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S T A N O V Y 

Krajského Svazu lyžařů Zlínského kraje p. s.  

 

 

Preambule 

 

Na základě zákona č. 83/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, bylo založeno zájmové 

sdružení občanů ČR, ve smyslu § 12 Stanov Svazu lyžařů České republiky z.s., s odkazem na 

ust. § 228 a násl. občanského zákoníku byl založen pobočný spolek Svazu lyžařů České 

republiky z. s. (dále jen „SLČR“) pod názvem Krajský svaz lyžařů Zlínského kraje p.s. (dále jen 

„KSL“).  

 

 

Hlavním posláním a úkolem pobočného spolku, tedy hlavní činností pobočného spolku je: 

- Rozvoj lyžařského a snowboardového sportu na území Zlínského kraje 

- Organizace činnosti členů SLČR na území Zlínského kraje  

- Podpora sportovní reprezentace mládeže a dospělých, kteří jsou členy pobočného spolku  

- Aktivní podpora a propagace všech forem lyžování a snowboardingu mládeže a 

dospělých 

 

I.  

Základní ustanovení a jednání jménem pobočného spolku 

 

1. Pobočný spolek je subjektem s plnou právní osobností, s vlastním jměním, vlastním 

majetkem, z jehož právního jednání je zavázán a oprávněn jen a pouze pobočný spolek.  

 

2. Hlavní spolek neručí v žádném rozsahu za dluhy pobočného spolku. 

 

3. Statutární orgán pobočného spolku tvoří členové rady pobočného spolku (dále jen „rada 

KSL“).  

 

4. Za spolek jedná a podepisuje navenek předseda rady KSL společně s dalším členem 

rady KSL. Jiná osoba je oprávněna zastupovat pobočný spolek pouze na základě 

zmocnění, v rozsahu zástupního oprávnění v plné moci uvedené, udělené jí statutárním 

orgánem pobočného spolku. Plná moc musí obsahovat rozsah zmocnění, dobu platnosti, 

číslo a datum usnesení, kterým bylo toto zmocnění rady KSL schváleno. 

 

5. Sídlem pobočného spolku je Rožnov pod Radhoštěm.  
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II. 

Hlavní úkoly a cíle 

 

1. Pobočný spolek vytváří podmínky pro organizační a ekonomické zajištění své činnosti 

v rámci Zlínského kraje a napomáhá i svým organizačním a odborným složkám v jejich 

dalších aktivitách v tomto směru. 

 

2. Pobočný spolek zastupuje lyžování a snowboarding jako celek vůči orgánům státní správy 

a samosprávy na území Zlínského kraje, tělovýchovným a sportovním organizacím, 

sdělovacím prostředkům v rámci Zlínského kraje, přičemž vždy vychází ze specifiky a 

potřeb svých členů organizovaných v odborných sportovních úsecích SLČR při 

jednotlivých lyžařských a snowboardových disciplínách, a to na základě územního principu 

v územních organizačních složkách SLČR jak uvedeno dále. 

 

3. Pobočný spolek zabezpečuje potřeby členů pobočného spolku v otázkách vzdělávací 

činnosti, školení, podílí se na organizaci závodní činnosti svých členů , podporuje péči o 

talentovanou mládež. Metodicky, organizačně a finančně podporuje činnost sportovních 

klubů, ve kterých jsou jeho členové registrováni. 

 

 

 

III. 

Společné zásady členství 

 

1. Členem pobočného spolku se může stát fyzická osoba ve smyslu § 3 čl. 1 Stanov SLČR, 

a to prostřednictvím klubů/oddílů, které jsou registrovány v SLČR a jejichž sídlo je na 

území Zlínského kraje. Pro členství v pobočném spolku platí jinak společné zásady 

členství ve smyslu Stanov SLČR a příslušných interních předpisů SLČR.  

 

2. Pobočný spolek Zlínského kraje prosazuje cíle a vykonává činnosti hlavního spolku na 

úrovni příslušného kraje, když ze své činnosti je odpovědný výkonnému výboru SLČR a 

jeho prostřednictvím konferenci SLČR. 

