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S T A T U T 
Odborného sportovního úseku akrobatického lyžování (ÚAL) 

Svazu lyžařů České republiky 

Preambule 
 
Odborný sportovní úsek je odborným útvarem členů Svazu lyžařů České republiky (SLČR), který není 
pobočným spolkem ve smyslu ust. § 228 a násl. OZ. V rámci SLČR má ÚAL při respektování Stanov 
SLČR organizační samostatnost a v rámci přidělených rozpočtů i ekonomickou samostatnost 

Hlavním posláním a úkolem ÚAL je široká podpora rozvoje všech disciplín akrobatického lyžování a to 
ve všech věkových kategoriích. Dále řízení činnosti reprezentačních družstev SLČR v akrobatickém 
lyžování a metodické a sportovně-technické řízení ÚAL. 

 
§ 1 

Základní ustanovení 

 
ÚAL se řídí ve své činnosti Stanovami SLČR, tímto Statutem, usneseními Valné hromady ÚAL a závěry 
a usneseními DR a VV SLČR v bodech, které se týkají činnosti ÚAL. 

 
§ 2 

Členství 

 
Čl. 1    Řádnými členy ÚAL jsou ti členové SLČR, kteří k rozhodnému datu pro stanovení stavu evidence 

členské základny dle Stanov SLČR mají v této evidenci přiřazený ÚAL jako hlavní úsek. 
 

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

 

§ 3 

Orgány OSÚ AL 
 

Orgány ÚAL jsou: 
a/ Valná hromada ÚAL 
b/ Rada ÚAL 
c/ Revizní komise ÚAL 

 
§ 4 

Valná hromada ÚAL 

 
Čl. 1 Valná hromada ÚAL (dále jen VH ÚAL) je nejvyšším orgánem ÚAL SLČR. Tvoří ji volení 

zástupci jednotlivých LO (delegáti s hlasem rozhodujícím, dále DHR). Každý DHR má jeden hlas. 
 

Čl. 2 Individuální členové ÚAL se VH ÚAL mohou zúčastnit pouze jako hosté. Tato skutečnost nijak 
neomezuje možnost jejich navrhování a volení do orgánů ÚAL, případně jejich delegování na 
Konferenci SLČR. 

 
Čl. 3 Klíč pro stanovení počtu DHR na příští VH schválí DHR předcházející VH. Návrh klíče předkládá 

Rada ÚAL. 
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Čl. 4 VH ÚAL 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 ÚAL se svolává pozvánkou na základě rozhodnutí Rady ÚAL nejméně 14 dní před datem 

jejího konání. Pozvánka a program je zasílán elektronickou formou všem registrovaným oddílům 
a klubům ÚAL na kontakt uvedený v evidenci SLČR. Rovněž je pozvánka a program uveřejněn 
na webových stránkách SLČR. VH je usnášeníschopná v případě, kdy je přítomna nadpoloviční 
většina všech DHR. VH ÚAL rozhoduje prostou většinou přítomných DHR. Pokud není VH ÚAL 
usnášeníschopná svolá se stejným způsobem a se stejným programem náhradní Valná 
hromada, která musí proběhnout do 30 dnů od data konání původní VH ÚAL. 

 
Čl. 6 VH ÚAL mimo jiné schvaluje: 

• Statut ÚAL 

• zprávu o činnosti Rady ÚAL a zprávu o hospodaření ÚAL 
• zprávu o plnění závěrů a usnesení minulé VH ÚAL 
• zprávu o činnosti revizní komise 
• klíč pro stanovení počtu DHR na příští VH 
• klíče pro dělení rozpočtu ÚAL do jednotlivých disciplín ÚAL 
• rozpočet ÚAL 

• eventuálně další zásadní rozhodnutí, jejichž schválení si VH vyhradí (schválí) 

 
Čl. 7 VH ÚAL volí a odvolává: 

• Předsedu, místopředsedu a členy Rady ÚAL 

• tři členy revizní komise ÚAL 

• delegáty na řádnou, případně mimořádnou Konferenci SLČR 

 

Čl. 8 Mimořádná VH ÚAL bude svolána tehdy, když se pro její konání vysloví nadpoloviční většina členů 
Rady ÚAL, revizní komise nebo minimálně 1/3 řádných členů ÚAL dle §2 Čl. 1. tohoto Statutu 
prostřednictvím statutárních zástupců svých LO. V takových případech je povinností Rady ÚAL 
svolat mimořádnou VH ÚAL s datem konání nejpozději do šesti týdnů po obdržení písemné 
žádosti o svolání mimořádné VH. Pokud rada ÚAL tuto povinnost nesplní, přechází tato povinnost 
na VV SLČR. Mimořádná VH ÚAL se svolává stejným způsobem jako řádná VH. 

