STATUT

Odborného sportovního úseku
Snowboardingu
Svazu lyžařů České republiky

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek I
Preambule
Odborný sportovní úsek je odborným orgánem Svazu lyžařů České republiky (SLČR) bez
vlastní právní subjektivity.
Odborný sportovní úsek je tvořen výhradně členy SLČR, kteří v přihlášce vyznačili svoji
příslušnost k Odbornému sportovnímu úsek Snowboarding ( dále jen "OSÚ SNB").
Hlavním posláním a úkolem OSÚ SNB je široká podpora rozvoje všech
snowboardových disciplin ve všech věkových kategoriích.

Článek II
Základní ustanovení
OSÚ SNB se řídí ve své činnosti Stanovami SLČR, tímto Statutem, Organizačním
řádem OSÚ SNB, usneseními Valné hromady OSÚ SNB a závěry a usneseními Rady
SLČR a VV SLČR v bodech, které se týkají činnosti OSÚ SNB.

Článek III
Členství
/1/ Řádnými členy OSÚ SNB jsou výhradně řádní členové SLČR, kteří v přihlášce
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vyznačili svoji příslušnost k tomuto OSÚ .
/2/ Členové OSÚ SNB mohou být organizováni v registrovaných oddílech nebo klubech
(SO - s minimálním počtem 3 členů), případně jako individuální členové.

II. ORGANIZACE ÚSEKU

Článek IV
Orgány úseku
/1/ Úsek má tyto orgány:
A. Valnou hromadu
B. Radu
C. Revizní komisi
/2/ Vnitřní organizaci úseku upravuje organizační řád, který schvaluje Rada úseku.

A. VALNÁ HROMADA
Článek V
Postavení a působnot valné hromady
/1/ Valná hromada je nejvyšším orgánem úseku.
/2/ Valná hromada rozhoduje svými usneseními, která jsou pro úsek a jeho orgány
závazná.
/3/ Valná hromada :
• schvaluje
· Statut OSÚ SNB a Organizační řád
· Zprávu o činnosti Rady OSÚ SNB a výroční zprávu o hospodaření OSÚ SNB
· Zprávu o plnění závěrů a usnesení minulé Valné hromady OSÚ SNB
· Zprávu o činnosti Revizní komise a návrh její práce na období příští
· Zprávy o činnosti odborných komisí pokud jsou zřízeny
· Klíče pro rozdělování společných finančních prostředků OSÚ SNB, přidělených
OSÚ na základě rozpočtových pravidel schválených Konferencí SLČR na
následující období
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· Základní strategii rozvoje disciplin a plán sportovní přípravy na dané období, vč.
stanovení výkonnostních cílů
•

volí:

-

Předsedu Rady
4 další členy Rady
3 členy Revizní komise
Delegáty na řádnou, příp. mimořádnou Konferenci SLČR

•

dale rozhoduje:

· O zrušení OSÚ SNB
· O změně názvu OSÚ SNB

Článek VI
Účast na valné hromadě
/1/ Valnou hromadu tvoří delegáti s hlasem rozhodujícím. Těmito delegáty jsou zástupci
členů OSÚ SNB organizovaných v rámci jednotlivých SO /snowboardový oddíl/.
/2/ Individuální členové OSÚ SNB se mohou Valné hromady zúčastnit pouze jako hosté.
Tato skutečnost nijak neomezuje možnost jejich navrhování a volení do orgánů OSÚ
SNB, příp. jejich delegování na Konferenci SLČR.
/3/ Klíč pro účast delegátů s hlasem rozhodujícím na Valné hromadě OSÚ SNB
následující:

•
•
•
•
•
•

je

DHR / delegát s hlasem rozhodujícím/
1 DHR každý klub který má 20 - 50 členů
2 DHR každý klub který má 51 – 100 členů
3 DHR každý klub který má 101 – 500 členů
4 DHR každý klub který má 501 – 1000 členů
5 DHR každý klub který má nad 1001 členů

