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horolezeckého oddílu  
SHERPA CLIMB 

 
 

Článek I. 
Úvodní ustanovení 

 
1.1. Horolezecký oddíl SHERPA CLIMB je ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve 

znění pozdějších předpisů, dobrovolným a nezávislým sdružením fyzických osob se zájmem o 
horolezectví, vysokohorskou turistiku a související sportovní aktivity. 

 
1.2. Horolezecký oddíl SHERPA CLIMB (dále jen „sdružení“) má vlastní právní subjektivitu a může 

svým jménem vystupovat v právních i jiných vztazích. 
 
1.3. Činnost sdružení se řídí právními předpisy platnými na území České republiky, těmito stanovami 

(dále jen „Stanovy“) a vnitřními předpisy sdružení. 
 
1.4. Sídlem sdružení je: V Horce 185, Černošice, PSČ 252 28. 
 
 

Článek II. 
Cíle činnosti sdružení 

 
2.1. Cílem sdružení je rozvíjet zájmy a chránit práva svých členů tak, aby se mohli svobodně věnovat 

svým aktivitám uvedeným v čl. I. odst. 1.1. Stanov. 
 
2.2. Za účelem dosažení těchto cílů bude sdružení vykonávat tyto činnosti: 

a) organizovat výcvik a další sportovní činnosti, 
b) pořádat sportovních akcí, 
c) vyvíjet propagační a publikační činností. 

 
 

Článek III. 
Členství 

 
3.1. Členství ve sdružení je: 

a) řádné, 
b) čestné, 
c) přidružené. 

 
3.2. Řádným členem sdružení se může stát fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let a je plně způsobilá k 

právním úkonům. Řádné členství vzniká na základě rozhodnutí Velkého churalu o přijetí za řádného 
člena. Návrh na přijetí za řádného člena podává Velkému churalu Rada starších na základě podané 
žádosti o řádné členství ve sdružení. Přijetí za řádného člena musí doporučit alespoň dva stávající 
členové sdružení, kteří nejsou členy Rady starších.  

 
3.3. Čestným členem sdružení se může stát jakákoliv fyzická nebo právnická osoba. Čestné členství 

vzniká na základě rozhodnutí Velkého churalu o přijetí za čestného člena. Návrh na přijetí za 



čestného člena podává Velkému churalu Rada starších na základě vlastního uvážení nebo návrhu 
kteréhokoliv řádného člena sdružení. 

 
3.4. Přidruženým členem sdružení se může stát fyzická osoba splňující předpoklady stanovené čl. III. 

odst. 3.2. Stanov mající zájem o řádné členství, která tento zájem prokazuje svou aktivní účastí na 
činnostech sdružení. Přidružené členství vzniká na základě rozhodnutí Rady starších o přijetí za 
přidruženého člena přijatého na základě podané žádosti o přidružené členství ve sdružení. 

 
3.5. Dokladem o členství ve sdružení je členský průkaz. 
 
3.6. Seznam členů sdružení je veden Radou starších. 
 
3.7. Členství ve sdružení zaniká: 

a) vystoupením člena na základě jeho písemné žádosti, 
b) nezaplacením členského příspěvku déle než jeden rok od vzniku povinnosti, 
c) vyloučením člena, 
d) úmrtím člena, 
e) zánikem právnické osoby, která je čestným členem sdružení. 

 
3.8. O vyloučení řádného nebo čestného člena rozhoduje Velký chural na návrh Rady starších v případě, 

že člen: 
a) poruší Stanovy nebo vnitřní předpisy sdružení, 
b) prokazatelně poškodí svým jednáním zájmy sdružení, 
c) bude pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin. 

 
3.9. O vyloučení přidruženého člena, jehož přijetí nebylo potvrzeno rozhodnutím Velkého churalu, 

může rozhodnout Rada starších. O vyloučení přidruženého člena, jehož přijetí bylo potvrzeno 
rozhodnutím Velkého churalu, rozhoduje Velký chural na návrh Rady starších. O vyloučení 
přidruženého člena je možno rozhodnout na základě jakéhokoliv důvodu nebo bez udání důvodu. 

 
 

Článek IV. 
Práva a povinnosti členů 

 
4.1. Každý člen sdružení má právo zejména: 

a) být informován o činnosti sdružení a jeho orgánů, 
b) účastnit se činnosti sdružení a požívat výhod, které sdružení svým členům poskytuje, mimo 

podílu na majetku sdružení dle čl. VIII. odst. 8.1. Stanov, 
c) předkládat návrhy na zlepšení a rozvoj činnosti sdružení, obracet se s podněty, připomínkami 

a stížnostmi týkajícími se činnosti sdružení k orgánům sdružení a být o jejich vyřízení 
informován, 

d) účastnit se jednání Velkého churalu. 
 
