Společnost horské medicíny, z. s.

Stanovy spolku
Čl. 1
Název a sídlo
Společnost horské medicíny, z. s. (dále jen „SHM“) je právnickou osobou založenou v souladu se
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Má sídlo na adrese Metyšova 468, 514 01,

Jilemnice. Anglický ekvivalent jména spolku: Czech Society for Mountain Medicine.
Čl. 2
Účel SHM
Účelem SHM je sdružování osob zabývajících se zdravotnickými i záchranářskými aspekty pobytu a
pohybu člověka v horském terénu a v extrémních přírodních podmínkách.
Čl. 3
Cil činnosti
1. SHM vyvíjí hlavní činnost v oblasti sdružovací, vzdělávací a sportovní.
2. SHM se zabývá veškerými zdravotnickými aspekty pobytu a pohybu člověka v horách a v
extrémních přírodních podmínkách, včetně jeho sportovní činnosti (horské sporty).
3. SHM spolupracuje s ostatními lékařskými obory, zejména s Českou společností
tělovýchovného lékařství a organizacemi, které provozují sportovní nebo záchranářskou
činnost v těchto podmínkách.
4. SHM shromažďuje poznatky, které vyhodnocuje a publikuje se záměrem doporučovat
preventivní opatření pro snížení rizika úrazů a onemocnění při pobytu v horách;
a. zlepšit zdravotnickou činnost v horách a za extrémních přírodních podmínek (případně
pořádat odborné kursy pro lékaře a zdravotníky);
b. upozorňovat na vhodné způsoby zátěže v těchto prostředích, jež se jeví účinnými v
prevenci civilizačních chorob, i pro speciálně netrénovanou část populace.
5. SHM Organizuje školicí akce, národní a mezinárodní semináře, konference aj. odborné akce a
účastní se akcí v zahraničí.
6. Provozuje poradenskou činnost pro všechny zájemce o danou problematiku.

Čl. IV
Členství ve spolku

1. Členem SHM může být fyzická osoba starší 18 let. Členství v SHM vzniká na základě schválení
přihlášky při jednání výkonného výboru, který o jeho přijetí rozhoduje na svém nejbližším
zasedání.
2. Člen spolku má právo:
a) účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním,
b) volit členy výkonného výboru a členy revizní komise
c) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům SHM,
d) podílet se na praktické činnosti SHM.
3. Člen spolku má povinnost:
a) dodržovat stanovy, platit členské příspěvky a plnit usnesení orgánů SHM,
b) aktivně hájit zájmy SHM, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly
v rozporu se zájmy SHM,
c) sdělovat statutárnímu orgánu změny údajů uvedených v přihlášce.
4. Členství v SHM zaniká:
a) doručením písemného oznámení o vystoupení člena výkonnému výboru,
b) úmrtím člena,
c) zánikem SHM,
d) vyloučením člena pro hrubé porušování stanov nebo nezaplatí členský příspěvek nejméně za
dva roky.
5. Seznam členů SHM vede výbor.

Čl. V
Orgány spolku
1. Organizační strukturu SHM tvoří tyto orgány:
a. členská schůze,
b. výkonný výbor,
c. revizní komise.
Čl. VI
Členská schůze
1. Nejvyšším orgánem SHM je členská schůze. Členská schůze rozhoduje o všech důležitých věcech
týkajících se SHM, zejména:
a) schvaluje stanovy SHM, změny těchto stanov, určí počet členů výboru,
b) volí členy výkonného výboru a odvolává je,
c) volí členy revizní komise a odvolává je,
d) schvaluje zprávu o činnosti spolku za předcházející rok
e) rozhoduje o výši členského příspěvku
f) určuje a schvaluje strategický plán spolku a jeho cíle na příští období,
g) rozhoduje o vstupu SHM do právnických osob,
h) rozhoduje o členství SHM v mezinárodních organizacích, koalicích a kampaních,
i) rozhoduje o provozování kanceláře SHM,
j) rozhoduje o zániku SHM.
2. Členská schůze také rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu SHM a
může si vyhradit rozhodnutí o dalších věcech.