Každý klub musí mít svou členskou základnu odsouhlasenou VV SLČR

Svolávání valné hromady
/4/ Valná hromada se koná nejméně jednou za rok. První valná hromada v daném roce
však musí být konána do 15.5. daného roku.
/5/ Valnou hromadu svolává Rada, popř. její člen, pokud se Rada na svolání valné
hromady bez zbytečného odkladu neusnesla a tento Statut ukládá valnou hromadu
svolat . Jestliže to vyžadují důležité zájmy úseku, svolává valnou hromadu Revizní
komise a navrhuje na ní potřebná opatření. Při svolání valné hromady Revizní komisí je
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Rada povinna náležitou součinností.
/6/ Svolatel valné hromady podle odst. 2. tohoto článku je povinen zaslat oznámení o
svolání valné hromady jednotlivým SO a uveřejní jej oznámením na internetových
stránkách SLČR. Lhůta pro svolání řádné i mimořádné valné hromady je 15 dnů .
/7/ Mimořádná valná hromada bude svolána, vysloví-li se pro její konání nadpoloviční
většina členů Rady, Revizní komise nebo minimálně 1/3 členské základny nebo na
žádost VV SLČR. V takových případech je povinností Rady svolat mimořádnou valnou
hromadu s datem konání nejpozději do 15 dnů.
/8/ Mimořádná valná hromada může být svolána i VV SLČR v případě, že Rada nekoná
ve smyslu odst. 3 tohoto článku. Nesvolá-li VV SLČR mimořádnou valnou hromadu do
15 dnů poté, co tato povinnost nebyla splněna Radou, jsou oprávněni svolat
mimořádnou valnou hromadu členové úseku, splňují-li podmínku nutnou pro svolání
mimořádné valné hromady podle odst. 3 tohoto článku.
/9/ Oznámení o konání valné hromady obsahuje:
a) název úseku
b) místo, datum a hodinu konání valné hromady,
c) označení zda se svolává řádná, mimořádná nebo náhradní valná hromada,
d) pořad jednání valné hromady

Článek VII
Jednání valné hromady
/1/ Valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby
pověřené sčítáním hlasů.
/2/ Jednání valné hromady řídí její předseda, do doby jeho zvolení pak pověřený člen
orgánu, který svolal valnou hromadu.
/3/ O valné hromadě se pořizuje zápis; k zápisu se přiloží návrhy a usnesení,
předložená na valné hromadě k projednání, seznam přítomných na valné hromadě a
pověření klubu.
/4/ Zápisy o valné hromadě spolu s oznámením o konání valné hromady a listinou
přítomných se uchovávají v archivu úseku po celou dobu jeho trvání.
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Článek VIII
Rozhodování valné hromady
/1/ Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní delegáti disponují alespoň
40 % hlasů všech delegátů s hlasem rozhodujícím.
/2/ Není-li valná hromada po uplynutí jedné hodiny od stanoveného začátku jejího
jednání způsobilá usnášení, následuje do 30 minut náhradní valná hromada se stejným
programem.
/3/ Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných delegátů.
/4/ Po zahájení valné hromady, popř. v případě změny počtu přítomných delegátů
v průběhu konání valné hromady způsobující změnu usnášeníschopnosti valné
hromady, prohlásí předsedající, zda je valná hromada způsobilá přijímat rozhodnutí,
popř. že se tato způsobilost v průběhu změnila.
/5/ Hlasování se děje hlasovacími lístky, hlasovací lístky jsou vybírány sčitateli. K
sčítání hlasů lze využít výpočetní techniku. Hlasování je možné též aklamací.
/6/ Jednání valné hromady může pokračovat, je-li z průběhu sčítání hlasů zřejmé, že
bylo dosaženo potřebné většiny hlasů, nebo je-li zřejmé, jakého bylo dosaženo
výsledku.

