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S T A T U T                      
Odborného sportovního úseku skoku na lyžích 

Svazu lyžařů České republiky 
 

 
                                                                          Preambule 
 
Odborný sportovní úsek skoku na lyžích (dále jen OSÚ SL) je odborným orgánem Svazu lyžařů České 
republiky z.s. (SLČR) bez vlastní právní subjektivity a není pobočným spolkem SLČR ve smyslu ust. § 
228 a násl. OZ. 
 
Hlavním posláním a úkolem OSÚ SL je podpora rozvoje skoku na lyžích ve všech věkových kategoriích, 
zvláště v mládežnických, kde spolupracuje s OSÚ SK. 

 
                                                                                  § 1  

Základní ustanovení 
 

Odborný sportovní úsek SL je tvořen členy SLČR evidovanými v lyžařském oddílu - sportovním klubu, 
které jsou zaregistrovány u SLČR u OSÚ SL.  
 
OSÚ SL se řídí ve své činnosti Stanovami SLČR, tímto Statutem, Organizačním řádem OSÚ SL, 
usneseními Valné hromady OSÚ SL a závěry a usneseními Konference SLČR, Dozorčí rady SLČR a 
VV SLČR v bodech, které se týkají činnosti OSÚ SL.   
 
                                                                                   § 2 

Členství 
 
Čl.1 Řádnými členy OSÚ SL jsou výhradně řádní členové SLČR, kteří splňují podmínky stanov 

SLČR a tohoto Statutu. 
 
Čl.2  Členem OSÚ SL může být pouze člen SLČR, evidovaný v lyžařském oddílu - sportovním klubu, 

který je zaregistrován u SLČR s vyznačenou činností skoku na lyžích. Člen musí být v  databázi 
evidence členů SLČR přiřazen oddílem - klubem k OSÚ SL jako hlavnímu úseku. Dále může 
být členem OSÚ SL  individuální člen SLČR, který v písemné přihlášce vyznačil svojí příslušnost 
k OSÚ SL.  

 
                                                                                     § 3 

Orgány OSÚ SL 
 
Orgány OSÚ SL jsou:  

a/ Valná hromada OSÚ SL 
                       b/ Rada OSÚ SL 

  c/ Revizní komise OSÚ SL 
 
 

§ 4 
Valná hromada OSÚ SL 

 
Čl.1 Valná hromada OSÚ SL je nejvyšším orgánem OSÚ. Tvoří ji volení delegáti oddílů-klubů, dle  

VH OSÚ SL stanoveného klíče. Každý delegát s hlasem rozhodujícím (dále jen DHR) má jeden 
hlas. 
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Čl.2 DHR je člen OSÚ SL starší 18-ti let s platným členstvím SLČR na kalendářní rok, ve kterém se 
VH OSÚ SL koná, který je schválen VH příslušného klubu nebo potvrzen statutárním zástupcem 
příslušného oddílu–klubu.  

  
 

Klíč pro účast na Valné hromadě OSÚ SL je následující: 
  
 a) Lyžařské oddíly - sportovní kluby  
 dle počtu evidovaných členů klubu u OSÚ SL (rozumí se všichni aktivní členové klubu včetně 

závodníků): 
  
 0 – 9  0 DHR 
 10 – 25  1 DHR 
 26 – 50  2 DHR 
 51 – 75  3 DHR 
 76 – 100 4 DHR 
 101 – 125 5 DHR 
 + za každých dalších 50 členů + 1 DHR  
  
 b) Závodníci 
 dle počtu závodníků - členů OSÚ SL: 
  
 za každých započatých 5 závodníků 1 DHR.  
 

Do klíče DHR se započítávají všichni závodníci  od Ž 9-10 do juniorské kategorie včetně. Ze 
seniorských kategorií se započítávají pouze závodníci splňující definici závodníka SLČR. 

 Závodníkem všech kategorií se rozumí člen OSÚ SL s vyznačenou hlavní činností u SL, který 
se v průběhu sezóny zúčastní minimálně 1 závodu v létě a 1 závodu v zimě uvedených v 
Soutěžním řádu OSÚ SL.  

 
 c) RADA OSÚ SL 

Radě OSÚ SL přísluší 10% DHR z celkového počtu DHR. Maximální počet DHR pro Radu 
OSÚ SL je roven počtu členů Rady OSÚ SL.  
Počet DHR Rady OSÚ SL =Počet DHR z klubů/9. Používá se matematické zaokrouhlování.  
(Příklad: Pokud počet DHR pro kluby bude 33 Rada OSÚ SL má nárok na 3 DHR.) 
  

