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S T A T U T 
Krajského svazu lyža řů Jiho českého kraje  

(Schválený VH KSL J čK 17.5.2007 a byl odsouhlasen RK SL ČR ze dne 14.6.2007) 
 
 

Preambule 
 
Krajský svaz lyžařů  Jihočeského kraje (dále „KSL JčK“) je územní složkou Svazu lyžařů České republiky 
(dále „SLČR“). KSL JčK působí na území Jihočeského kraje.  

 
KSL JčK je prostřednictvím své územně organizované členské základny SLČR sdružen v rámci Krajského 
sdružení ČSTV Jihočeského kraje (dále „KS ČSTV JčK“) a využívá jeho servisních služeb.   
 
Úkolem KSL JčK  je výchova pokud možno co největšího počtu sportovců s cílem dosažení co nejlepšího 
sportovního úspěchu v soutěžích jednotlivých sportovních disciplín organizovaných v rámci SLČR nebo FIS.  
Za účelem tohoto cíle KSL JčK podporuje:  

 
1)  především dlouhodobý tréninkově výchovný proces 
2)  organizování soutěží v rámci působnosti KSL JčK  
3)  systematickou účast závodníků na soutěžích  
4)  nábor pokud možno nejširší základny nových generací sportovců a členů 
5)  rozvoj všech lyžařských a snowboardových disciplín na území Jihočeského kraje s důrazem zejména 
na nedospělé kategorie 
 

Sídlem KSL JČK je Vimperk, 1.máje 182, PSČ 385 01. 
 
  

§ 1 
Základní ustanovení 

 
KSL JČK se řídí ve své činnosti Stanovami SLČR, tímto Statutem a Organizačním řádem KSL JčK,   závěry 
a usneseními Dozorčí Rady SLČR a Výkonného Výboru SLČR v bodech, které se týkají činnosti KSL JČK, 
usneseními Valné hromady KSL JčK a usneseními Výkonného výboru KSL JčK. Provozní činnost KSL JčK 
zajišťuje Sekretariát KSL JčK. Odborné, především sportovně technické otázky, řeší Odborné komise KSL 
JčK. 

 
§ 2 

Členství  
 
Čl.1 KSL JČK je tvořen členy SLČR, kteří jsou evidováni u SLČR prostřednictvím registrovaných klubů. 

 
Čl.2 Ke KSL JčK se  mohou hlásit také  individuální členové SLČR, kteří v přihlášce vyplnili svoji 

příslušnost ke KSL JčK. Obdobně se mohou přihlásit  ke  KSL JčK  i právnické osoby, jež jsou členy 
SLČR podle platných stanov SLČR. 
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§ 3 

Orgány KSL J ČK 
 
Orgány KSL JčK jsou:  

a/ Valná hromada KSL JČK (VH KSL JčK) 
                       b/ Rada KSL JČK (R KSL JčK) 
  c/ Revizní komise KSL JČK (RK KSL JčK) 
  d/ Odborné komise jmenované R KSL JčK (OK KSL JčK) 
 
 

§ 4 
Valná hromada KSL J ČK 

 
Čl.1 Valná hromada KSL JČK je nejvyšším orgánem KSL JČK. Tvoří ji volení zástupci členů dle § 2 

statutu KSL JČK.  
 
Čl.2  Individuální členové KSL JČK se mohou Valné hromady zúčastnit pouze jako hosté s hlasem 

poradním. Tato skutečnost nijak neomezuje možnost jejich navrhování a volení do orgánů KSL JČK, 
příp. jejich delegování na Konferenci SLČR 

 
Čl.3 Klíč pro účast na Valné hromadě KSL JČK v rámci územního celku je následující: 
 

10 - 19 členů - 1 delegát 
20 - 39 členů - 2 delegáti 
40 - 79 členů - 3 delegáti 
80 - 159 členů - 4 delegáti 
160 - 319 členů - 5 delegátů atd" 

 

Klub který má méně než 10 členů se může účastnit Valné hromady jedním hostem ve smyslu článku 
2.  