B. RADA
Článek IX
Postavení a působnost Rady
Rada OSÚ SNB je složena z Předsedy, 1 m í s t o p ř e d s e d y a dalších členů. Obsah a
rozsah činnosti jednotlivých členů Rady stanoví vnitřní předpis - organizační řád.
Rada zejména schvaluje:
· návrhy na uzavření všech smluvních závazků OSÚ SNB před jejich předložením VV
SLČR
· měsíční hospodářské výsledky OSÚ SNB v analytickém členění zdrojové i výdajové
části, včetně vyhodnocení plánovaného a skutečného CF
· návrh na uzavření nebo rozvázání pracovněprávních vztahů zaměstnanců SLČR,
financovaných z prostředků OSÚ SNB
· aktualizovaný plán práce odborných komisí a rad OSÚ SNB SLČR, včetně jejich
rozpočtu a zdrojů jejich pokrytí
· plán práce členů Rady na příští období, a při finančních nárocích na úhradu nad rámec
plánovaných společných rozpočtovaných výdajů OSÚ SNB i limitní výši finančního
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zabezpečení a zdroje financování
· plán služebních cest členů Rady, členů komisí a zaměstnanců SLČR, jejichž plat je
hrazen z prostředků OSÚ SNB, a při nárocích na úhradu ze společných rozpočtovaných
výdajů OSÚ SNB i včetně limitu finančního zabezpečení a zdroje financování
· vypsání a kritéria pro výběrové řízení na funkce profesionálních pracovníků OSÚ SNB
· uzavření pracovně právního nebo obdobného smluvního vztahu jménem SLČR, který
se přímo týká činnosti OSÚ SNB, před jeho předložením VV SLČR
· návrhy textů smluv mezi SLČR a reprezentanty a trenéry OSÚ SNB
· zřízení nových komisí a pracovních skupin OSÚ SNB a jejich členy, vč. rozpočtu
· rozdělení společných finančních prostředků OSÚ SNB s přihlédnutím ke schváleným
klíčů Valnou hromadou a způsob a termíny jejich čerpání (CF)
· předložení návrhu VV SLČR na personální zastoupení OSÚ SNB v dalších institucích
tělovýchovy a sportu (zejména v ČOV, VV ČSTV), v odborných radách a komisích pro
TV a sport při MŠMT a v ČSTV a ve vedení a komisích FIS
· předložení návrhu VV SLČR na pořadatele mezinárodních závodů a soutěží, zejména
MS a Světových a Evropských pohárů
· kalendářní plán a řád soutěží a závodů a jejich pravidla před jejich předložením VV
SLČR
· jmenovité seznamy technických delegátů před jeho předložení VV SLČR

/1/ Rada OSÚ SNB rozhoduje :
· o provádění kontroly hospodaření OSÚ SNB
· v souladu s platnými zákonnými a podzákonnými právními předpisy ČR
/2/ Rada OSÚ SNB má povinnost :
· informovat členy OSÚ SNB o své činnosti a o hospodaření OSÚ SNB
· zpracovat pro Valnou hromadu OSÚ SNB návrh klíčů pro rozdělování společných
finančních prostředků OSÚ SNB na následující období
· svolat mimořádnou Valnou hromadu podle tohoto Statutu

Článek X
Složení a ustanovení Rady
a funkční období jejích členů
/1/ Rada úseku má 5 členů.
/2/ Členové Rady jsou voleni a odvoláváni Valnou hromadou.
/3/ Funkční období jednotlivých členů Rady je čtyřleté. Funkce člena Rady zaniká
volbou nového člena Rady. Výkon funkce člena rady je nezastupitelný.
/4/ Jestliže člen Rady zemře, vzdá se funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční
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období, musí Valná hromada do tří měsíců zvolit nového člena Rady, pokud nebude
použit postup podle odst. 7 tohoto článku. Opětovná volba člena Rady je možná.
/5/ Člen Rady může ze své funkce odstoupit.
/6/ Rada, jejíž počet členů volených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může
jmenovat náhradní členy Rady na dobu do příštího zasedání valné hromady.
/7/ Rada volí ze svého středu místopředsedu, který zastupuje předsedu v době jeho
nepřítomnosti.
/8/ Zvolený Předseda
Konference SLČR.

Rady a místopředseda Rady se stávají automaticky DHR

/9/ Členové Rady OSÚ SNB mají právo zúčastňovat se zasedání a všech jednání
orgánů a odborných komisí OSÚ SNB.

Článek XI
Zasedání Rady
/1/ Rada zasedá nejméně jednou za 3 měsíce .
/2/ Zasedání Rady řídí její předseda.
/3/ Zasedání Rady se může účastnit i předseda Revizní komise.
/4/ O průběhu zasedání Rady
podepisuje předseda Rady

a o přijatých rozhodnutích se pořizuje

zápis, který

/5/ Jednání Rady se řídí jednacím řádem schváleným Radou.

Článek XII
Rozhodování Rady
/1/ Rada je způsobilá se usnášet, je-li na jejím zasedání přítomna nadpoloviční většina
jejích členů.
/2/ K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání Rady je
zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech členů Rady. Každý člen
Rady má jeden hlas.
7

/3/ Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy Rady.
/4/ Při volbě a odvolání člena Rady nehlasuje ten člen Rady, o kterém se rozhoduje.

