STATUT
Odborného sportovního úseku alpských disciplín
Svazu lyžařů České republiky

Preambule
Odborný sportovní úsek alpských disciplín (dále jen: OSÚ AD) je odborným orgánem Svazu
lyžařů České republiky (dále jen: SLČR).
Odborný sportovní úsek je tvořen členy SLČR, kteří se na základě své sportovní specializace,
odbornosti, zájmů, individuálního a svobodného rozhodnutí, jakož i v souladu s příslušnou
Směrnicí upravující členství v SLČR sdružují v OSÚ AD.
Hlavním posláním a úkolem OSÚ AD je široká podpora rozvoje všech alpských disciplín ve
všech věkových kategoriích v České Republice.
Ve své činnosti OSÚ AD úzce spolupracuje s dalšími OSÚ SLČR.
Všichni členové OSÚ AD jsou povinni se řídit Stanovami SLČR, usneseními nejvyšších orgánů
SLČR a rozhodnutími výkonných orgánů SLČR nadřízených OSÚ AD v bodech, které se týkají
jeho činnosti, usneseními Valné hromady OSÚ AD, tímto Statutem, Organizačním řádem OSÚ
AD, jakož i ostatními vnitřními organizačními normami a závaznými směrnicemi SLČR a OSÚ
AD SLČR vztahujícími se k činnosti OSÚ AD.

Článek 1
Základní ustanovení
Statut OSÚ AD SLČR (dále jen „Statut“) je základní normou upravující vznik, postavení,
organizaci, rozsah pravomocí a vnitřní organizační strukturu OSÚ AD.
OSÚ AD se řídí ve své činnosti Stanovami SLČR, usneseními Valné hromady OSÚ AD, tímto
Statutem, Organizačním řádem OSÚ AD, a usneseními Dozorčí rady SLČR a VV SLČR
v bodech, které se týkají činnosti OSÚ AD.
Článek 2
Členství
1. Členy OSÚ AD jsou výhradně členové SLČR registrovaní v OSÚ AD na základě principů
uvedených shora v preambuli tohoto Statutu.
2. Členství v OSÚ AD vzniká prostřednictvím členství v lyžařských klubech či oddílech, které
jsou registrovány v SLČR; členství může být i individuální na základě přijaté přihlášky
samostatné fyzické osoby.
3. Pokud je člen SLČR registrován v jiném OSÚ SLČR, může být volen do orgánů, odborných
komisí a podílet se na činnosti OSÚ AD SLČR.
4. Práva a povinnosti členů určují stanovy SLČR.

Článek 3
Orgány OSÚ AD SLČR
Orgány OSÚ AD SLČR jsou:
1. Valná hromada OSÚ AD
2. Plénum OSÚ AD
3. Rada OSÚ AD
4. Revizní komise OSÚ AD
5. Krajské odborné sportovní úseky AD

Článek 4
Valná hromada OSÚ AD
1. Valná hromada OSÚ AD je nejvyšším orgánem OSÚ AD. Tvoří ji delegáti volení z členů
KOSÚ AD na valných hromadách KOSÚ AD. Valná hromada OSÚ AD (dále jen: VH)
musí být svolána v souladu s tímto Statutem, a to vždy nejpozději do 31.5. běžného
kalendářního roku.

