
                                                                                                                                   

S T A T U T 
 

krajského odborného sportovního úseku alpských disciplín 
Krajského svazu lyžařů Zlínského kraje 

 
 

Preambule 
 
Krajský  odborný  sportovní  úsek  alpských  disciplín  (dále  jen  „KOSÚ  AD“)  je  odborným  orgánem 
Krajského svazu lyžařů Zlínského kraje (KSL ZK) se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, Sokolská 497, PSČ 
756 61. 
 
Hlavním  posláním  a  úkolem  KOSÚ  AD  je  organizace  lyžařských  závodů  v alpských  disciplínách  na 
území  Zlínského  kraje,  organizační  podpora  reprezentantům  kraje  při  účasti  na  republikových 
soutěžích všech kategorií a podpora rozvoje lyžování dětí a mládeže.  
 
Důležitým  úkolem  KOSÚ  AD  je  účelné  přerozdělování  finančních  prostředků  jednotlivým  oddílům 
přidělených příslušným úsekem SLČR a Radou KSL ZK podle předem daných kriterií.  
 
 

Článek 1 
Základní ustanovení 

 
KOSÚ AD se řídí ve své činnosti Stanovami SLČR, tímto Statutem, Statutem KSL, Organizačním řádem 
KSL, usneseními Valné hromady KOSÚ AD  a  závěry  a usneseními Rady  SLČR, VV  SLČR a OSÚ  SLČR 
v bodech, které se týkají činnosti KOSÚ AD. 
 

 
Článek 2 
Členství 

 
1.  KOSÚ  AD  je  tvořen  členy  SLČR,  kteří  jsou  evidováni  u  SLČR  prostřednictvím  registrovaných 

oddílů/klubů,  jež mají své sídlo na území Zlínského kraje a mají v ústřední evidenci zařazení do 
příslušného úseku. 

 
2.  Ke  KOSÚ  AD  se  mohou  hlásit  také  individuální  členové  SLČR,  kteří  v přihlášce  vyplnili  svoji 

příslušnost ke KSL ZK a mají v ústřední evidenci zařazení do příslušného úseku.  
 
 

Článek 3 
Orgány KOSÚ AD KSL ZK 

 
Orgány KOSÚ AD jsou:  

 Valná hromada úseku KOSÚ AD  

 Rada KOSÚ AD 

 Revizní komise KSL ZK  
 
 

Článek 4 
Valná hromada KOSÚ AD KSL ZK 
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1.  Valná hromada KOSÚ AD  je nejvyšším orgánem KOSÚ AD. Tvoří  ji volení  zástupci  členů podle 
příslušného ustanovení čl. 2 Statutu KOSÚ AD, kteří  jsou na VH delegováni svými kluby/ oddíly 
v souladu s čl. 4, odst. 3.  

2.   Individuální členové KOSÚ AD KSL ZK se mohou Valné hromady zúčastnit pouze jako hosté. Tato 
skutečnost nijak neomezuje možnost jejich navrhování a volení do orgánů úseku KSL ZK. 

 
3.  Rozhodující pro  stanovení počtu delegátů na VH  je  vždy  stav  členské  základny  registrovaných 

oddílů/klubů  v  SLČR  k podle  stavu evidence  jeho  členské  základny  k 31.3.  roku,  ve  kterém  se 
koná  VH. 

 
4.  Řádnou Valnou hromadu svolává předseda KOSÚ AD nejméně jednou za rok a to nejpozději před 

jednáním VH KSL ZK. Její jednání probíhá podle programu na pozvánce. 
Řádná VH KOSÚ AD se svolává pozvánkou na základě rozhodnutí Rady KOSÚ AD nejméně 10 dní 
před datem  jejího konání. Pozvánka musí být rozeslána poštou (lze  i elektronickou) na všechny 
zaregistrované  oddíly  na  území  KSL  ZK  a  současně  uveřejněna  na webových  stránkách  SLČR 
(www.czech‐ski.com). 
VH KOSÚ AD je usnášeníschopná v případě, kdy je přítomna nadpoloviční většina všech delegátů. 
VH KOSÚ AD rozhoduje prostou většinou přítomných delegátů. 
Pokud není VH KOSÚ AD usnášeníschopná, svolá se stejným programem náhradní VH KOSÚ AD, 
a to nejdříve do 1 hodiny, nejpozději však do 14 dnů od data konání původní (řádné) VH KOSÚ 
AD. Náhradní VH KOSÚ AD  je usnášeníschopná bez ohledu na přítomnost nadpoloviční většiny 
všech delegátů. 