Čl.3 Řádná Valná hromada se svolává nejméně jednou ročně (nejpozději týden před konáním 
Konference SLČR) pozvánkou na základě rozhodnutí Rady OSÚ nejméně 15 dní před datem 
jejího konání. Pozvánky jsou zasílány e-mailem všem registrovaným oddílům – klubům. 
Pozvánka musí mimo jiné obsahovat program VH, jednací řád VH, volební řád VH, zprávu o 
hospodaření za poslední uzavřené účetní období, počet DHR dle platného klíče. 
Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny DHR.  
Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných delegátů. 
V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina účastníků 
DHR, je valná hromada usnášeníschopná v počtu přítomných. 

 
Čl.4 Valná hromada mimo procedurálních záležitostí také schvaluje: 

 Statut OSÚ SL 
 Organizační řád OSÚ SL 
 Jednací a volební řád VH OSÚ SL případně jejich změny a doplňky  
 Zprávu o plnění závěrů a usnesení minulé Valné hromady OSÚ SL 
 Eventuálně další zásadní rozhodnutí, jejichž schválení si Valná hromada OSÚ SL vyhradí 

(schválí) 
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Čl.5 Valná hromada volí a odvolává: 
 Předsedu Rady OSÚ SL  
 Místopředsedu Rady OSÚ SL 
 3 členy rady OSÚ SL 
 Revizní komisi Rady OSÚ SL v počtu 3 členů. Bezprostředně po volbě zvolí Revizní komise 

OSÚ SL ze svého středu předsedu. 
 Delegáty a náhradníky na řádnou příp. mimořádnou Konferenci SLČR 
 Volební období je čtyřleté. Délka funkčního období funkcionáře orgánu zvoleného 

v průběhu funkčního období je totožná s původním funkčním obdobím nahrazovaného 
funkcionáře.  

 
 
 
 
Čl. 6 Valná hromada mimo jiné rozhoduje:  

 O návrhu zrušení OSÚ SL 
 O návrhu změny názvu OSÚ SL 

 
Čl.7 Valná hromada mimo jiné bere na vědomí: 

    Zprávy o činnosti a hospodaření Rady OSÚ SL za uplynulý rok 
    Zprávu o činnosti RK OSÚ SL 
    Zprávu STK za uplynulou sezónu 
    Zprávy trenérů RD za uplynulou sezónu 

 
Čl.8 Mimořádná Valná hromada OSÚ SL bude svolána tehdy, když se pro její konání vysloví 

nadpoloviční většina členů Rady OSÚ SL, nebo minimálně 2/5 LO-SK registrovaných v OSÚ 
SL, odsouhlaseného RK SLČR. V takových případech je povinností Rady OSÚ SL svolat 
mimořádnou Valnou hromadu s datem konání nejpozději do šesti týdnů po obdržení písemné 
žádosti o svolání mimořádné Valné hromady. 
Mimořádná Valná hromada se svolává stejným způsobem jako řádná Valná hromada. 

 
Čl.9 Mimořádná Valná hromada OSÚ může být svolána VV SLČR v případě, že Rada OSÚ SL 

nekoná ve smyslu  § 4 tohoto Statutu. 
 

§ 5 
Rada OSÚ SL 

 
Čl.1  Rada OSÚ SL je složena z předsedy, místopředsedy, tří volených členů rady. Rada tak ve svém 

funkčním období pracuje v počtu 5 členů.  
Obsah a rozsah činnosti jednotlivých členů rady stanoví vnitřní předpis - organizační řád, který 
schvaluje Valná hromada. Rada se schází dle schváleného plánu jednání minimálně jednou za 
dva měsíce a její činnost se řídí jednacím řádem. Svolává ji Předseda, v případě jeho 
nepřítomnosti Místopředseda. Funkční období Rady je čtyřleté. 
 Za svou práci rada odpovídá Valné hromadě OSÚ SL. 

 
Čl.2 Rada OSÚ SL schvaluje (a následně kontroluje plnění): 

 pololetní hospodářské výsledky OSÚ SL zdrojové i výdajové části, včetně vyhodnocení 
plánovaného a skutečného CF 

 návrh na uzavření nebo rozvázání pracovněprávních vztahů zaměstnanců SLČR a jiných členů 
OSÚ SL  financovaných z prostředků OSÚ SL včetně jiných zdrojů rozpočtu SLČR jako je 
MŠMT apod. 

 trenérské posty a realizační týmy všech reprezentačních družstev 
 veškeré kandidatury na závody FIS konané v ČR ve skoku na lyžích 
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 plán práce členů Rady na příští období, a při finančních nárocích na úhradu nad rámec  
plánovaných společných rozpočtovaných výdajů OSÚ SL i limitní výši finančního zabezpečení 
a zdroje financování 

 zřízení nových komisí a pracovních skupin OSÚ SL a jejich členy, vč. rozpočtu 
 rozdělení společných finančních prostředků OSÚ SL s přihlédnutím ke schváleným klíčům 

Valnou hromadou a způsob a termíny jejich čerpání (CF) 
 
Čl. 3  Rada OSÚ SL projednává a předkládá ke schválení Valné hromadě: 

 rámcový návrh rozpočtu na aktuální rok 
 návrh jednacího a volebního řádu VH OSÚ SL 
 návrhy na změny ve statutu OSÚ SL  

 
Návrhy a změny statutu se předkládají Radě OSÚ SL nejpozději 30 dnů před konáním VH OSÚ 
SL  a konečné znění navrhované VH OSÚ SL ke schválení musí být DHR k dispozici nejpozději 
10 dnů před datem konaní VH. 