C. REVIZNÍ KOMISE
Článek XIII
Postavení a působnost Revizní komise

/1/ Revizní komise je kontrolním orgánem úseku.
/2/ Revizní komise dohlíží na výkon působnosti Rady a dále má právo a povinnost
kontrolovat dle Valnou hromadou schváleného plánu práce, příp. dle svého uvážení
v období mezi Valnými hromadami, dodržování všech vnitřních sportovně technických,
ekonomických a organizačních norem schválených Valnou hromadou.
/3/ Členové Revizní komise jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a záznamů
týkajících se činnosti úseku a kontrolují, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu
se skutečností a zda se činnost úseku uskutečňuje v souladu s právními předpisy,
statutem a pokyny valné hromady. O výsledcích kontrolní činnosti informují valnou
hromadu.
/4/ Revizní komise se při své činnosti řídí právními předpisy, statutem, usneseními valné
hromady a svým jednacím řádem.

Článek XIV
Složení a ustavení Revizní komise a funkční období jejích členů
/1/ Revizní komise má 3 členy.
/2/ Funkční období jednotlivých členů Revizní komise je čtyřleté. Opětovná volba člena
Revizní komise je možná.
/3/ Neklesne-li počet členů Revizní komise zvolených valnou hromadou pod polovinu, je
Revizní komise oprávněna namísto člena Revizní komise, jehož členství v Revizní
komisi zaniklo, jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady.
/4/ Revizní komise volí ze svého středu předsedu .
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Článek XV
Svolávání zasedání Revizní komise
/1/ Revizní komise zasedá nejméně jednou za půl roku.
/2/ Zasedání Revizní komise svolává její předseda písemnou pozvánkou.
/3/ Revizní komise může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů
úseku.
/4/ Předseda je povinen svolat zasedání Revizní komise vždy, požádá-li o to některý z
členů Revizní komise nebo Rada.

Článek XVI
Zasedání Revizní komise
/1/ Zasedání Revizní komise řídí její předseda.
/2/ O průběhu zasedání Revizní komise a o přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis,
který podepisuje předseda Revizní komise .
/3/ V zápisu z jednání Revizní komise musí být jmenovitě uvedeni členové Revizní
komise, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením Revizní komise nebo se zdrželi
hlasování.
/4/ Jednání Revizní komise se řídí jednacím řádem schváleným Revizní komisí.

III. OSTATNÍ USTANOVENÍ
Článek XVII
Jednání jménem úseku
/1/ Jménem úseku jedná Rada.
/2/ Za Radu jedná její předseda nebo jiný pověřený člen.
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Článek XVIII
Odborné komise
/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 Organizačním řádem OSÚ SNB, Valnou hromadou a
Radou. Jsou poradním orgánem Rady a za svoji činnost, konanou v souladu s
plánem práce na jednotlivé období, zodpovídají příslušnému členu Rady, který komisi
předsedá.
/2/ Odborné komise zřizuje nebo ruší Valná hromada, příp. Rada OSÚ SNB
/3/ Způsob jednání a rozhodování odborných komisí je stanoven v jednacím řádu
komise
/4/ Zasedání odborných komisí se může zúčastnit předseda a místopředseda Rady a
předseda Revizní komise.

Reprezentační družstva
/1/ Závodníci jsou do reprezentačních družstev vybíráni na základě objektivních,
spravedlivých a všem členům OSÚ SNB známých kritérií, která nemohou být během
výběru měněna. Podrobnější informace o výběru do reprezentačního družstva obsahuje
směrnice " Kriteria pro výběr do reprezentačního družstva".
/2/ Povinnosti reprezentačních závodníků jsou stanoveny v reprezentační smlouvě.
/3/ Všichni členové reprezentačních družstev mají zajištěny v rámci těchto družstev
stejné tréninkové podmínky.

Směrnice a řády
Pro svoji činnost vydávají orgány OSÚ SNB směrnice a řády, jejichž platnost musí být
schválena Valnou Hromadou. Tyto předpisy musí být v souladu se Statutem OSÚ SNB,
příslušnými reglementy FIS, platnými právními předpisy a demokratickými zásadami.

Závěrečná ustanovení
Tento Statut Odborného sportovního úseku Snowboarding nabývá platnosti schválením
na Valné hromadě OSÚ SNB dne 16. 4. 2013
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