2. Klíč pro účast na VH je následující:
2.1 jeden DHR za každý OSÚ AD KSL s počtem do 100 členů (včetně) a 1 DHR za
každých dalších započatých 400 členů OSÚ AD KSL podle stavu evidence jeho členské
základny k datu které stanovuje příslušný orgán SLČR v roce, ve kterém se koná VH.
2.2 jeden DHR za každých 100 aktivních závodníků KOSÚ AD KO, minimálně však
jeden. Za aktivního závodníka se považuje ten člen SLČR, který je registrován v klubu či
oddílu sdružených v KOSÚ AD, případně individuální člen SLČR s trvalým bydlištěm na
území příslušného územního celku, který měl zaplaceno kódové číslo za uplynulou sezónu
nejpozději k datu, které stanovuje příslušný orgán SLČR v roce, ve kterém se koná VH.
3. Řádná VH se svolává pozvánkou na základě rozhodnutí Rady OSÚ AD nejméně 15
dnů před datem jejího konání. Pozvánky s navrhovaným programem jsou zasílány
v písemné formě všem KOSÚ AD. Pozvánka s navrhovaným programem a
podkladovými materiály včetně návrhů usnesení je zveřejněna na webových stránkách
SLČR, a to rovněž nejméně 15 dnů před datem konání VH. VH je usnášení schopná
v případě, kdy je přítomna nadpoloviční většina všech delegátů. Jednání VH se řídí
jednacím řádem a volebním řádem, který sama schvaluje. Usnesení VH jsou přijímána
nadpoloviční většinou přítomných delegátů. Pokud VH není usnášení schopná, svolá
Rada OSÚ AD nejdříve do 1 hodiny, nejpozději však do 14 dnů od data konání původní
VH náhradní VH, a to stejným způsobem. Na svolání náhradní VH se nevztahuje
povinnost 15ti denní lhůty. Náhradní VH musí mít stejný program jednání a je usnášení
schopná bez ohledu na přítomnost nadpoloviční většiny všech delegátů. Usnesení
náhradní VH jsou přijímána nadpoloviční většinou přítomných delegátů.

4. Valná hromada schvaluje a rozhoduje:
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.

Program VH,
Zprávu o plnění závěrů a usnesení minulé Valné hromady OSÚ AD,
O návrhu na zrušení OSÚ AD,
O návrhu na změnu názvu OSÚ AD,
Statut OSÚ AD a statut Revizní komise OSÚ AD a jejich změny,
Zprávu o činnosti Rady OSÚ AD a výroční zprávu o hospodaření OSÚ AD,
Zprávu o činnosti Revizní komise,
Rozpočet OSÚ AD na kalendářní rok, včetně případných klíčů pro jejich rozdělení
Další rozhodnutí v oblastech, které si VH vyhradí do své rozhodovací pravomoci.

5. Valná hromada volí a odvolává:
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.

Předsedu Rady OSÚ AD,
Místopředsedu Rady OSÚ AD,
Tři až pět členů Rady OSÚ AD
Předsedu Revizní komise OSÚ AD
Čtyři členy Revizní komise OSÚ AD,
Delegáty na řádnou, případně mimořádnou Konferenci SLČR

Funkční období zvolených funkcionářů, kteří jsou uvedeni shora v odst. 5.1.- 5.6. tohoto
článku je čtyřleté, přičemž se shoduje se čtyřletým cyklem zimních olympijských her. Délka
funkčního období funkcionáře kooptovaného v průběhu funkčního období je totožná
s původním funkčním obdobím nahrazovaného funkcionáře.
Funkční období končí uplynutím čtyř let ode dne zvolení funkcionářů (posledního dne
čtvrtého roku, nejpozději však dnem konání řádné či mimořádné VH svolané nejpozději do
31. 5. posledního roku čtyřletého období. Opětovná volba je možná.
VH volí předsedu Rady OSÚ AD, na jeho návrh místopředsedu Rady OSÚ AD a tři až pět
členů Rady OSÚ AD. Zvolený předseda má právo na předložení dvou návrhů na složení Rady
OSÚ AD s uvedením odpovědností jednotlivých členů Rady OSÚ AD. V případě neschválení
druhého návrhu volí VH členy jednotlivě z doplňujících návrhů z plena VH.
Článek 5
Plénum OSÚ AD
1.

Plénum OSÚ AD je nejvyšším orgánem OSÚ AD v období mezi valnými hromadami.
Plénum je složeno z předsedy Rady a předsedů KOSÚ AD ze všech územních celků.
Rozsah činnosti a pravomocí Pléna je stanoven tímto Statutem. Funkce člena Rady a
člena Pléna je personálně neslučitelná, vyjma předsedy Rady OSÚ AD. Zastupitelnost
na jednání Pléna je možná na základě pověření předsedy KOSÚ. Jednání Pléna řídí
předseda Rady, v případě jeho nepřítomnosti Plénem zvolený předsedající. Zasedání
Pléna organizuje minimálně 4x ročně Rada OSÚ AD a svolává předseda Rady.
V případě jeho nepřítomnosti místopředseda Rady.
Mimořádné zasedání Pléna musí svolat předseda Rady, když jej o to požádá nejméně
polovina členů Pléna, a to do 14 dnů od přijetí žádosti sekretariátem OSÚ AD SLČR.
Plénum je usnášení schopné, pokud je přítomna nadpoloviční většina členů Pléna.
Usnesení jsou přijímána nadpoloviční většinou přítomných členů.

