
STATUT 

Úseku běžeckých disciplín (ÚBD) 
Svazu lyžařů České republiky, z.s. (SLČR) 

 
Preambule 

Odborný sportovní úsek je orgánem Svazu lyžařů České republiky, z.s. bez vlastní právní osobnosti. 
Hlavním posláním a úkolem ÚBD je široká podpora rozvoje všech disciplín běhu na lyžích ve všech 

věkových kategoriích a zajištění reprezentačních družstev. 
  

§ 1 Základní ustanovení 
ÚBD se řídí ve své činnosti Stanovami SLČR, tímto Statutem, Organizačním řádem ÚBD, 
usneseními Konference SLČR, Valné hromady ÚBD, závěry a usneseními Dozorčí rady SLČR a VV 
SLČR v bodech, které se týkají činnosti ÚBD. 

 
§ 2 Členství 

Čl.1  Řádnými členy ÚBD jsou výhradně řádní členové SLČR, kteří v přihlášce vyznačili svoji 
příslušnost k ÚBD. 

Čl.2  Členství v ÚBD je organizované, a to Svazem registrovaných oddílech nebo klubech 
(dále jen LO), příp. členství individuální. 

 
§ 3 Orgány ÚBD 

Orgány ÚBD jsou:  a/ Valná hromada ÚBD (VH) - nejvyšší orgán 
b/ Rada ÚBD   - výkonný orgán 
c/ Revizní komise ÚBD (RK) - kontrolní orgán 

 

§ 4 Valná hromada ÚBD 
Čl.1  VH ÚBD je nejvyšším orgánem ÚBD. Tvoří ji volení zástupci členů ÚBD organizovaní v jednotlivých 

oddílech, klubech, územních organizačních složkách. 
Čl.2  Individuální členové ÚBD se mohou VH ÚBD zúčastnit pouze jako hosté. Tato skutečnost 

neomezuje možnost jejich navrhování a volení do orgánů ÚBD, příp. delegaci na Konferenci SLČR. 
Čl.3  Klíč pro účast na příští Valné hromadě ÚBD schválí delegáti Valné hromady ÚBD každoročně na 

probíhající VH UBD. 
Čl.4  VH ÚBD se schází nejméně jednou za rok, a to vždy do 15.5. Její jednání probíhá dle schváleného 

programu a jednacího řádu. 
Čl.5  Řádná VH ÚBD se svolává pozvánkou na základě rozhodnutí Rady ÚBD nejméně 15 dní před 

datem jejího konání. Pozvánky jsou zasílány v elektronické formě všem územním organizačním 
složkám. VH ÚBD je usnášeníschopná v případě, kdy je přítomna nadpoloviční většina všech 
pozvaných delegátů. VH ÚBD rozhoduje většinou přítomných delegátů. V případě, že půl hodiny po 
plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina účastníků s hlasem rozhodujícím, je valná 
hromada usnášeníschopná v počtu přítomných. 

Čl.6  VH schvaluje: 

• Statut ÚBD 

• Úpravy, změny a doplňky Statutu ÚBD 

• Klíč pro účast delegátů na příští VH ÚBD 

• Rozpočet ÚBD na další období 

• Návrh činnosti ÚBD na další období 

• Výroční zprávu o hospodaření ÚBD 

Čl.7 VH bere na vědomí: 

• Zprávu o činnosti Rady ÚBD  

• Zprávu o činnosti Trenérské rady ÚBD a návrh její práce na příští období 

• Zprávu o činnosti RK ÚBD a návrh její práce na příští období 

• Zprávu o činnosti STK a návrh činnosti STK na nové období 

• Zprávu o činnosti MK ÚBD a návrh činnosti MK ÚBD na nové období 

• Zprávy o činnosti dalších odborných komisí 
Čl.8  Valná hromada ÚBD volí: 

• Předsedu Rady ÚBD 

• Dva místopředsedy Rady ÚBD 

• Členy Rady ÚBD a na návrh předsedy určuje jejich počet 



• Tři členy Revizní komise ÚBD 

• Delegáty ÚBD na Řádnou, příp. mimořádnou Konferenci SLČR 

• Volební období je čtyřleté.  
Čl.9  Mimořádná VH ÚBD bude svolána tehdy, když se pro její konání vysloví nadpoloviční většina členů 

Rady ÚBD nebo minimálně 1/3 členské základny ÚBD nebo na základě rozhodnutí VV SLČR, 
odsouhlaseného RK SLČR. V takových případech je povinností Rady ÚBD svolat mimořádnou VH 
s datem konání nejpozději do šesti týdnů po obdržení písemné žádosti o svolání mimořádné Valné 
hromady ÚBD. Mimořádná VH se svolává stejným způsobem jako řádná VH. 