 
§ 5 

Rada ÚAL 

 
Čl. 1 Rada ÚAL je složena z předsedy, místopředsedy a dalších členů Rady ÚAL podle rozhodnutí VH 

ÚAL. Předsedou ÚAL může být pouze člen SLČR. Funkční období Rady ÚAL je čtyřleté. Opětovná 
volba je možná. V případě odstoupení Předsedy ÚAL, zastává dočasně tuto funkci Místopředseda 
ÚAL. Následná VH ÚAL zvolí nového předsedu ÚAL. 

 

Čl. 2 Rada ÚAL rozhoduje v souladu s platnými Stanovami SLČR, tímto Statutem, jednacím řádem Rady 
ÚAL, usneseními Valné hromady ÚAL a závěry a usneseními DR a VV SLČR v bodech, které se 
týkají činnosti ÚAL. Rada ÚAL se schází dle potřeby. Za obvyklý způsob jednání Rady ÚAL se 
považuje korespondenční forma jednání. Z každého jednání Rady ÚAL se pořizuje zápis a 
usnesení. Jednání Rady ÚAL svolává předseda ÚAL. 

 
Čl. 3 Kromě řádných jednání Rady ÚAL může být na žádost kteréhokoliv člena Rady ÚAL svoláno 

mimořádné jednání Rady ÚAL, a to do čtrnácti dnů od data přijetí žádosti. 
 
Čl. 4 Rada ÚAL mimo jiné schvaluje: 

• návrhy na uzavření všech smluvních vztahů ÚAL, a to ještě před jejich předložením VV SLČR 
• hospodářské výsledky ÚAL, včetně vyhodnocení „cash flow“ (dále jen „CF“) 

• návrh na uzavření nebo rozvázání pracovněprávních vztahů zaměstnanců SLČR, financovaných 
z prostředků ÚAL 
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• plán práce Rady ÚAL na příští období 

• plán služebních cest členů Rady, členů komisí a zaměstnanců SLČR, jejichž plat je hrazen z 
prostředků ÚAL, a při nárocích na úhradu ze společných rozpočtovaných výdajů ÚAL i včetně 
limitu finančního zabezpečení a zdroje financování, 

• zřízení a rušení odborných komisí ÚAL včetně jmenování jejich členů 

• rozdělení finančních prostředků ÚAL podle schválených kritérií rozpočtu před jejich předložením 
VH ÚAL 

• návrhy textů smluv mezi SLČR a reprezentanty a trenéry ÚAL. 

• soutěžní řád ÚAL, kalendář závodů popř. pravidla lyžařských závodů před jejich předložením 
VV SLČR. 

• další úkony vyplývající z kompetencí Rady ÚAL a aktuálních potřeb 

• návrhy nominačních kritérií a nominace na zařazení sportovců do reprezentačních družstev, 
resortních sportovních center a sportovních center mládeže 

• návrhy na nominační kritéria a nominace na vrcholné soutěže (OH, MS, MSJ, SP, EP, EYOF 
apod.) 

• jednací řád Rady ÚAL a řády odborných komisí které zřídila, nebo byla pověřena jejich 
schválením a ostatní normy upravující činnost v rámci ÚAL SLČR. 

 
Čl. 5 Rada ÚAL je povinna: 

• informovat členy ÚAL o své činnosti 
• zpracovávat pro VH ÚAL rozpočet a CF, členěný na jednotlivé disciplíny ÚAL 

• svolat mimořádnou VH ve smyslu § 4, Čl. 8 

• v případě schválení nového znění nebo změny Statutu úseku VH ÚAL, předložit jej RK SLČR 
k posouzení, zda není v rozporu se Stanovami SLČR. 

