776 Kč 

Dotace 0 Kč 3 000 Kč  

   Závody (Patnáctka, Horokros, 
Bašta, BoulderSession) 

10 500 Kč 17 775 Kč 

   Příspěvek z ČHS 0 Kč 0 Kč  
   Prezentace klubu 0 Kč 0 Kč 

   Dotace z ČUS – rezervní fond 0 Kč 0 Kč  
   Vývěska, kronika 1 000 Kč 0 Kč 

   Příspěvek od města Šumperka 0 Kč 0 Kč  
   Digitalizace kroniky 1 000 Kč 0 Kč 

   Grant od ČHS 0 Kč 3 000 Kč  
   Správa webu a domény 2 500 Kč 1 001 Kč 

Příjem na závody: 11 000 Kč 17 750 Kč 
 

Společenské akce 12 000 Kč 13 925 Kč 

   Smlouva za reklamu - Kubíček 6 000 Kč 6 000 Kč  
   Valná hromada 4 000 Kč 3 960 Kč 

   Smlouva za reklamu - Tilak 2 000 Kč 2 000 Kč  
   Mikuláš 8 000 Kč 9 965 Kč 

   Horokros - startovné 3 000 Kč 3 750 Kč  
Provozní výdaje 12 000 Kč 5 598 Kč 

   Další sponzoři 0 Kč 6 000 Kč  
   Vedení účetnictví  8 000 Kč 0 Kč 

PŘÍJMY CELKEM 84 000 Kč 84 729 Kč 
 

   Provozní režie 4 000 Kč 5 598 Kč 

    
   Časopis Plesnivec 0 Kč 0 Kč 

    
Ostatní 9 000 Kč 7 000 Kč 

    
   Průkazy ČHS pro členy 3 000 Kč 2 000 Kč 

    
   Odměna za práci výboru 6 000 Kč 5 000 Kč 

    
VÝDAJE CELKEM 84 500 Kč 84 799 Kč 
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Složení výkonného výboru klubu: 

 
Pavel Ševčík, předseda              
Viktor Tichý, místopředseda       
Zdeňka Hegedüšová, hospodářka  
Tomáš Doubravský, sportovní referent  
Jan Prokop, referent 

 
 
 
 

Seznam členů: 
 

  
Příjmení a jméno Bydliště Ulice PSČ Tel. 