4.2. Každý řádný člen sdružení má právo: 

a) účastnit se rozhodování Velkého churalu, 
b) volit a být volen do orgánů sdružení, 
c) kdykoliv nahlédnout do kteréhokoliv dokladu sdružení. 

 
4.3. Základní povinnosti všech členů sdružení jsou: 

a) dodržovat Stanovy a vnitřní předpisy sdružení, 
b) zaplatit členské příspěvky ve výši a termínu stanoveném rozhodnutím Velkého churalu, 



c) podílet se svojí činností na plnění cílů sdružení, 
d) podílet se podle svých schopností na propagaci sdružení. 

 
 

Článek V 
Orgány sdružení 

 
5.1. Sdružení vytváří tyto orgány: 

a) Velký chural, 
b) Radu starších. 

 
 

Článek VI. 
Velký chural 

 
6.1. Velký chural je nejvyšším orgánem sdružení. Je tvořen řádnými členy sdružení. Velký chural 

rozhoduje usnesením. Velký chural je usnášení schopný, jestliže je přítomna nadpoloviční většina 
řádných členů sdružení. Každý řádný člen má jeden hlas. K platnosti usnesení Velkého churalu je 
třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných řádných členů. K platnosti usnesení o změně 
Stanov je třeba souhlasu třípětinové většiny přítomných řádných členů. V případě rovnosti hlasů 
rozhoduje hlas Náčelníka. Není-li řádně svolaný Velký chural usnášení schopný, je Rada starších 
povinna nejpozději do jednoho měsíce svolat nový Velký chural. 

 
6.2. Velký chural svolává Rada starších nejméně jednou ročně. Velký chural musí být svolán také 

pokaždé, když o to požádá nejméně 10% řádných členů sdružení, a to do 30 dnů ode dne doručení 
žádosti Radě starších. Nesvolá-li Rada starších na základě této žádosti Velký chural, je oprávněn 
Velký chural svolat kdokoliv z těch řádných členů, jež je podepsán v žádosti o svolání Velkého 
churalu, taktéž ve lhůtě 30 dnů, od okamžiku, kdy měl být Velký chural svolán Radou starších. 

 
6.3. Svolávání Velkého churalu se děje písemnou pozvánkou, ve které je uveden datum, čas, místo 

konání Velkého churalu a program jednání. Program jednání určuje Rada starších. Na žádost 10% 
řádných členů je Rada starších povinna jimi navržený bod programu zařadit na jednání. Žádost o 
doplnění programu musí být předložena nejpozději před zahájením jednání Velkého churalu. Pokud 
rada starších poruší tuto povinnost, je kdokoliv z těch řádných členů, jež je podepsán v žádosti o 
doplnění programu, oprávněn tento program o jimi navrhovaný bod doplnit. Za písemnou pozvánku 
se považuje i pozvánka uskutečněná prostřednictvím elektronické pošty. 

 
6.4. Jednání Velkého churalu zahájí Náčelník nebo jiný člen Rady starších. Velký chural po zahájení 

zvolí předsedajícího Velkého churalu, jednoho zapisovatele jednání Velkého churalu a dva sčitatele 
hlasů, kteří jsou současně ověřovateli zápisu z jednání. Další jednání Velkého churalu řídí její 
předsedající dle programu uvedeného v pozvánce na jednání Velkého churalu. O průběhu jednání se 
pořizuje zápis, který podepisuje předsedající Velkého churalu, zapisovatel a dva ověřovatelé zápisu. 

 
6.5. Do působnosti Velkého churalu náleží zejména: 

a) Rozhodnutí o vzniku a zániku sdružení, 
b) Přijímání a změna stanov sdružení, 
c) Volba a odvolání členů Rady starších, 
d) Přijímání a schvalování výroční zprávy sdružení, 
e) Přijímání a schvalování plánu činnosti sdružení, 
f) Přijímání, vydávání a rušení vnitřních předpisů sdružení, 
g) Stanovení výše členských příspěvků a termínu jejich zaplacení, 



h) Rozhodování o vstupu sdružení do jiných právnických osob, 
i) Rozhodování o vyloučení členů sdružení, 
j) Rozhodování o přijetí řádných a čestných členů sdružení, 
k) Rozhodování o vstupu do majetkových účastí jiných právních subjektů, 
l) Rozhodování o prodeji majetku sdružení, 
m) Rozhodování o přijetí půjček do sdružení. 