 
Čl. 4 Rada OSÚ SL projednává a předkládá ke schválení Výkonnému výboru SLČR: 

 vypsání a kritéria pro výběrové řízení na funkce profesionálních zaměstnanců OSÚ SL 
(sportovní ředitel, sekretářka a.p.) Ředitele na návrh předsedy Rada OSÚ SL odvolává nebo 
schvaluje na základě výběrového řízení, které musí být vypsáno do 15 dnů po skončení VH 
OSÚ SL, či v případě odvolání ředitele Radou. Rada OSÚ SL má právo nevypsat výběrové 
řízení a potvrdit do funkce stávajícího ředitele. 

 návrh na personální zastoupení OSÚ v dalších institucích tělovýchovy a sportu (zejména v ČOV 
a ČUS ), v odborných radách a komisích pro TV a sport při MŠMT a ČUS, a ve vedení a 
komisích FIS a v orgánech společností vlastněných SLČR 

 návrh na pořadatele mezinárodních závodů a soutěží FIS 
 kalendářní plán a řád soutěží a závodů a jejich pravidla před jejich předložením VV SLČR 

 
Čl.5 Rada OSÚ SL rozhoduje hlasováním nadpoloviční většinou hlasů všech členů rady. Každý člen 

rady má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. 
 
Čl.6 Rada OSÚ SL je povinna: 

 informovat členy OSÚ SL o své činnosti a o hospodaření OSÚ SL 
 svolat mimořádnou Valnou hromadu ve smyslu § 4, Čl. 8 tohoto Statutu 
 do jednoho měsíce od schválení Statutu OSÚ SL nebo jeho změn VH OSÚ SL předložit Statut 

k posouzení RK SLČR. 
 
Čl.7 Rada OSÚ SL je, po předchozím souhlasu Revizní komise OSÚ SL, oprávněna 

v odůvodněných případech pozastavit výkon funkce kterémukoliv volenému funkcionáři OSÚ 
SL do následující řádné či mimořádné Valné hromady. Rozhodnutí vyžaduje souhlas 
nadpoloviční většiny členů Rady. Toto rozhodnutí musí být písemné a musí být funkcionáři 
doručeno. 

 
Čl.8 Rada OSÚ SL je, po předchozím souhlasu Revizní komise OSÚ SL, oprávněna kooptovat do 

následující řádné či mimořádné Valné hromady OSÚ SL max. 1/3 nových členů náhradou členy 
rady, kteří z jakýchkoliv důvodů ukončí svoji činnost. Rozhodnutí vyžaduje souhlas minimálně 
2/3  řádných členů. Tuto kooptaci musí nejbližší Valná hromada potvrdit nebo zvolit nové členy 
rady, jinak je kooptace neplatná. 

 
§ 6 

Revizní komise OSÚ SL 
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Čl.1 Revizní komise OSÚ SL je tříčlenný kontrolní orgán volený Valnou hromadou, který má právo 
a povinnost kontrolovat dle Valné hromady schváleného plánu práce, příp. dle svého uvážení 
v období mezi Valnými hromadami dodržování všech vnitřních sportovně technických, 
ekonomických a organizačních norem schválených Valnou hromadou. O svých zjištěních 
informuje Radu OSÚ SL a Valnou hromadu OSÚ SL, které také předkládá zprávu o své činnosti 
za uplynulé období 

 
Čl.2 Revizní komise OSÚ SL se schází dle potřeby, minimálně však 2 x ročně. Jednání Revizní 

komise svolává její předseda. Funkční období je čtyřleté.  
 
Čl.3 Členové Revizní komise jsou oprávněni zúčastňovat se jednání všech Orgánů OSÚ SL.  
 
Čl.4 Revizní komise přijímá podněty ke své činnosti od všech členů OSÚ SL i od orgánů SLČR. 
 
 
 
 

 
§ 7 

Odborné komise a rady 
 

Čl.1 Odborné komise a rady jsou trvale působící skupiny odborníků, které posuzují předložené 
problémy a navrhují řešení v rámci svých okruhů činnosti a plní úkoly zadané jim Radou OSÚ 
SL. 

 
Čl.2 Odborné komise a rady zřizuje Rada OSÚ SL, která též jmenuje a odvolává předsedu příslušné 

komise. 
 
 

§ 8 
Závěrečná ustanovení 

 
Tento Statut Odborného sportovního úseku skoku na lyžích nabývá platnosti schválením na Valné 
hromadě OSÚ SL dne 23.4.2022. 
 
 
 
 

 

 


