Stanovy horolezeckého oddílu
"ROT SPORT"
Horolezecký oddíl "ROT SPORT" je dobrovolným občanským sdružením zájemců o
horolezecký sport, navazující na sportovní a duchovní hodnoty českých a saských horolezců v
pískovcové oblasti Česko - Saské Švýcarsko. Jeho posláním je všestranně rozvíjet fyzické,
duševní a morální vlastnosti svých členů, vést je k dodržování osobní bezpečnosti, obecně
uznávaných pravidel sportovního lezení a k důsledné ochraně přírody.
§1
Název a sídlo oddílu
Název horolezeckého oddílu zní: "ROT SPORT"
Sídlo horolezeckého oddílu : ČR, Praha
§2
Znak oddílu
Znak horolezeckého oddílu "ROT SPORT" má toto provedení:

§3
Logo oddílu
Logo horolezeckého oddílu "ROT SPORT" se používá v případech, kde není možno použít
znak oddílu (například při zápisu do vrcholových knížek). Logo má toto provedení:

§4
Hlavní cíle činnosti oddílu
Mezi hlavní cíle činnosti horolezeckého oddílu "ROT SPORT" patří zejména:
a) Provozování horolezeckého sportu ve všech směrech jeho působnosti.
b) Ochrana přírody v souladu s platnými zákony o ochraně přírody a místními vyhláškami.
c) Podpora všestranného rozvoje fyzických, duševních a morálních vlastností všech členů
oddílu.
d) Pořádání sportovních soutěží.
e) Účast na závodech.
f) Provozování výdělečné činnosti směřující k uspokojení potřeb oddílu v souladu s platnými
zákony ČR.
§5
Základní podmínky a předpoklady vzniku členství
Členství v horolezeckém oddílu "ROT SPORT" je dobrovolné. Jeho členem se může stát
občan jakéhokoliv národa nebo národnosti, který splňuje tyto předpoklady:
a) Je starší věku 18 let.
b) Je duševně a tělesně způsobilý k provozování horolezeckého sportu.
c) Je ochoten dodržovat Stanovy oddílu.
d) Je ochoten zaplatit vstupní poplatek a členský příspěvek ve stanovené výši a ve
stanoveném termínu (§ 13).
e) Podal řádně vyplněnou a vlastnoručně podepsanou Žádost o přijetí za člena horolezeckého
oddílu "ROT SPORT" (§ 18).
f) Ve zkušební době se zúčastnil minimálně dvou oddílových akcí a prokázal potřebné
schopnosti k provozování horolezeckého sportu.
§6
Vznik členství
Přijetí nového člena do horolezeckého oddílu "ROT SPORT" podléhá schválení Oddílové
rady (§ 9 pís. f). Rozhodne - li Oddílová rada, že nový člen bude přijat, pak členství vzniká ke
dni, kdy člen zaplatil vstupní poplatek a členský příspěvek (§ 13). Na základě toho bude nový
člen zapsán do Knihy členů horolezeckého oddílu "ROT SPORT" (§ 18) pod svým

pořadovým číslem a bude mu vydána Legitimace člena horolezeckého oddílu "ROT SPORT"
(§ 18). Proti rozhodnutí Oddílové rady není odvolání.