 

3. Registraci pobočného spolku provádí výkonný výbor SLČR, který také při založení 

pobočného spolku vystaví registrační list plnící funkci zřizovací listiny.  
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4. Pobočný spolek vzniká dnem zápisu do spolkového rejstříku. Návrh na zápis pobočného 

spolku do spolkového rejstříku podává SLČR. Návrh na zápis – podání návrhu na zápis 

do spolkového rejstříku i změny registrace provádí výkonný výbor SLČR do 30 dnů od 

předložení návrhu pobočným spolkem. Výkonný výbor SLČR provede na základě návrhu 

pobočného spolku změnu registračního listu, nastanou-li změny v údajích v něm 

uvedených. Evidenci registračních listů a jejich změn vede výkonný výbor SLČR. 

 

5. Pobočný spolek zaniká zrušením hlavního spolku, likvidací spolku, fúzí spolku nebo 

rozdělením pobočného spolku.  

 

6. Zásady registrace a evidence členské základny stanovuje výkonný výbor SLČR 

samostatnou směrnicí.  

 

7. Výši členských příspěvků stanovuje konference SLČR na návrh výkonné výboru SLČR a 

doporučení dozorčí rady SLČR.  

 

8. Rozhodným dnem pro stanovení stavu evidence členské základny SLČR je 31. prosinec 

předcházejícího roku. Změny v evidenci členské základny provádějí kluby, oddíly a 

pobočné spolky na základě údajů poskytnutých z evidence členské základny hlavním 

spolkem. 

 

9. Členství v SLČR zaniká způsobem vyplývajících ze  Stanov SLČR, a to v souladu s ust. § 

237 OZ. 

 

 

IV. 

Práva a povinnosti členů pobočného spolku 

 

1. Členové pobočného spolku mají tato práva: 

a) účastnit se podle svých zájmů a možností veškerého dění v KSL 

b) účastnit se závodů, výcviku, školení a dalších akcí pořádaných KSL, směřujících ke 

zvyšování praktických dovedností a teoretických znalostí a k uspokojování potřeby 

vykonávat lyžařský a snowboardový sport a to v souladu s platnými zásadami a 

sportovně technickými předpisy 

c) podílet se na výhodách, které z členství vyplývají 

d) podílet se na využívání finančních zdrojů KSL podle zásad přijatých orgány KSL 

e) být informováni o činnosti KSL a o stavu jeho hospodaření 
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f) vznášet dotazy a podávat podněty ke kterémukoliv orgánu KSL, příp. SLČR k řešení 

zájmů a potřeb souvisejících s činností pobočného spolku 

g) podávat návrhy na volbu a odvolání členů KSL do orgánů KSL příp. SLČR 

h) po dovršení 18-ti let a při plné právní způsobilosti volit a být volen do orgánů KSL, 

pokud tato volitelnost není v těchto Stanovách jinak omezena. Zaměstnanec SLČR 

nebo obchodní spol., kde má SLČR více jak 50%, nemůže být členem revizní komise 

KSL. 

 

2. Členové pobočného spolku mají tyto povinnosti: 

a) dodržovat Stanovy KSL a usnesení volených orgánů  KSL, přijatá podle těchto Stanov 

b) svou činností přispívat k rozvoji lyžařského a snowboardového sportu 

c) platit členské příspěvky a poplatky související s členstvím v SLČR ve výši a termínech 

schválených Konferencí SLČR 

d) jednáním a chováním přispívat k jednotě SLČR a respektovat zásady vzájemného 

porozumění mezi členy SLČR 

e) spory s jinými členy SLČR nebo jeho orgány řešit vnitrosvazovou cestou. Tím není 

dotčena oznamovací povinnost členů SLČR - občanů ČR, která vyplývá z jiných 

obecně platných právních předpisů 

f) na základě žádosti revizní komise KSL, nebo revizní komise SLČR s ní spolupracovat  

 

3. Člen pobočného spolku organizující závod, je povinen: 

a) registrovat v souladu s pravidly stanovenými v příslušných dokumentech SLČR 

(soutěžní řád) závazných pro členy závod nebo seriál závodů v informačním systému 

