Směrnice o poskytování informací členům Českého horolezeckého svazu
I.
1)
Členové Českého horolezeckého svazu (dále jen ČHS) mají dle stanov ČHS, obecných právních
předpisů a morálních zásad právo na informace o veškeré činnosti ČHS a jeho orgánů.
2)
Tyto informace jsou členům ČHS poskytovány hromadně a veřejně především prostřednictvím
webu ČHS.
II.
1)
Členové ČHS mohou požádat o poskytnutí dalších informací týkajících se činnosti ČHS a jeho
orgánů, které nejsou zveřejněny na webu ČHS a nebyly poskytnuty ani prostřednictvím jiných
běžně dostupných komunikačních prostředků.
2)
ČHS poskytne svým členům automaticky bez vyžádání:
a)
informace o koncepcích, plánech a strategii činnosti ČHS.
b)
informace o akcích, které pořádá nebo na nich participuje ČHS (závody, metodika…).
c)
informace o kompletním hospodaření ČHS (čerpání rozpočtu celkově i ve vztahu k jednotlivým
činnostem ČHS, náklady na jednotlivé činnosti ČHS, příjmy ČHS dle zdrojů
včetně státních dotací a prostředků od sponzorů, výdaje rozúčtované na jednotlivé akce a
jmenovitě na jednotlivé osoby apod.).
d)
informace o jednání a výsledky těchto jednání s orgány veřejné správy, se sportovními
organizacemi či jinými subjekty.
3)
ČHS neposkytne informace, které mu nedovoluje zveřejňovat aktuální právní řád České
republiky. Pokud budou existovat pochybnosti, přikloní se vždy k výkladu právního předpisu, který
umožní transparentní jednání. Veškeré důvody pro jednotlivé případy omezení práva na
informace detailně uvede na webu.
III.
1)
O poskytnutí informace může člen ČHS požádat ústně nebo písemně prostřednictvím
sekretariátu ČHS, který žádost vyřídí samostatně, nebo ji předá k vyřízení příslušnému orgánu
či osobě.
2)
ČHS vyřídí žádost o poskytnutí informace nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení nebo
sdělení žádosti. Informaci poskytne v nejbližší možné lhůtě.
3)
Pokud člen žádá informaci, jejíž získání vyžaduje významné náklady a jejíž zveřejnění není v
zájmu významné skupiny členů ČHS mimo žadatele, může ČHS žádat oprávněné náklady.
Poplatek činí 400 Kč za 1 hod. práce a k tomu se vyúčtují další nezbytně vynaložené náklady.
4)
ČHS může žádost o poskytnutí informace zamítnout, pokud ji podává anonymní žadatel.
Tato směrnice byla schválena Valnou hromadou ČHS dne 22. března 2014.
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předseda ČHS