Členem 
od 

e-mail 

1 Brückner Miroslav Šumperk Finská 12 787 01 603 105 571 2003 brucknerm@seznam.cz 

2 Bruštíková Jana Moravičany Moravičany 237 789 82 728 104 845 2005 daniela.j@email.cz 

3 Černý Matěj Bludov J.Žižky 211 789 61 775 346 456 2008 cerny.matej@gmail.com  

4 Daniel Jiří Olomouc Na Pusté 1A 772 00 724 726 453 2003 juradaniel@seznam.cz 

5 David Josef Šumperk Bratří Čapků 5 787 01   1987 david@fortex-ags.cz 

6 Doležal Milan Brno Voříškova 27 623 00 721 509 004 2001 mil.do@post.cz 

7 Doubravský Tomáš Šumperk Myslbekova 16 787 01 775 262 424 2006 doubravsky@post.cz 

8 Elsnerová Alena Nový Malín Nový Malín 917 788 03 733 383 773 2002 presla@centrum.cz 

9 Gatěk Zdeněk Mohelnice Nová 2 789 85 731 068 322 1985 z.gatek@seznam.cz 

10 Hegedüš Zoltán Šumperk Jesenická 67 787 01 777 148 873 1996 zoltan.hegedus@seznam.cz  

11 Hegedüšová Zdeňka Šumperk Jesenická 67 787 01 776 679 877 1987 zdenka.hegedusova@seznam.cz 

12 Heliks Michal 
Petrov n. 
Des. 

Petrov n. Des. 112 788 14 739 676 312 1995 heliks@seznam.cz 

13 Horáček Pavel Šumperk Lidická 14 787 01 603 794 590 2001 paulus.horacius@seznam.cz 

14 Hožďora Ludvík Šumperk Okružní 7 787 01 602 540 486 1974 ludvik.hozdora@prumhor.cz 

15 Churavý Miroslav Třebíč Okružní 906 674 01 604 203 100 1984 beda.mirek@quick.cz 

16 Janů Zdeněk Šumperk Králec 29 787 01 777 655 223 1978 zdenek.janu@lenon.cz 

17 Jirman Josef Šumperk Sládkova 64 787 01 603 487 827 2003 pepajirman@seznam.cz 

18 Kadlčík Václav Šumperk Prievidzská 38 787 01 606 267 393 1999 venamaser@seznam.cz 

19 Kadlčíková Renata Šumperk Prievidzská 38 787 01 721 380 763     

20 Kamler Roman Nový Malín Nový Malín 584 788 03 603 856 800 1979 tilak@tilak.cz 

21 Kolba Lubomír Šumperk 8. května 63 787 01 723 828 686 2000 lubomir.kolba@centrum.cz 

22 Komárková Eva Šumperk   787 01   1994 evakomeva@seznam.cz 

23 Konrád Josef Šumperk Jánošíkova 25 787 01 799 991 025 2013 pepino.k@centrum.cz 

24 Konrád Ondřej Šumperk Zemědělská 16 787 01 722 565 182 2013 ondrakonrad@centrum.cz 

25 Kouřil Luboš Vikýřovice Zahradní 439 788 13 608 889 156 2004 sobull@centrum.cz 

26 Krč Milan Šumperk 8. května 60 787 01 731 089 482 2006 krcm@centrum.sk 

27 Krčová Martina Šumperk Čajkovského 18 787 01 605 259 267 1997 martina.krcova@email.cz 

28 Kubín Daniel Šumperk Pod vodárnou 5 787 01 603 245 074 1980 dankub@c-mail.cz 

29 Kučera Jiří Šumperk Fibichova 11 787 01 723 781 716 2007 kucerasumperk@seznam.cz 
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30 Lípa František Šumperk Čajkovského 38 787 01 736 159 903 1981 frantisek.lipa@seznam.cz 

31 Macháček Tomáš Vikýřovice Lesní 607 788 13 605 205 539 2013 t.m.machacek@seznam.cz 

32 Merwa Karel Šumperk Prievidzská 7 787 01 737 050 757 1995 merwa@seznam.cz 

33 Morávek Josef Zábřeh na M. Slunná 7 789 01 603 576 393 1995 j.moravek@denalisport.cz 

34 Musilová Alena Šumperk Prievidzská 12 787 01 776 724 296 2014 alcam@seznam.cz 

35 Nevrlý Leoš Loučná n. D. Loučná n. D. 23 788 11 736 760 683 2010 leos.nevrly@seznam.cz 

36 Nogová Andrea Šumperk   787 01 774 193 993 2015 nogova.andrea@gmail.com 

37 Pelikán Jiří Zábřeh na M. Dvořákova 5 789 01   1999 j100@post.cz 

38 Pospíšil Josef Brníčko Brníčko 123 789 75 604 561 470 1982   

39 Pospíšilová Kristýna Nový Malín Nový Malín 112 788 03 603 876 183 2003 tyna.pos@seznam.cz 

40 Prokop Jan Šumperk   787 01 604 534 482 1996 krtek.su@centrum.cz 

41 Prokopová Kateřina Šumperk   787 01 605 254 206 2007 prokopkate@@seznam.cz 

42 Ryšavý Jaromír Šumperk Dolnomlýnská 16 787 01 583 218 209 1981   

43 Stavinoha Jan Šumperk Blanická 21 787 01 604 930 954 1991 janek.stav@seznam.cz 

44 Straka Josef Šumperk Pod Senovou 40 787 01 603 494 645 1985 raveltik@raveltik.cz 

45 Straková Pavlína Šumperk Pod Senovou 40 787 01 603 828 809 1984 pestr.strakova@gmail.com 

46 Stuchlá Jana Šumperk Fibichova 13 787 01 605 003 663 2002 janastuchla@seznam.cz 

47 Ševčík Pavel Zábřeh na M. 28. října 29 789 01 606 727 417 1990 pavel.sev@seznam.cz 

48 Šmíd Vítězslav Konice Tyršova 577 79852 602 711 910 2005   

49 Špánik Tomáš Šumperk Kosmonautů 5 787 01 737 818 160 1981 spanik.t@seznam.cz 

50 Tesařová Helena Hraběšice Hraběšice 45 787 02 774 817 976 1995 hela.tesarova@wo.cz 

51 Tichá Daniela Šumperk Denisova 8 787 01 604 875 650 2007 danielaticha@seznam.cz 

52 Tichý Viktor Šumperk Prievidzská 13 787 01 604 331 456 1994 tvik@email.cz 

53 Trojanová Pavla Šumperk Evaldova 42 787 01 777 224 291 2003 trojanova@atlas.cz 

54 Valenta Jiří Šumperk Dvořákovo nám. 1 787 01 776 336 223 2005 jirivalenta@centrum.cz 

55 Valenta Josef Olomouc Dukelská 3 772 00 603 198 285   valenta@alw.cz 

56 Vaněk Petr Šumperk Lidická 21 787 01 603 273 370 2004 vanek.p@elzaco.cz 

57 Vavruška Štěpán Čím Čím 116 262 03 604 761 072 2012 vavruskas@seznam.cz 

58 Vlček Ivo Sudkov Sudkov 178 788 21 702 633 938 1962 vlcek.sud@seznam.cz 

59 Vlček Jaroslav Šumperk U sanatoria 22 787 01 777 703 468     

60 Vogel Jiří Šumperk Nerudova 8 787 01 603 243 274 1991 vogel@vpro.cz 

 
 
 
 
 
 
 
Vypracoval: Pavel Ševčík 
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