ISAS a využívat jednotnou databázi členů SLČR v tomto systému pro registraci 

startujících a následnou publikaci výsledků závodníků 

b) při vytváření propozic a při realizaci závodů dodržovat pravidla lyžařských závodů, 

pravidla soutěžních řádů jednotlivých odborných sportovních úseků SLČR (dále jen 

OSÚ) a soutěžní směrnice KSL schválené pro příslušnou sezonu 

c) tuto shodu propozic s pravidly a soutěžními řády je člen povinen v propozicích závodů 

výslovně uvádět 

d) každý člen je povinen poskytovat SLČR identifikační, kontaktní a statistické informace 

určené pro sportovní, organizační a marketingové účely SLČR 

e) jestliže z platných právních předpisů vyplývá právo člena odmítnout poskytnutí 

takových informací, je člen oprávněn tak učinit 

f) při organizaci závodů vhodným způsobem publikovat a komunikovat logo a název 

SLČR tak, aby byla zřejmá členská příslušnost k SLČR 
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V. 

Orgány KSL  

 

1. Orgány KSL jsou:: 

a) Valná hromada, jako orgán nejvyšší 

b) Rada, jako orgán statutární 

c) Krajské odborné sportovní úseky, jako orgány výkonné 

d) Revizní komise, jako orgán kontrolní 

 

 

 

VI.  

Valná hromada KSL 

 

1. Nejvyšším orgánem pobočného spolku je valná hromada. V době mezi jednotlivými 

valnými hromadami je nejvyšším orgánem Rada pobočného spolku (dále jen „Rada 

KSL“). Působnost valné hromady plní shromáždění delegátů za jednotlivé kluby/oddíly 

registrované na území Zlínského kraje. Počet delegátů je stanoven dle klíče pro 

stanovení počtu delegátů. Klíč pro stanovení počtu delegátů na příští Valnou hromadu 

schválí delegáti Valné hromady předcházející. Valná hromada pobočného spolku je 

schopná usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina delegátů a schvaluje svá 

rozhodnutí nadpoloviční většinou přítomných delegátů. V případě, že půl hodiny po 

plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina delegátů, je valná hromada 

usnášeníschopná v počtu přítomných delegátů. 

 

2. Řádná valná hromada se schází nejméně jednou ročně, nejpozději 30 dnů před konáním 

konference SLČR. Řádnou valnou hromadu svolává rada KSL minimálně 4 týdny 

předem. Její jednání probíhá dle schváleného programu a jednacího řádu. Pozvánky na 

řádnou valnou hromadu rozesílá rada KSL prostřednictvím sportovních klubů, ve kterých 

jsou členové KSL registrováni. Podklady pro řádnou valnou hromadu ke schválení 

(jednací řád, volební řád, návrhy týkající se rozpočtu a klíčů pro stanovení počtu 

delegátů) se zasílají delegátům elektronicky, prostřednictvím sportovních klubů, ve 

kterých jsou registrováni, nejpozději 14 dnů před datem konání řádné valné hromady. 

Valná hromada se dále schází vždy v případě naléhavé potřeby. Předseda rady KSL je 

povinen svolat valnou hromadu s termíny jejího konání do 30 dnů po podání návrhu na 

její svolání nadpoloviční většinou všech členů rady KSL, nebo 1/3 všech členů 

pobočného spolku. Při nesplnění svolavatelské povinnosti předsedy rady KSL svolá 

valnou hromadu s termínem jejího konání v následujících 30 dnech po marném uplynutí 
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výše uvedené lhůty člen pobočného spolku pověřený skupinou žadatelů. V takovém 

případě tento člen rovněž řídí její jednání.  

 

3. Valné hromadě přísluší volit a odvolávat radu KSL a revizní komisi, volit delegáty na 

konferenci SLČR, projednávat a schvalovat rozpočet a plán činnosti pobočného spolku, 

zprávu o činnosti pobočného spolku, zprávu o hospodaření, včetně roční účetní závěrky, 

případně výroční zprávu.  