§7
Orgány oddílu a jejich schopnost usnášení
Orgány horolezeckého oddílu "ROT SPORT" jsou: Členská schůze, Oddílová rada a
Kontrolní komise.
a) Orgány oddílu jsou schopné usnášení, je - li přítomna nadpoloviční většina jejich členů.
b) Pro přijetí návrhu je třeba, aby pro návrh hlasovala nadpoloviční většina všech přítomných
členů (vyjma § 20 pís.a)
c) Není - li Členská schůze schopna se usnášet, svolá Oddílová rada náhradní Členskou schůzi
tak, aby se konala do dvou měsíců ode dne, kdy se měla konat Členská schůze původně
sjednaná. Náhradní Členská schůze musí mít nezměněný program jednání a je schopna se
usnášet bez ohledu na ustanovení § 7 pís. b.
§8
Členská schůze
Členská schůze je nejvyšším orgánem horolezeckého oddílu "ROT SPORT". Je tvořena všemi
členy oddílu (§ 11 pís a,b).
a) Členskou schůzi svolává Oddílová rada podle potřeby, avšak minimálně jednou za rok.
b) O každé Členské schůzi musí být pořízen zápis. Všechny zápisy z Členských schůzí se
zapisují do Knihy zápisů z Členských schůzí (§ 18 pís. f). Zápis provede předsedajícím
schůze pověřený zapisovatel.
c) Oddílová rada je povinna svolat Členskou schůzi do 4 týdnů, požádá - li o to písemně
nadpoloviční většina všech členů oddílu, nebo Kontrolní komise.
d) Pokud je Oddílová rada v prodlení se svoláním Členské schůze, nebo jí nesvolá po
obdržení řádné písemné žádosti o její svolání, je oprávněn Členskou schůzi svolat člen,
kterého tím písemně pověří skupina členů žádajících o svolání Členské schůze.
e) Do pravomoci Členské schůze patří:
· měnit stanovy,
· volit a odvolávat členy Oddílové rady,
· volit a odvolávat členy Kontrolní komise,
· rozhodovat o využití zisku oddílu,
· schvalovat roční účetní závěrku,

· rozhodovat o základních otázkách koncepce a rozvoje oddílu.
f) Členská schůze schvaluje výši vstupního poplatku a členského příspěvku (§ 13).
g) Členská schůze schvaluje, Výpůjční řád a Stanovy oddílu.

§9
Oddílová rada
Oddílová rada je organizačním a řídícím orgánem horolezeckého oddílu
"ROT SPORT"

a) Oddílovou radu tvoří: předseda, místopředseda a hospodář
b) Oddílová rada je volena Členskou schůzí na funkční období 5 let. Po uplynutí funkčního
období mohou být členové Oddílové rady znovu voleni.
c) Návrh na členy Oddílové rady předkládá ke schválení Členské schůzi stávající předseda
oddílu.
d) Oddílová rada plní usnesení Členské schůze a odpovídá jí za svou činnost.
e) Oddílová rada má pravomoc rozhodovat o přijímání nových členů do oddílu.
f) Oddílová rada má pravomoc zahájit a vést disciplinární řízení s členy svého oddílu, kteří
porušili stanovy.
g) Oddílová rada vede veškerou administrativu související s činností oddílu a hospodář oddílu
veškeré jeho účetnictví (§ 21).
h) Za Oddílovou radu jedná předseda oddílu. V době jeho nepřítomnosti místopředseda, v
době nepřítomnosti obou předchozích hospodář.
i) Oddílová rada se schází podle potřeby, nejméně však 1x do roka
j) Oddílová rada svolává Členskou schůzi.
k) Schůzi Oddílové rady svolává a řídí předseda nebo jím pověřený člen Oddílové rady.
l) Oddílová rada je volena Členskou schůzí z členů oddílu
m) Z každého zasedání Oddílové rady musí být proveden zápis do Knihy zápisů ze zasedání
Oddílové rady (§ 18). Zápis provede Oddílovou radou určený zapisovatel.

n) Pokud odstoupí člen Oddílové rady ze své funkce, musí být do 2 měsíců od jeho
odstoupení svolána Členská schůze, na níž bude zvolen jeho náhradník.
o) Předseda a hospodář mají jako jediní členové oddílu přístup k bankovním účtům oddílu.