3. Zasedání členské schůze je svoláváno výborem SHM podle potřeby, nejméně však jednou za tři
roky. Výbor je povinen svolat do jednoho měsíce členskou schůzi, pokud ho o to požádá písemně
alespoň jedna třetina členů SHM. Informaci o konání zasedání členské schůze zasílá výbor členům
SHM písemně nebo elektronickou poštou na kontaktní adresu, kterou člen uvedl v přihlášce,
případně na později členem spolku uvedenou kontaktní adresu, a to nejpozději dvacet dní před jeho
konáním. Součástí informace je návrh programu zasedání. Nejpozději deset dní před konáním
zasedání členské schůze zasílá výbor členům SHM návrhy materiálů, které je povinen předložit ke
schválení.

4. Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání třetina všech členů SHM. Členská
schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů SHM, není-li v těchto stanovách uvedeno
jinak. Každý člen má při rozhodování jeden hlas; hlasy členů si jsou rovny. V případě rovnosti hlasů
rozhoduje hlas prezidenta SHM.
5. Není-li členská schůze usnášeníschopná, sejde se o 20 minut později a je pak usnášeníschopná bez
ohledu na počet přítomných řádných členů.
6. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při ohlášení členské schůze v souladu s odst. 3
těchto stanov, lze rozhodnout jen se souhlasem dvou třetin přítomných členů spolku.
7. O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje členskou schůzí pověřený člen SHM
zápis. Zápis svým podpisem ověřují dva členové přítomní na zasedání členské schůze.

Čl. VII
Výkonný výbor
1. Činnost SHM mezi členskými schůzemi řídí výkonný výbor SHM, který je statutárním orgánem.
Výkonný výbor si volí ze svého středu prezidenta, viceprezidenta, pokladníka a další členy výboru.
V kompetenci výboru je také prezidenta, viceprezidenta, pokladníka z funkcí odvolat.
2. Výkonný výbor je minimálně tříčlenný, jeho funkční období je tříleté a schází se dle potřeby,
3. Výkonný výbor může přijímat rozhodnutí, pokud je přítomno více než 50 % členů a zároveň je
přítomen prezident. Rozhodnutí je schváleno, jestliže pro něj hlasovala nadpoloviční většina
přítomných členů.
4. V případě odstoupení, odvolání nebo úmrtí člena výkonného výboru SHM nebo pokud není naplněn
počet členů výkonného výboru spolku rozhodne výbor o kooptaci člena výboru do nejbližší členské
schůze.
5. Prezident, nebo prezidentem pověřený člen výkonného výboru zastupuje spolek ve všech věcech.

Čl. VII
Revizní komise
1.
2.
2.
3.

Revizní komise má tři členy.
Funkční období je tříleté a členy revizní komise volí členská schůze.
Členství v revizní komisi není slučitelné s členstvím ve statutárním orgánu SHM.
Revizní komise dohlíží, jsou-li záležitosti SHM řádně vedeny a vykonává-li SHM činnost v souladu se
stanovami a právními předpisy. Zjistí-li komise nedostatky, upozorní na ně statutární orgán.
4. Revizní komise nebo její pověřený člen může nahlížet do dokladů SHM a požadovat od členů dalších
orgánů spolku nebo jeho zaměstnanců vysvětlení k jednotlivým žádostem

Čl. VIII
Zásady hospodaření a majetek SHM
1. SHM hospodaří se svým majetkem účelně a hospodárně tak, aby byl cíl činnosti dle čl.2 co
nejlépe plněn.

2. SHM sestavuje svůj rozpočet a hospodaří podle něj. Rozpočet je sestavován na příslušný
kalendářní rok výkonným výborem.
3. Majetek SHM je tvořen:
a. členskými příspěvky,
b. sponzorskými příspěvky a dary,
c. dotacemi a granty,
d. výnosy ze sportovních, vzdělávacích, kulturních a společenských akcí,
e. ostatním hmotným i nehmotným majetkem
Čl. VIII
Zánik spolku
1. SHM zaniká:
a. dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným občanským sdružením na základě
rozhodnutí dvoutřetinové většiny hlasů valné hromady, nebo
b. rozhodnutím soudu.
2. Zaniká-li SHM dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada o způsobu
majetkového vypořádání. Pokud valné hromada nerozhodne jinak, připadá majetek státu.

Čl. VIII
Závěrečná ustanovení
1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.