 

4. Individuální členové SLČR, kteří jsou evidování v KSL se mohou Valné hromady 

zúčastnit pouze jako hosté. Tato skutečnost neomezuje možnost jejich navrhování a 

volby do orgánů KSL. 

 

5. Návrhy na změny a doplňky Stanov se předkládají písemně nejpozději 30 dnů před 

konáním valné hromady do sídla KSL. Konečné znění stanov navrhované valné hromadě 

ke schválení musí být k dispozici každému delegátovi nejpozději 14 dnů před datem 

konání valné hromady. 

 

 

VII.  

Rada KSL 

 

1. Rada KSL má šest členů a je tvořena předsedou rady KSL a pěti členy rady KSL 

zastupujícími krajské odborné sportovní úseky. Z těchto členů rady KSL valná hromada 

volí místopředsedu rady KSL. Jeden krajský odborný sportovní úsek může mít mezi 

těmito členy rady KSL pouze jedno zastoupení. U předsedy rady KSL se na příslušnost k 

odbornému sportovnímu úseku nepřihlíží. Všichni členové rady KSL musí být členy KSL. 

 

2. Volební a funkční období členů rady KSL je čtyřleté, přičemž všechny funkce lze 

vykonávat i opakovaně. Rada KSL může v případě nutnosti v průběhu volebního období 

kooptovat nové členy rady, a to z členů pobočného spolku. Rozhodnutí o kooptaci 

vyžaduje souhlas revizní komise a nadpoloviční většiny rady KSL. Funkční období člena 

rady, který byl zvolen v průběhu volebního období, je totožné s původním funkčním 

obdobím nahrazovaného člena. Vzdání se funkce musí být provedeno písemnou formou 

a doručeno do sídla KSL. 

 

3. V případě ukončení funkce předsedy rady KSL jej do následující valné hromady 

zastupuje místopředseda rady KSL. V případě souběžného ukončení funkcí předsedy 
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rady KSL i místopředsedy rady KSL, nemá rada KSL právo jednat navenek a 

podepisovat. 

 

4. Rada KSL vykonává rozhodnutí valné hromady a je oprávněna jednat ve všech 

záležitostech spojených s činností pobočného spolku, řídí a zajišťuje veškerou činnost 

pobočného spolku v době mezi valnými hromadami. V územní působnosti své činnosti 

zajišťuje podle svých možností programové cíle a úlohy hlavního spolku. 

   

5. Rada KSL se schází podle potřeby, minimálně však jednou za tři měsíce. Její činnost se 

řídí plánem jednání rady KSL a jednacím řádem. Svolává ji předseda KSL, v případě jeho 

nepřítomnosti místopředseda KSL. Rada KSL je usnášeníschopná při přítomnosti 

alespoň 2/3 všech jejích členů. Rozhodnutí jsou schvalována nadpoloviční většinou 

přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy rady KSL. Rada KSL může 

jednat a hlasovat per rollam, např. telefonicky, korespondenčně apod.  

 

6. Rada KSL je povinna předkládat zápis ze svého jednání revizní komisi KSL a předsedům 

jí zřízených komisí a rad a to nejpozději do 14 - ti dnů po jednání, zpracovat pro valnou 

hromadu návrh rozpočtu KSL na následující kalendářní rok, spolupracovat s Výkonným 

výborem SLČR a sekretariátem SLČR, spolupracovat se sdělovacími prostředky a 

koordinovat práci KOSÚ a odborných komisí KSL. Organizace a rozsah činnosti rady KSL 

je upřesněn v organizačním řádu, který schvaluje valná hromada pobočného spolku. 

 

 

VIII.  

Krajské odborné sportovní úseky a odborné komise 

 

1. Rada KSL může zřizovat krajské odborné sportovní úseky (dále jen „KOSÚ“), komise a 

pracovní skupiny, v nichž působí skupiny odborníků, které posuzují předložené problémy 

a navrhují řešení v rámci svých okruhů činností a plní úkoly zadané jim Radou KSL, které 

rovněž odpovídají v plném rozsahu za svoji činnost.  