§ 10
Kontrolní komise
Kontrolní komise je kontrolním orgánem horolezeckého oddílu "ROT SPORT"
a) Kontrolní komise je volena Členskou schůzí (§ 8 pís. f) z členů oddílu na období pěti let.
b) Kontrolní komise se skládá se jednoho, nebo dvou členů oddílu
c) Kontrolní komisi má právo odvolat pouze Členská schůze.
d) Kontrolní komise je oprávněna kontrolovat veškerou činnost oddílu a projednávat stížnosti
jeho členů.
e) Kontrolní komise podléhá pouze Členské schůzi a je nezávislá na ostatních orgánech
oddílu.
f) Členové Kontrolní komise nesmí být zároveň členy Oddílové rady.
g) Kontrolní komise je povinna upozornit Oddílovou radu na zjištěné nedostatky a vyžadovat
sjednání nápravy.
h) Kontrolní komise se schází podle potřeby, nejméně však jednou za rok.
i) Kontrolní komise se vyjadřuje k účetní roční závěrce a k hospodaření s majetkem oddílu.
j) Z každé provedené kontroly musí být pořízen zápis do Knihy zápisů kontrolní komise (§
18)

§ 11
Členové a spolupracující osoby
Členové horolezeckého oddílu "ROT SPORT" se dělí do dvou kategorií:
a) Řádní členové - Všichni členové oddílu, kteří splnili podmínky členství vyplývající ze
Stanov oddílu.
b) Čestní členové - jsou to osoby, které se mimořádným způsobem zasloužily o rozvoj a
reprezentaci oddílu. Čestné členství navrhuje Oddílová rada a schvaluje hlasováním Členská
Schůze.

Osoby spolupracující s horolezeckým oddílem "ROT SPORT"se dělí takto:
a) Kandidáti na členství - jsou to osoby, které podaly Žádost o přijetí za člena horolezeckého
oddílu "ROT SPORT", ale doposud nebylo rozhodnuto o jejich přijetí. Tyto osoby jsou
povinny respektovat Stanovy oddílu, mohou se zúčastňovat akcí pořádaných oddílem, avšak
nemají plnohodnotná členská práva. Mohou se zapojit do sportovní činnosti jen pod
odborným dohledem a vedením zkušeného horolezce.
b) Externí spolupracovníci - Jsou to osoby, které neprovozují horolezecký sport, avšak
sympatizují s oddílem a svou prací, finančně či materiálně podporují činnost oddílu. Tyto
osoby se mohou zúčastňovat akcí oddílu, avšak mohou se zapojit do sportovní činnosti jen
pod odborným dohledem a vedením zkušeného horolezce.
§ 12
Zánik členství
Členství v horolezeckém oddílu "ROT SPORT" zaniká:
a) Vyškrtnutím člena pro nezaplacení členského příspěvku do 3 měsíců od doby stanovené k
jeho zaplacení.
b) Vyloučením člena - Vyloučení člena navrhuje Oddílová rada a schvaluje Členská schůze.
Závažným důvodem pro vyloučení člena je porušení Stanov oddílu
c) Vystoupením člena
d) Úmrtím člena
Při zániku členství nemá člen nárok na vrácení členského příspěvku ani vstupního poplatku.
§ 13
Vstupní poplatek a členský příspěvek
Vstupní poplatek a členský příspěvek patří mezi hlavní zdroje příjmů horolezeckého oddílu
"ROT SPORT" Jejich výši schvaluje Členská schůze (§ 8 pís.g)
a) Vstupní poplatek zaplatí každý nový člen oddílu. Vstupní poplatek je jednorázový.
b) Členský příspěvek se platí jednorázově na celý kalendářní rok a je splatný nejpozději do
konce února příslušného kalendářního roku. Při přijetí nového člena v okamžiku převzetí
členské legitimace. Čestní členové jsou od placení členského příspěvku osvobozeni.
Výše členského příspěvku se u nového člena, který byl přijat do oddílu během kalendářního
roku se spočítá podle vzorce :