Čl.10  Mimořádná VH ÚBD může být svolána i VV SLČR v případě, že Rada ÚBD 
nekoná ve smyslu § 4 Čl.5 tohoto Statutu. 

 
§ 5 Rada ÚBD 

Čl.1  Rada ÚBD je složena z předsedy, dvou místopředsedů a dalších členů Rady ÚBD. 
O konečném počtu členů Rady rozhoduje VH ÚBD. Obsah a rozsah činnosti členů Rady stanoví 
vnitřní předpis – organizační řád. Rada se schází dle potřeby. Svolává ji předseda, v případě 
jeho nepřítomnosti místopředseda. Za svou práci odpovídá Valné hromadě ÚBD. 

Čl. 2 1. Rada navrhuje obsazení sekretariátu 
 2. Rada jmenuje sportovního ředitele úseku  
 3. Rada pro svoji činnost zřizuje odborné komise: 

⚫ Trenérskou radu ÚBD 
⚫ Sportovně technickou komisi ÚBD 
⚫ Metodickou komisi ÚBD 
⚫ Další odborné komise dle potřeby   

Čl.3  Rada schvaluje: 

• návrhy na uzavření všech smluvních závazků ÚBD, před jejich předložením VV SLČR 

• sekretariátem ÚBD předložený plán výdajů na další období 

• návrh na uzavření nebo rozvázání pracovněprávních vztahů zaměstnanců SLČR,  
   financovaných z prostředků ÚBD 

• nominace na ZOH, MS, MS J, MS U23, EYOF, YOG a mezinárodní závody hrazené ÚBD 

•  plán práce odborných komisí a rad ÚBD SLČR, včetně rozpočtu a zdrojů jejich pokrytí 

• vypsání a kritéria pro výběrové řízení na funkce profesionálních pracovníků ÚBD 

• návrh na uzavření pracovně právního nebo obdobného smluvního vztahu jménem 
   SLČR, který se přímo týká činnosti ÚBD, před jeho předložením VV SLČR 

• návrhy textů smluv mezi SLČR a reprezentanty a trenéry ÚBD 

• zřízení nových komisí a pracovních skupin ÚBD a jejich členy, vč. rozpočtu 

• způsob a termíny čerpání společných finančních prostředků ÚBD 

• předložení návrhu VV SLČR na personální zastoupení ÚBD v dalších institucích 
   tělovýchovy a sportu, v odborných radách a komisích při NSA, MŠMT, ČUS a FIS 

• předložení návrhu VV SLČR na pořadatele mezinárodních závodů a soutěží 

• soutěžní řád ÚBD, kalendářní plán soutěží a závodů a jejich pravidla před jejich předložením  
   VV SLČR 

• obsazení funkcí vedoucích trenérů SCM a SpS a kritéria jejich výběru, včetně zařazených 
              sportovců 

• systém sportovně talentované mládeže 

• návrh DHR na Konferenci SLČR a na jmenování zástupců ÚBD do orgánů SLČR  

• organizační řád ÚBD 

• strukturu a složení Trenérské rady ÚBD na dané období 

• strukturu a složení komise STK ÚBD na dané období 

• strukturu a složení Metodické komise ÚBD na dané období 

• strukturu a složení ostatních komisí na dané období 

• všechny návrhy předložené Trenérskou radou ÚBD, Sportovně technickou komisí ÚBD a 
   Metodickou komisí ÚBD 

• všechny vnitřní předpisy odborných komisí, které upravují obsah a rozsah jejich činnosti  
Čl.4  Rada navrhuje: 

• Plán činnosti na dané období pro VH 

• Rozpočet ÚBD na dané období pro VH 

• Statut ÚBD a jeho úpravy pro VH 

• Nominace na ZOH, MS a MSJ pro VV SLČR a ČOV 



Čl.5  Rada ÚBD rozhoduje v souladu s platnými právními předpisy ČR 

Čl.6  Rada ÚBD je povinna: 