2.

Plénum projednává a schvaluje:

2.1 Rozpočtové provizórium
2.2 Na základě návrhu předsedy Rady OSÚ AD, předsedy RK OSÚ AD nebo člena
Pléna pozastavení činnosti funkce člena Rady OSÚ AD, maximálně však do počtu
dvou členů. Tento člen má právo odvolat se k následné VH OSÚ AD, která rozhodne
o jeho odvolání nebo setrvání ve funkci.
2.3 Na základě návrhu předsedy Rady, předsedy Revizní komise nebo člena Pléna,
jmenování nového člena Rady, který nahradí odvolaného člena Rady a nebo člena,
který odstoupil z jiných důvodů, maximálně však do počtu dvou členů. Tato kooptace
musí být následně schválena nejbližší VH.
2.4 Zprávu o činnosti Rady za příslušné období.
2.5 Plán práce a jednací řád Rady
2.6 Na základě návrhu Rady, veškeré čerpání finančních prostředků nad rámec
plánovaných a v rámci rozpočtu VH schválených výdajů OSÚ AD.
2.7 Výši finanční odměny členům Rady OSÚ AD, včetně smluvních vztahů.
2.8 Personální zastoupení OSÚ AD v dalších institucích tělovýchovy a sportu,
v odborných radách a komisích pro TV a sport při MŠMT, v ČUS a komisích FIS. Na
návrh Rady OSÚ AD schvaluje pořadatele MS, Světových a Evropských pohárů.
2.9 Plénum může, na základě nepředvídatelných událostí pověřit Radu OSÚ AD svoláním
mimořádné VH OSÚ AD.
2.10
Mimořádnou VH může Plénum také svolat napřímo, a to v případě, že Rada
OSÚ AD neplní svou povinnost nebo není usnášení schopna.
2.11
Zasedání Pléna OSÚ AD SLČR jsou oprávnění se zúčastnit členové Rady OSÚ
AD SLČR a RK OSÚ AD SLČR a další členové OSÚ AD SLČR. Další hosté (nečlenové
OSÚ AD SLČR) se mohou zúčastnit na základě schválení Pléna OSÚ AD SLČR

Článek 6
Rada OSÚ AD
1. Rada OSÚ AD má 5 až 7 členů a to: předsedu, místopředsedu a tři až pět členů. Obsah a
rozsah činnosti jednotlivých členů Rady stanoví Organizační řád Rady. Rada se schází dle
potřeby, minimálně však jednou za měsíc. Její jednání se řídí programem jednání a
Jednacím řádem. Svolává ji předseda, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda. Rada
je usnášení schopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina členů Rady, usnesení jsou
přijímána nadpoloviční většinou přítomných členů. Funkční období Rady je čtyřleté. Za
svou činnost Rada odpovídá Plénu a VH OSÚ AD.