 

2. Rada KSL jmenuje a odvolává členy rad takto zřízených KOSÚ, členy komisí a členy 

pracovních skupin. KOSÚ, komise a pracovní skupiny se řídí v jednání podmínkami 

stanovenými v příslušných statutech a jednacích řádech těchto orgánů, které schvaluje 

Rada KSL. O své práci KOSÚ, komise a pracovní skupiny informují radu KSL zápisy 

z jednání. KOSÚ, komise a pracovní skupiny jsou povinny zpracovat výroční zprávu o své 

činnosti a tuto předložit radě KSL nejpozději do 15 dnů před konáním valné hromady.  

 



Stanovy Krajského svazu lyžařů Zlínského kraje p.s.  

8 

 

3. Členové rady KSL a předseda revizní komise mají právo zúčastňovat se zasedání a 

všech jednání KOSÚ, komisí a pracovních skupin působících v rámci KSL. 

 

4. KOSÚ řídí a organizují sportovní činnost KSL podle specifik jednotlivých disciplín. 

Metodicky mohou být KOSÚ řízeny příslušným odborným sportovním úsekem SLČR. 

 

5. Komise a pracovní skupiny navrhují radě KSL řešení úkolů v rámci svých okruhů činností, 

plní úkoly zadané valnou hromadou a radou KSL. 

 

 

IX.  

Majetek a hospodaření KSL 

 

1. KSL je povinen dodržovat právní předpisy v oblasti hospodaření a účetnictví a vnitřní 

předpisy a směrnice SLČR. KSL hospodaří se svým majetkem, řídí se usneseními valné 

hromady a schváleným rozpočtem sestaveným na příslušný kalendářní rok.  

 

2. Příjmy KSL se skládají z:  

a) členských příspěvků získaných prostřednictvím SLČR 

b) dotací od SLČR pro jednotlivé KOSÚ  

c) darů, příspěvků a dotací fyzických a právnických osob a státních orgánů  

d) úhrad za služby konané v rámci vedlejší hospodářské činnosti  

e) příjmů spojených s realizací pořádání závodů a soutěží 

 

3. Bližší zásady hospodaření s majetkem KSL upravuje vnitřní předpis.  

 

 

X.  

Revizní komise 

 

1. Revizní komise KSL dohlíží, jsou-li záležitosti KSL řádně vedeny a vykonává-li KSL 

činnost v souladu s právními předpisy, stanovami, případně dalšími vnitřními předpisy 

KSL. Revizní komise má tři členy. Revizní komise volí ze svého středu předsedu, který 

jedná jejím jménem ve vztahu k orgánům KSL a SLČR. 

 

2. Volební a funkční období členů revizní komise je čtyřleté, přičemž všechny funkce lze 

vykonávat i opakovaně. Revizní komise může v případě nutnosti v průběhu volebního 

období kooptovat nové členy komise, a to z členů KSL. Funkční období člena revizní 
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komise, který byl zvolen v průběhu volebního období, je totožné s původním funkčním 

obdobím nahrazovaného člena. Vzdání se funkce musí být provedeno písemnou formou 

a doručeno do sídla KSL. 

 

3. Revizní komise se schází podle potřeby, minimálně však 1x za rok. Jednání revizní 

komise svolává předseda revizní komise. Revizní komise je povinna zpracovat výroční 

zprávu o své činnosti a tuto předložit radě KSL nejpozději do 15 dnů před konáním valné 

hromady. 

   

4. Předseda revizní komise je oprávněn se zúčastňovat všech jednání rady KSL. 

 

5. V případě souběžného ukončení činnosti předsedy rady KSL i místopředsedy rady KSL, 

svolává předseda revizní komise neprodleně mimořádnou valnou hromadu. 

 

 

XI.  

Závěrečná ustanovení 

 

1. Při jednání písemnou formou užívá KSL razítko, které obsahuje plný název pobočného 

spolku, sídlo a identifikační číslo subjektu. 

 

2. Tyto stanovy pobočného spolku nabývají platnosti schválením valnou hromadou 

pobočného spolku a účinností dnem registrace ve veřejném rejstříku.  

 

 

Ve  Vsetíně  dne  …  2016 

 

 

 

 

 

 

 