• informovat delegáty VH o své činnosti a o hospodaření ÚBD 

• zpracovat pro VH ÚBD návrh rozpočtu na následující kalendářní rok 

• svolat mimořádnou VH ve smyslu § 4, Čl. 9 Statutu ÚBD 

• do 1 měsíce od schválení Statutu ÚBD nebo jeho změn Valnou hromadou ÚBD předloží Statut  
              ÚBD k posouzení RK SLČR – (dle §11 článku 6 Stanov SLČR) 
Čl.7  Členové Rady ÚBD mají právo zúčastňovat se zasedání a jednání orgánů a odborných komisí ÚBD 
Čl.8  Pokud není na zasedání Rady ÚBD rozhodnuto jinak, může být na žádost kteréhokoliv 

člena svoláno mimořádné zasedání Rady ÚBD, a to do čtrnácti dnů od data přijetí písemné žádosti. 
Čl.9  Rada ÚBD je oprávněna v odůvodněných případech pozastavit výkon funkce kterémukoliv 

volenému funkcionáři ÚBD do následující řádné či mimořádné Valné hromady. Rozhodnutí vyžaduje 
souhlas nadpoloviční většiny členů Rady ÚBD. 

Čl.10  Rada ÚBD je oprávněna kooptovat do následující řádné či mimořádné Valné hromady ÚBD max. 
1/3 nových členů náhradou za funkcionáře, kteří z jakýchkoliv důvodů ukončí svoji činnost. 
Rozhodnutí vyžaduje souhlas minimálně 2/3 řádných členů Rady ÚBD. Tuto kooptaci musí 
 nejbližší Valná hromada ÚBD potvrdit nebo zvolit nové členy Rady ÚBD, jinak je kooptace neplatná. 
Kooptovaný funkcionář má mandát do konce probíhajícího volebního období. 

 
§ 6 Revizní komise ÚBD 

Čl. 1  Revizní komise ÚBD je tříčlenný kontrolní orgán volený VH ÚBD, který má právo a povinnost 
kontrolovat plnění dle usnesení VH ÚBD, v období mezi Valnými hromadami dodržování všech 
vnitřních sportovně technických, ekonomických a organizačních norem schválených Valnou 
hromadou.  

Ćl. 2  Členové RK ÚBD si bezprostředně po svém zvolení volí ze svého středu předsedu RK ÚBD. 
Členství v RK není slučitelné s výkonem funkce člena Rady ani s výkonem funkce likvidátora. 
Členem RK dále nemůže být osoba v pracovněprávním či obdobném vztahu k ÚBD a SLČR.  

Čl. 3  RK se schází dle potřeby. Jednání RK svolává její předseda.  
Čl. 4  Členové RK jsou oprávněni zúčastňovat se všech jednání orgánů ÚBD. 
Čl. 5  RK ÚBD přijímá podněty ke své činnosti od všech členů nebo subjektů ÚBD a od orgánů SLČR. 
Čl. 6 O svých zjištěních informuje radu ÚBD a navrhuje jí řešení.  
Čl. 7 Na VH předkládá zprávu o své činnosti za uplynulé období. 
 

§ 7 Trenérská rada ÚBD 
Čl. 1  Trenérská rada ÚBD (TR)) je složena z předsedy TR, kterého si zvolí ze svého středu na prvním 

zasedání, a dalších členů Trenérské rady ÚBD. O konečném počtu členů TR rozhoduje Rada ÚBD. 
Obsah a rozsah činnosti jednotlivých členů TR stanoví vnitřní předpis – organizační řád. TR se 
schází dle potřeby. Její činnost se řídí plánem jednání a jednacím řádem. Svolává ji Předseda, v 
případě jeho nepřítomnosti předseda MK. 

Čl. 2  Trenérská rada předkládá Radě ÚBD ke schválení: 

•  návrh nominace na ZOH, MS, MSJ, MS U23, EYOF, YOG a mezinárodní závody hrazené ÚBD  

• návrh jednotného tréninkového systému ÚBD 

• návrh struktury a organizace reprezentačních družstev na dané období 

• návrh obsazení funkcí reprezentačních trenérů 

• návrh složení reprezentačních družstev na dané období 

• návrh struktury a organizace systému přípravy talentované mládeže na dané období 

• návrh obsazení funkcí trenérů SCM a SpS 

• návrh nominačních kritérií na mezinárodní závody 

• návrh koncepce spolupráce s resortními středisky 

• návrh oponentur plánů reprezentačních družstev, resortních středisek, SCM, SG a  SpS 