2. Rada OSÚ AD projednává a schvaluje:
2.1 Návrhy a smlouvy, jejichž specifikace a výše plnění je dána schváleným rozpočtem OSÚ
AD.
2.2 Měsíční hospodářské výsledky OSÚ AD v analytickém členění zdrojové i výdajové části,
včetně vyhodnocení plánovaného a skutečného „cash flow“ (dále jen „CF“)
2.3 Návrh na uzavření nebo rozvázání pracovněprávních vztahů zaměstnanců SLČR,
financovaných z prostředků OSÚ AD
2.4 Návrh plánu práce Rady na příští období
2.5 Služební cesty členů Rady, členů komisí a zaměstnanců SLČR, financované z
prostředků OSÚ AD, a to pouze do výši položky v rámci rozpočtu OSÚ AD
2.6 Zřízení pracovních skupin OSÚ AD, jejich členy a rozpočet
2.7 Rozdělení finančních prostředků OSÚ AD dle schválených kapitol rozpočtu a způsob a
termíny jejich čerpání - CF.
2.8 Jednací řády odborných komisí a trenérských rad
2.9 Nominační zařazení sportovců do reprezentačních družstev, reprezentačních výběrů,
resortních sportovních centrech a sportovních center mládeže
2.10 Nominace na vrcholné soutěže (OH, MS, MSJ, EP, EYOF apod.).
2.11 Rada OSÚ AD může svým rozhodnutím přenést nebo zrušit kompetence na příslušné
komise nebo trenérské rady.
2.12 Návrhy smluv mezi SLČR a reprezentanty a trenéry OSÚ AD
2.13 Kalendář závodů, Soutěžní řád a Pravidla lyžařských závodů před jejich předložením
VV SLČR.

3. Rada OSÚ AD je povinna:
3.1. Informovat písemně Plénum, RK a VH OSÚ AD o své činnosti a hospodaření.
3.2. Zpracovávat pro Plénum a následně VH OSÚ AD návrh pro rozdělování společných
finančních prostředků v rámci rozpočtu OSÚ AD na následující období,
3.3. Svolat mimořádnou Valnou hromadu ve smyslu čl. 5, odst. 3 tohoto Statutu

3.4. V případě návrhu nového znění nebo změny Statutu OSÚ AD, předložit jej Plénu
OSÚ AD a RK OSÚ AD k posouzení, zda není v rozporu se Stanovami SLČR. Návrh
nového znění Statutu OSÚ AD musí být předložen VH OSÚ AD ke schválení.
4. Rada OSÚ AD je oprávněna ukládat členům nebo subjektům OSÚ AD sankce tj, zejména
finanční postihy, zákazy činnosti atp. za porušení smluv, řádů, směrnic a ostatních
vnitřních závazných norem OSÚ AD. Sankce musí být uložena písemně a předmětné
porušení musí být specifikováno. Písemné vyhotovení sankce musí být doručeno členu
nebo subjektu OSÚ AD jemuž je sankce ukládána, případně jeho zákonnému zástupci či
zmocněnci. Za písemné vyhotovení a doručení se považuje i vyhotovení a doručení
v elektronické podobě, např. prostřednictvím e-mailu.
Finanční postihy mohou být uloženy i formou krácení finančních prostředků přidělovaných
členům nebo subjektům OSÚ AD podle schválených klíčů.
Sankcí postižený člen nebo subjekt OSÚ AD je oprávněn se písemně odvolat k RK OSÚ
AD v 15. (patnácti) denní lhůtě. RK OSÚ AD rozhodne o platnosti či neplatnosti uložené
sankce s konečnou platností.
5. Rada OSÚ AD se při svém rozhodování řídí platnými právními předpisy ČR jakož i
předpisy, řády směrnicemi a ostatními závaznými normami SLČR a OSÚ AD.
6. Předseda a místopředseda Rady OSÚ AD nebo Radou určený člen mají právo zúčastňovat
se zasedání a všech jednání orgánů a odborných komisí OSÚ AD.
8. Zvolený předseda Rady OSÚ AD je vždy delegátem s hlasem rozhodujícím na Konferenci
SLČR.
9. Pokud není na zasedání Rady OSÚ AD rozhodnuto jinak, může být na žádost kteréhokoliv
člena Rady svoláno mimořádné zasedání Rady OSÚ AD a to do čtrnácti dnů od data přijetí
písemné žádosti. Rada OSÚ AD může být svolána i na žádost nejméně 5 členů Pléna OSÚ
AD.
10. K zabezpečení všech administrativních úkolů a činnosti orgánů a komisí OSÚ AD zřizuje
Rada OSÚ AD sekretariát.
11. Předsedové KOSÚ AD jsou oprávněni, na základě žádosti, zúčastnit se zasedání Rady.