 
Čl. 6 Členové Rady ÚAL mají právo zúčastňovat se zasedání a všech jednání orgánů a odborných 

komisí ÚAL 
 

§ 6 

Revizní komise ÚAL 

 
Čl. 1    Revizní komise ÚAL (dále jen RK) je tříčlenný kontrolní orgán volený VH ÚAL, který má právo 

a povinnost kontrolovat dle svého uvážení v období mezi VH ÚAL dodržování všech vnitřních 
sportovně technických, ekonomických a organizačních norem schválených v ÚAL. O svých 
zjištěních informuje radu ÚAL a VH ÚAL, kterým také předkládá zprávu o své činnosti za uplynulé 
období. 

 
Čl. 2 Ihned po svém zvolení VH ÚAL RK volí ze svého středu předsedu. 

 

Čl. 3 Funkční období členů RK ÚAL je dvouleté. Délka funkčního období člena RK ÚAL kooptovaného 
v průběhu funkčního období je totožná s původním funkčním obdobím nahrazovaného 
funkcionáře. Opětovná volba je možná. 

 
Čl. 4 V případě odstoupení předsedy RK ÚAL si zvolí RK ÚAL na nejbližším zasedání nového předsedu. 

Pokud některý z členů RK ÚAL z jakýchkoliv důvodů ukončí svoji činnost je na návrh RK ÚAL 
Rada ÚAL oprávněna kooptovat max. jednoho nového člena RK ÚAL, a to do následující řádné 
či mimořádné VH ÚAL, která toto musí potvrdit. 

 
Čl. 5 RK se schází dle potřeby, za obvyklý způsob jednání Rady ÚAL se považuje korespondenční forma 

jednání. Jednání RK svolává její předseda. 
 
Čl. 6 Funkce člena RK ÚAL je neslučitelná s členstvím v Radě ÚAL. 

 

Čl. 7 Předseda RK ÚAL je oprávněn zúčastňovat se jednání všech Orgánů ÚAL a komisí 
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Čl. 8 RK ÚAL přijímá podněty ke své činnosti od všech členů ÚAL i od Orgánů SLČR. 
 

Čl. 9 V případě podnětu kteréhokoliv člena nebo orgánu ÚAL či SLČR je RK ÚAL povinna oznámit návrh 
řešení podnětu Radě ÚAL a podavateli nejdéle do 30 dnů u podnětů orgánů a do 60 dnů u 
podnětů členů ode dne přijetí podání. 

 

Čl. 10 Všichni členové ÚAL jsou povinni spolupracovat se členy RK ÚAL a na požádání jim poskytnout 
veškeré vyžádané materiály, týkající se činnosti ÚAL. 

 
§ 7 

Odborné komise, Rady a pracovní skupiny 

 
Čl. 1 Odborné komise, Rady a pracovní skupiny jsou trvale (komise a Rady) nebo dočasně (pracovní 

skupiny) působící skupiny, které plní úkoly v rámci svých okruhů činností, posuzují předložené 
problémy a plní úlohy zadané zřizovatelem nebo jím pověřeným orgánem ÚAL, kterému rovněž 
odpovídají v plném rozsahu za svoji činnost. 

 
Čl. 2 Odborné komise zřizuje nebo ruší VH ÚAL, Rada ÚAL nebo RK ÚAL. Zřizovatel též 

jmenuje a odvolává předsedu a členy těchto komisí. 
 
Čl. 3 Způsob jednání a rozhodování odborných komisí je stanoven v Řádu komise, který schvaluje 

zřizovatel nebo jím pověřený orgán ÚAL. 
 
Čl. 4 Zasedání odborných komisí se mohou zúčastnit také členové Rady ÚAL a RK ÚAL. 

 

§ 8 

Závěrečná ustanovení 

 
Tento Statut ÚAL ve znění shora uvedeném nabyl platnosti a účinnosti schválením na VH ÚAL dne 
5.5.2022. Okamžikem jeho schválení se zároveň ruší platnost všech jeho předchozích verzí. 