Rozhodující pro stanovení počtu delegátu je stav členské základny  KSL k 31.12. předchozího roku 
 
Čl.4 Řádnou Valnou hromadu svolává R KSL JčK nejméně jednou za rok nejpozději 3 týdny před 

konáním konference SLČR. kal. roku nebo RK KSL JčK. Její jednání probíhá dle programu a 
jednacího řádu, který schvaluje VH KSL JČK. 

            Řádná VH KSL JčK se svolává pozvánkou na základě rozhodnutí R KSL JčK nebo RK KSL JčK 
nejméně 3 týdny před datem jejího konání. Pozvánka musí být rozeslána poštou na všechny 
zaregistrované oddíly na území KSL JčK a současně uveřejněna na webových stránkách SLČR 
(www.czech-ski.com) 
VH KSL JčK je usnášeníschopná v případě, kdy je přítomna nadpoloviční většina všech delegátů. 

            VH KSL JčK rozhoduje prostou většinou přítomných delegátů. 
            Pokud není VH KSL JčK usnášeníschopná, svolá se stejným způsobem a se stejným programem 

náhradní VH KSL JčK, a to do 14 dnů od data konání původní (řádné) VH KSL JčK. Náhradní VH 
KSL JčK je usnášeníschopná bez ohledu na přítomnost nadpoloviční většiny všech delegátů 

 
Čl.5 Valná hromada KSL mimo jiné schvaluje: 

• Statut KSL a Organizační řád KSL 
• Zprávu o činnosti R KSL JčK, výroční zprávu o hospodaření KSL JčK. 
•       Zprávu o plnění závěrů a usnesení minulé Valné hromady KSL JčK. 
•       Zprávu o činnosti RK KSL  
• Zprávy o činnosti odborných komisí. 
• Jednací řád VH KSL JčK 
 

Čl.6 Valná hromada KSL JčK volí a odvolává: 
• Předsedu R KSL JčK na 4 leté funkční období.   
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• 3 členy RK KSL JčK rovněž na 4 leté funkční období, s tím že volba RK KSL JčK je posunuta 
oproti volbě předsedy R KSL JčK o dva roky. Zvolení členové RK KSL JčK  bezprostředně po 
svém zvolení zvolí ze svého středu předsedu RK KSL.  

• Delegáty na řádnou, příp. mimořádnou Konferenci SLČR 
• Delegáty na valnou hromadu Krajského sdružení ČSTV 
• Délka funkčního období funkcionáře orgánu zvoleného v průběhu řádného cyklu funkčního 

období jednotlivých orgánů je totožná s původním funkčním obdobím nahrazovaného 
funkcionáře. Kooptované funkcionáře KSL JčK musí potvrdit nebo odvolat nejbližší VH KSL JčK 

 
 
Čl.7 Mimořádná Valná hromada KSL JčK musí být svolána tehdy, když se pro její konání vysloví 

nadpoloviční většina členů R KSL JčK, RK KSL JčK nebo minimálně 1/3 členské základny KSL JčK. 
  
Čl.8 Mimořádná VH KSL JčK může být svolána VV SLČR v případě, že R KSL JčK nekoná ve smyslu  § 

4 čl. 4 tohoto Statutu 
 
 

§ 5 
Rada KSL J čK 

 
Čl.1  R KSL JčK je složena z Předsedy voleného VH KSL JčK a zástupců jednotlivých OSÚ dle stanov 

SLČR. Každý OSÚ má v R KSL JčK jednoho zástupce. Zástupci OSÚ v R KSL JčK jsou voleni členy 
KSL JčK v rámci jejich odborné sportovní příslušnosti prostřednictvím jejich krajských odborných 
sportovních struktur. R KSL JčK rozhoduje hlasováním, kdy každý člen má  jeden hlas. V případě, že 
počet členů R KSL JčK bude sudý, rozhoduje při rovnosti hlasů hlas předsedy. 

 
Čl.2 Členové KSL JčK hlásící se k příslušnému OSÚ mohou mít v R KSL JčK zástupce s hlasem 

rozhodujícím při splnění 3 podmínek: 
1) Hlásí-li se k příslušnému OSÚ minimálně 10 členů KSL JčK 
2) Je-li ze strany těchto členů naplňováno všech pět primárních cílů KSL JčK definovaných 

v preambuli tohoto statutu. 
3) Jsou-li plněny oba výše uvedené body nepřetržitě minimálně 2 po sobě jdoucí sezony. 
Zástupci OSÚ v R KSL JčK, jejichž OSÚ nesplňují výše uvedené podmínky, mají hlas pouze 
poradní. Při posuzování plnění výše uvedených bodů u OSÚ ZL je přiměřeně přihlíženo 
k nezávodnímu charakteru úseku. 
 