P= {1 - [ (M - 1) / 12] } * V
kde P je vypočítaná výše členského příspěvku v (Kč)
M je číslo měsíce v němž byl člen do oddílu přijat (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12)
V je výše ročního členského příspěvku schválená Členskou schůzí pro příslušný kalendářní
rok v (Kč)
Na základě zaplacení členského příspěvku bude členu vydána členská legitimace pro
příslušný kalendářní rok (§ 18).
§ 14
Členská práva
Každý člen horolezeckého oddílu "ROT SPORT"má právo:
a) Zúčastňovat se akcí organizovaných oddílem
b) Podílet se na správě oddílu svojí účastí a hlasováním na Členské schůzi oddílu
c) Volit a být volen do orgánů oddílu (§ 7)
d) Být seznámen na Členské schůzi s ekonomickými výsledky a hospodařením oddílu
e) Obracet se svými náměty a připomínkami k činnosti oddílu na Oddílovou radu (§9)
f) Zapůjčit si odbornou literaturu a potřeby pro horolezeckou činnost, které jsou ve vlastnictví
oddílu. Specifické podmínky pro zapůjčování jsou upraveny Výpůjčním řádem (§ 18).
g) Obdržet členskou legitimaci proti zaplacení členského příspěvku
h) Reprezentovat oddíl na sportovních soutěžích
§ 15
Členské povinnosti
Členové horolezeckého oddílu "ROT SPORT" mají zejména tyto povinnosti:
a) Dodržovat v plném rozsahu Stanovy oddílu
b) V předepsaném termínu zaplatit členský příspěvek (§13)
c) Důsledně dodržovat bezpečnost související s provozováním horolezeckého sportu a
průběžně se seznamovat prostřednictvím odborné literatury s novými poznatky v této oblasti.
d) Dodržovat obecně uznávaná pravidla sportovního lezení v souladu s místními předpisy

e) Zúčastňovat se dle svých možností akcí oddílu
f) Oznámit do jednoho měsíce Oddílové radě všechny změny údajů na nichž je založen
členský vztah
g) Chránit přírodu a životní prostředí v souladu s platnými zákony a místními předpisy a
vyhláškami pro příslušné horolezecké lokality
h) Ovládat technické, sportovní a bezpečnostní dovednosti související s provozováním
horolezeckého sportu
i) Reprezentovat oddíl svým čestným, příkladným a charakterním jednáním
j) Chránit majetek oddílu
§ 16
Odpovědnost členů oddílu
Horolezectví je svojí povahou relativně nebezpečný sport. Proto každý člen oddílu přebírá
nejen za sebe, ale i za své spolulezce ve sportovní horolezecké činnosti plnou odpovědnost. Je
to sport, při němž se nesmí chybovat. Porušení bezpečnostních pravidel a dovedností posuzuje
horolezecký oddíl "ROT SPORT" jako hrubé porušení členských povinností se všemi
důsledky, které z toho vyplývají.
§ 17
Počet členů oddílu
Počet členů horolezeckého oddílu "ROT SPORT" je omezen pouze svou spodní hranicí.
Tento počet nesmí klesnout pod čtyři. Při nižším počtu členů bude oddíl dobrovolně rozpuštěn
(podle §12 zákona 83/1990 Sb.).
§ 18
Oddílové dokumenty
Hlavními dokumenty horolezeckého oddílu "ROT SPORT" jsou:
a) Stanovy
b) Zápis z ustavující schůze
c) Žádost o přijetí za člena horolezeckého oddílu "ROT SPORT"
d) Kniha členů
e) Členská legitimace