• v součinnosti s STK ÚBD návrh systému a termínů soutěží ÚBD  
Čl. 3  TR ÚBD je povinna informovat Radu ÚBD, Resortní střediska, SCM, SG, SpS a KSL jejímiž 

prostřednictvím informují i další aktivní kluby o své činnosti 
 Čl. 4  Členové TR ÚBD mají právo zúčastňovat se zasedání trenérských rad jednotlivých RSC, 

SCM, SG a SpS 
Čl. 5  Pokud není na zasedání TR ÚBD rozhodnuto jinak, může být na žádost kteréhokoliv člena svoláno 

mimořádné zasedání TR ÚBD a to do čtrnácti dnů od data přijetí písemné žádosti 
Čl. 6 Trenérská rada ÚBD informuje o své činnosti R ÚBD a výroční zprávu předkládá VH ÚBD 
Čl. 7  Sportovní ředitel a šéftrenér mládeže jsou vždy členy TR ÚBD 



 
§ 8 Komise STK – R 

Čl. 1  Komise STK je složena z předsedy, kterého si zvolí na svém prvním zasedání, dále z  vybraných 
zástupců územních celků STK-R. Obsah a rozsah činnosti komise stanoví vnitřní předpis Komise.  
Komise se schází dle potřeby, činnost se řídí plánem jednání a jednacím řádem. Komisi svolává předseda. 

Čl. 2  Komise STK-R navrhuje 
⚫ soutěžní řád pro danou sezónu 
⚫ nominaci TD, ATD, STK na vypsané závody 
⚫  systém školení a doškolení rozhodčích 
⚫  pravidla závodů 
⚫      systém a termíny soutěží ÚBD v součinnosti s TR ÚBD 

Čl. 3  Komise STK – R ÚBD informuje o své činnosti Radu ÚBD a výroční zprávu předkládá VH ÚBD. 
 

§ 9  Metodická komise 
Čl. 1     Metodická Komise (MK ÚBD) je složena z předsedy, kterého si zvolí na svém prvním zasedání a  
            dalších schválených členů. Obsah a rozsah činnosti komise stanoví vnitřní předpis Komise. 
            Komise se schází dle potřeby, činnost se řídí plánem jednání a jednacím řádem 
Čl. 2 MK ÚBD svolává a řídí její předseda  
 Připravuje program školení, doškolení a rekvalifikací trenérů ÚBD, který předkládá R ÚBD 
 Navrhuje obsahy seminářů pro ÚBD SLČR. 
 Zajišťuje překlady a informace o nových metodách tréninku, testování a komplexního vývoje 
           běžeckého lyžování. 
 Deleguje své členy do oponentní komise v rámci oponentur RD, SCM a SpS ÚBD SLČR. 
 MK vydává metodické doporučení po kompletních oponenturách ÚBD SLČR. 
 Za čerpání rozpočtu MK jsou odpovědní předseda MK ÚBD a ředitel ÚBD. 
Čl. 3    Své závěry a návrhy předkládá Radě ÚBD, která pověřuje výkonnou složku ÚBD SLČR jejím 
           plněním. 
 

§ 10 Odborné komise ÚBD 
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 Radou ÚBD nebo Valnou hromadou ÚBD. Jsou poradním orgánem Rady ÚBD a 
za svoji činnost, konanou v souladu s plánem práce na jednotlivé období, odpovídají příslušnému 
členu Rady, který komisi zároveň předsedá. 

Čl. 2  Odborné komise zřizuje nebo ruší Rada ÚBD. 
Čl. 3  Způsob jednání a rozhodování odborných komisí je stanoven v jednacím řádu komise. 

Zasedání a jednání odborných komisí mají právo se účastnit členové Rady ÚBD a RK ÚBD 
 

§ 11 Závěrečná ustanovení 
Tento Statut ÚBD SLČR nabývá platnosti schválením Valnou hromadou ÚBD SLČR dne 23.4.2022 
 
 
 
Použité zkratky: 
SLČR - Svaz lyžařů České republiky 
ÚBD – úsek Běžeckých disciplín 
VH – valná hromada 
VV – výkonný výbor 
RK – revizní komise 
TR – trenérská rada 
STK-R – sportovně technická komise rozhodčích 
MK – metodická komise 
STK – sportovně technický komisař 
TD – technický delegát 
ATD – asistent technického delegáta 
SCM – sportovní centrum mládeže  
SG – sportovní gymnázium 
SpS – sportovní středisko 
DHR – delegát s hlasem rozhodujícím 
NSA – Národní sportovní agentura  
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