Čl.3 Neplní-li členové KSL JčK hlásící se k příslušnému OSÚ po dobu dvou za sebou jdoucích sezon 
podmínky stanovené Čl.2, ztrácí jejich zástupce v R KSL JčK hlas rozhodující, kdy zůstává členem R 
KSL JčK s hlasem poradním.  

 
Čl.4 R KSL JčK  řídí běžnou činnost KSL JčK v období mezi jednotlivými valnými hromadami v souladu 

s tímto statutem a usnesením VH KSL JčK. Za svou práci R KSL JčK odpovídá Valné hromadě KSL 
JčK, kterou o své činnosti informuje. Pro zajištění činnosti je rada oprávněna jmenovat odborné 
komise případně zřídit sekretariát KSL JčK.  

 Hlavní náplní R KSL JčK je též: 
- zajišťování informačního servisu členům, oddílům, KOSÚ a ostatním orgánům KSL JčK 

 - vedení účetnictví KSL JčK 
 - správa finančních prostředků KSL JčK a KOSÚ KSL JčK 
 - zajišťování veškeré administrativy KSL JčK  
 - aktualizace webových stránek KSL JčK v rámci www.czech-ski.com 
 - zajišťování administrativního a korespondenčního servisu všem orgánům KSL JčK 

 
Čl.5 R KSL JčK je oprávněna se souhlasem RK KSL kooptovat do následující řádné či mimořádné VH 

KSL předsedu, který z jakýchkoliv důvodů ukončí svoji činnost.  
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§ 6 
Revizní komise KSL J čK 

 
Čl.1 Revizní komise KSL JčK je tříčlenný kontrolní orgán volený Valnou hromadou, který má právo a 

povinnost  kontrolovat v období mezi Valnými hromadami dodržování všech vnitřních sportovně 
technických, ekonomických a organizačních norem. O svých zjištěních informuje R KSL JčK a 
Valnou hromadu KSL JčK, které také předkládá zprávu o své činnosti za uplynulé období. 

 
Čl.2 Členové RK KSL JčK jsou oprávněni zúčastňovat se všech jednání Orgánů KSL JčK s hlasem 

poradním.  
 
Čl.3 Revizní komise přijímá podněty ke své činnosti od všech členů KSL JčK i od orgánů SLČR. 
 
Čl.4 RK KSL JčK je oprávněna kooptovat do následující řádné či mimořádné VH KSL JčK vždy 

maximálně jednoho nového člena, jako náhradu za funkcionáře, který z jakýchkoliv důvodů ukončí 
svoji činnost v RK KSL JčK. Tím není dotčeno právo kooptovat v průběhu období více členů RK. 
Rozhodnutí vyžaduje souhlas zbylých členů RK KSL JčK. 

 
 

§ 7 
Odborné komise KSL J čK 

 
Čl.1 Odborné komise jsou trvale nebo po omezenou dobu působící skupiny odborníků, které posuzují 

předložené problémy a navrhují řešení úkolů v rámci svých okruhů činnosti, plní úkoly zadané jim R 
KSL JčK. Jsou poradním orgánem R KSL JčK a za svoji činnost, konanou v souladu s plánem práce 
na jednotlivé období, zodpovídají R KSL JčK. 

 
Čl.2 Odborné komise zřizuje nebo ruší R KSL a to písemným usnesením. 
 
Čl.3 Zasedání odborných komisí se může zúčastnit jakýkoli člen R KSL JčK nebo RK KSL JčK. 
 

 
§ 9  

Závěrečná ustanovení 
 
Tento Statut Krajského svazu lyžařů Jihočeského kraje nabývá na účinnosti schválením Valnou hromadou 
KSL JčK dne 17.5.2007, kdy byl odsouhlasen RK SLČR ze dne 14.6.2007 
 
 