f) Kniha zápisů z Členských schůzí
g) Kniha zápisů ze zasedání Oddílové rady
h) Kniha zápisů Kontrolní komise
i) Členské spisy
j) Výpůjční řád
k) Doklady související s vedením účetnictví
Oddílové dokumenty musí obsahovat tyto náležitosti:
Žádost o přijetí za člena horolezeckého oddílu "ROT SPORT" - obsahuje titul, jméno a
příjmení člena, datum narození, rodné číslo, adresu trvalého bydliště, číslo OP, telefonní
spojení, e - mail, datum podání přihlášky, podpis člena, rozhodnutí o přijetí, datum
rozhodnutí, podpis předsedy a prohlášení, že kandidát na člena oddílu se seznámil se
Stanovami. Členská přihláška se archivuje v Členském spisu.
Kniha členů - obsahuje všechny osobní údaje o členech oddílu převzaté z přihlášky. Každý
člen je evidován pod svým evidenčním číslem. V knize je vedena přesná evidence o
zaplacených členských příspěvcích. Obsahuje též údaje o ukončení členství. Tuto knihu
archivuje Oddílová rada
Členská legitimace - obsahuje titul, jméno a příjmení člena oddílu, evidenční číslo člena,
kalendářní rok na který se vydává, datum vydání, výši členského příspěvku, razítko oddílu a
podpis pokladníka. Obsahuje též prohlášení, že držitel této legitimace je členem
horolezeckého oddílu "ROT SPORT".
Kniha zápisů z Členských schůzí - obsahuje zápisy ze všech Členských schůzí oddílu. Zápis
musí obsahovat datum konání členské schůze, místo konání a podpis zapisovatele. Součástí
zápisu musí být prezenční listina. Tuto knihu archivuje Oddílová rada
Kniha zápisů ze zasedání Oddílové rady - obsahuje zápisy ze všech zasedání Oddílové
rady. Zápis musí obsahovat datum konání Oddílové rady, místo konání a podpis zapisovatele.
Součástí zápisu musí být prezenční listina. Tuto knihu archivuje Oddílová rada
Kniha zápisů kontrolní komise - obsahuje zápisy ze všech kontrol oddílu, provedených
Kontrolní komisí. Zápis musí obsahovat předmět kontroly, datum kontroly, výsledek kontroly
a přijatá opatření. Tuto knihu archivuje Kontrolní komise.
Členské spisy - obsahují veškerou osobní korespondenci se členem oddílu
Výpůjční řád - stanovuje pravidla a podmínky při půjčování odborné literatury a věcí pro

horolezeckou činnost, které jsou ve vlastnictví oddílu. Výpůjční řád je nedělitelnou přílohou
Stanov.
§ 19
Vznik oddílu
Horolezecký oddíl "ROT SPORT" je založen na základě úspěšně provedené ustavující schůze
osob splňujících podmínky členství (§ 5), jejichž minimální počet splňuje požadavek uvedený
v § 17, kteří podali řádně vyplněnou Žádost o přijetí za člena horolezeckého oddílu "ROT
SPORT". Z ustavující schůze musí být proveden zápis, který je součástí oddílové
dokumentace (§ 18). Oddíl vzniká registrací MV ČR (zákon 83/1990 Sb.)
§ 20
Zánik oddílu
Horolezecký oddíl "ROT SPORT" zaniká v souladu s §12, §13 a §14 Zákona č.83/1990 Sb., o
sdružování občanů.
§ 21
Hospodaření oddílu
a) Příjmy oddílu - Hlavními zdroji příjmů horolezeckého oddílu "ROT SPORT" jsou vstupní
poplatky a členské příspěvky od členů oddílu a zisky z akcí pořádaných oddílem (brigády,
výcvikové kurzy, školení, soutěže apod.)
b) Použití zisku - Zisk z příjmů oddílu bude použit výhradně k uspokojení potřeb oddílu.
c) Kontrola hospodaření - Kontrolu hospodaření provádí Kontrolní komise (§ 10)
d) Vedení účetnictví - Účetnictví oddílu vede hospodář oddílu.
§ 22
Další ujednání
Veškeré změny těchto Stanov mohou být provedeny pouze na základě rozhodnutí Členské
schůze (§ 8 písmeno f).