 
5.  Rada  OSÚ  AD  je  povinna  svolat  mimořádnou  VH  v případě,  když  se  pro  její  konání  vysloví 

nadpoloviční většina všech členů Rady KOSÚ AD, nebo minimálně 1/3 členské základny KOSÚ AD 
podle stavu ke dni svolání. V takových případech je povinností Rady OSÚ AD svolat mimořádnou 
VH s datem konání nejpozději do šesti týdnů po obdržení písemné žádosti o její svolání.  
Mimořádná  VH  se  svolává  stejným  způsobem  jako  řádná  VH  a  řídí  se  stejnými  pravidly 
uvedenými shora v tomto článku statutu. 

 
6.  Valná hromada KOSÚ AD mimo jiné schvaluje : 

 Statut úseku KOSÚ AD 

 Jednací a volební řád VH KOSÚ AD 

 Zprávu o plnění závěrů a usnesení minulé Valné hromady KOSÚ AD 

 Zprávu o činnosti a hospodaření KOSÚ AD 

 Klíč pro rozdělení společných finančních prostředků přidělených KSL a OSÚ AD SLČR 

 Zprávu RK KSL 

 Klíč pro účast na příští Valné hromadě KOSÚ AD KSL ZK.  

 Usnesení k činnosti KOSÚ AD pro příští období 
 
7.  Valná hromada KOSÚ AD volí a odvolává : 

 Předsedu Rady KOSÚ AD 

 Dva členy Rady KOSÚ AD 

 Člena Komise mládeže OSÚ AD SLČR 

 Delegáty s hlasem rozhodujícím na VH OSÚ AD SLČR  
 

8.  Valná hromada KOSÚ AD mimo jiné rozhoduje o : 

 Návrhu na zrušení KOSÚ AD 

 Formě spolupráce s jinými KOSÚ AD ( např. v rámci občanských sdružení )  
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Článek 5 
Rada KOSÚ AD KSL ZK 

 
1.   Rada KOSÚ AD  je  složena z předsedy a minimálně dalších dvou  členů. Ze  svého  středu  si zvolí 

místopředsedu.  Usnesení  jsou  přijímána  nadpoloviční  většinou.  Funkční  období  Rady  je 
dvouleté. Za svou činnost Rada odpovídá VH KOSÚ AD. Předseda nebo místopředseda KOSÚ AD 
je povinen se účastnit schůzí rady KSL. Předseda KOSÚ AD  je současně členem pléna Rady OSÚ 
AD SLČR a je povinen se účastnit jednání tohoto pléna. Zastupitelnost na jednání tohoto pléna je 
možná  na  základě  pověření  předsedy  KOSÚ  AD.  Předseda  Rady  KOSÚ  AD  je  vždy  delegátem 
s hlasem rozhodujícím na VH OSÚ AD SLČR. 

              
2.  Rada KOSÚ AD je povinna mimo jiné: 

 Informovat členy KOSÚ AD o své činnosti a to nejlépe na web stránkách SLČR; 

 Informovat písemně VH KOSÚ AD o své činnosti a hospodaření za příslušné období; 

 Připravit pro jednání VH klíč pro dělení společných finančních prostředků; 

 Průběžně organizovat činnost KOSÚ AD v rámci kraje; 

 Svolat mimořádnou VH KOSÚ AD ve smyslu čl. 4, odst. 5 tohoto Statutu; 

 V případě nutnosti kooptovat do Rady KOSÚ AD další členy; 
 
3.  Rada  KOSÚ  AD  zasedá  nepravidelně  dle  potřeby,  zasedání  je  možno  provádět  také 

korespondenčním  způsobem  formou  e‐mailu  a  rozhodnutí  rady  je  v tomto  případě  možné 
provádět hlasováním per rollam. Podmínkou je, že se písemně vyjádří všichni členové Rady KOSÚ 
AD.  

 
 

Článek 6 
Revizní komise 

 
Činnost KOSÚ AD podléhá přímo Revizní komisi KSL ZK. Tato se řídí § 6, Statutu KSL ZK. 
 
 

Článek 7 
Závěrečná ustanovení 

 
Tento Statut KOSÚ AD Krajského svazu  lyžařů Zlínského kraje nabývá platnosti schválením na Valné 
hromadě KOSÚ AD KSL ZK konané dne: 26.4.2008 a po schválení Revizní komisí KSL ZK dne:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	S T A T U T
	krajského odborného sportovního úseku alpských disciplín
	Krajského svazu lyžařů Zlínského kraje
	Preambule
	Orgány KOSÚ AD KSL ZK
	Závěrečná ustanovení