 
 

Článek VII. 
Rada starších 

 
7.1. Rada starších je statutárním a výkonným orgánem sdružení, který řídí činnost sdružení, jedná jeho 

jménem a zajišťuje plnění usnesení přijatých Velkým churalem. Rada starších svolává Velký chural. 
Rada starších rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou zákonem nebo Stanovami vyhrazeny do 
působnosti Velkého churalu. Za svou činnost odpovídá Velkému churalu. 

 
7.2. Jménem sdružení za Radu starších jednají vždy nejméně dva členové Rady starších. Za sdružení se 

tito členové podepisují tak, že k názvu sdružení připojí své vlastnoruční podpisy. 
 
7.3. Rada starších má tři členy. Členem Rady starších může být jen bezúhonná fyzická osoba, která 

dosáhla 18 let věku a je řádným členem sdružení. Členové Rady starších volí ze svého středu 
Náčelníka. Funkční období členů Rady starších jsou 3 roky. Členství v Radě starších vzniká volbou 
na Velkém churalu na základě návrhu kteréhokoliv z řádných členů sdružení přítomných na tomto 
Velkém churalu. 

 
7.4. Dojde-li k ukončení funkce člena Rady starších, může za něj Rada starších kooptovat jinou osobu, 

počet kooptovaných členů Rady starších nesmí přesáhnout více jak 1 člena Rady starších. V případě 
nemožnosti naplnit toto ustanovení nebo v případě ukončení funkce většiny členů Rady starších 
musí být svolán Velký chural, který zvolí nové členy Rady starších nejpozději do 2 měsíců, po té co 
tato situace nastala. Tento Velký chural svolají zbývající členové rady starších. 

 
7.5. Členové Rady starších jsou povinni vykonávat svou působnost řádně a odpovědně. 
 
7.6. Rada starších je povinna řídit se usneseními Velkého churalu, pokud nejsou v rozporu se zákonem 

nebo Stanovami, dále je povinna nejméně jednou za rok předkládat Velkému churalu výroční 
zprávu sdružení, včetně úplné zprávy o hospodaření sdružení. Je povinna svolat Velký chural 
nejméně jednou za rok a také vždy, když je o to požádáno dle čl. VI odst. 6.2. Stanov. Rada starších 
dále k projednání na Velkém churalu navrhuje výši členských příspěvků a termín jejich zaplacení. 

 
7.7. Rada starších je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. Rada 

starších rozhoduje usnesením. Usnesení je přijato, jestliže pro něj hlasuje nadpoloviční většina 
přítomných členů Rady starších. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas Náčelníka. 

 
7.8. O průběhu jednání Rady starších se pořizují zápisy podepsané všemi přítomnými členy Rady 

starších. V zápisu z jednání musí být výslovně uvedeni ti členové Rady starších, kteří hlasovali proti 
přijatým usnesením nebo se zdrželi hlasování. V opačné případě platí, že neuvedení členové 
hlasovali pro přijetí usnesení. 

 



 
Článek VIII 

Majetkové poměry a hospodaření sdružení 
 
8.1. Členové sdružení nevkládají do sdružení žádný majetek, ten bude tvořen zásadně z níže uvedených 

zdrojů. Jejich podíl na budoucím majetku sdružení je stejnoměrný. Podíl na majetku sdružení náleží 
pouze řádným členům.  

 
8.2. Zdroje příjmů jsou tyto: 
 

d) členské příspěvky, 
e) dary, 
f) výnosy z vlastní hospodářské činnosti sdružení a z jejich převodu do majetku sdružení. 

 
8.3. Sdružení může vykonávat podnikatelskou činnost za účelem dosažení zisku, který se stane součástí 

majetku sdružení. 
 
 

Článek X 
Zánik sdružení 

 
10.1. O zániku sdružení může rozhodnout : 

a) Velký chural tříčtvrtinovou většinou hlasů všech přítomných řádných členů sdružení, 
b) Rada starších jednomyslným usnesením, pokud poslední tři řádně svolané Velké churaly nebyly 

usnášeníschopné. 
 
10.2. Usnesení o zániku sdružení musí současně stanovit způsob rozpuštění a způsob vypořádání 

majetku. Rada starších je povinna zajistit řádné legislativní ukončení činnosti sdružení. Této 
povinnosti nelze zbavit žádného člena Rady starších. 

 
 

Článek XI. 
Platnost a účinnost Stanov 

 
11.1. Stanovy nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich přijetí na ustavující Valné hromadě sdružení. 

Jakékoliv změny Stanov nabývají platnosti a účinnosti dnem přijetí těchto změn na Velkém churalu. 
 