Článek 7
Revizní komise OSÚ AD
1. Revizní komise OSÚ AD je orgán OSÚ AD, který je složen z předsedy a 4 členů. Je složena
z odborníků profesně znalých právní, ekonomické, sportovně technické a organizační
problematiky. RK OSÚ AD má právo a povinnost kontrolovat dle svého Statutu činnost
Rady OSÚ AD, dále plní úkoly vyplývající z ustanovení tohoto Statutu, příp. podle svého
uvážení v období mezi Valnými hromadami sleduje dodržování všech dalších vnitřních
sportovně technických, ekonomických a organizačních norem. O svých zjištěních
informuje Radu a Plénum OSÚ AD a VH hromadu OSÚ AD, které také předkládá zprávu
o své činnosti za uplynulé období
2.

RK OSÚ AD se schází podle potřeby. Jednání RK svolává její předseda. Funkční období
je čtyřleté, stejně jako Rady OSÚ AD. Revizní komise je usnášení schopná je-li přítomna
nadpoloviční většina členů. Pro přijetí usnesení musí být nadpoloviční většina přítomných
členů.

3. RK přijímá podněty ke své činnosti od všech členů OSÚ AD i od orgánů SLČR a plní funkci
odvolacího orgánu proti rozhodnutím Rady nebo Pléna OSÚ AD přijatým ve smyslu
ustanovení čl. 5, odst. 6. tohoto Statutu. RK je povinna oznámit návrh řešení podnětu Radě
nebo Plénu OSÚ AD a podavateli nejdéle do 30 dnů ode dne přijetí podání. Svá rozhodnutí
může RK přijímat i per rolam.
4. Pokud některý z členů RK OSÚ AD z jakýchkoliv důvodů ukončí svoji činnost je RK OSÚ
AD oprávněna kooptovat max. 2 členy do následující řádné či mimořádné VH OSÚ AD.
Takové rozhodnutí vyžaduje souhlas nadpoloviční většiny všech členů RK OSÚ AD a
kooptaci musí schválit nejbližší zasedání Pléna, přičemž pro schválení je třeba
nadpoloviční většiny všech členů Pléna OSÚ AD. V případě odstoupení předsedy RK zvolí
nového předsedu Plénum OSÚ AD.
5. Funkce člena RK je neslučitelná s členstvím v Radě a Plénu OSÚ AD.
6. Členové RK jsou oprávněni se účastnit všech jednání orgánů a komisí OSÚ AD
7. Zvolený předseda RK OSÚ AD je vždy delegátem s hlasem rozhodujícím na Konferenci
SLČR.

Článek 8
Odborné komise a trenérské rady OSÚ AD

1. Odborné komise a trenérské rady OSÚ AD jsou trvale nebo po omezenou dobu
působící skupiny odborníků, které posuzují aktuální problémy a navrhují řešení úkolů
v rámci svých okruhů činnosti, plní úkoly jim zadané Radou OSÚ AD. Za činnost
každé komise a příslušné trenérské rady odpovídá její předseda jmenovaný Radou
OSÚ AD. Všechny komise a trenérské rady jsou usnášení schopné, pokud je
přítomna nadpoloviční většina jejich členů. Pro přijetí usnesení musí být nadpoloviční
většina přítomných členů.

2. Tímto statutem jsou zřízeny Trenérské rady OSÚ AD, a to: RD A mužů, RD A žen,
RD Juniorů, které jsou poradním orgánem Rady se zaměřením na sportovní,
technickou a metodickou problematiku spojenou s reprezentací ČR v kategorii
dospělých a juniorů a na problematiku spojenou se zařazováním členů OSÚ AD do
reprezentací, RSC a SCM.
3. Odborné komise, trenérské rady a pracovní skupiny s omezenou časovou působností
dle potřeby zřizuje nebo ruší Rada OSÚ AD.

Článek 9
Závěrečná ustanovení
Tento Statut Odborného sportovního úseku alpských disciplín SLČR ve znění shora uvedeném
nabyl platnosti a účinnosti schválením řádnou Valnou hromadou OSÚ AD dne 18.5.2019.

