S T A N O V Y I N T E R S K I Č R z.s.
1. Základní ustanovení
1.1. INTERSKI České republiky z.s. /ISČR/ je spolek zabývající se výukou lyžování a snowboardingu v České republice se sídlem
v Praze.
1.2. INTERSKI České republiky zastupuje ČR v Mezinárodním svazu pro výuku lyžování INTERSKI a zajišťuje vzájemný styk s
jednotlivými národními organizacemi a odbornými komisemi. Pro potřeby mezinárodní prezentace a komunikace
používá IS ČR název Interski Czech Republic
1.3. Každý člen sdružený v INTERSKI ČR si zachovává svoji plnou samostatnost a právní subjektivitu.
1.4. IS ČR je dobrovolným, samosprávným, zájmovým a výběrovým svazkem-spolkem, sdružujícím instruktory všech forem
lyžování a snowboardingu (dále instruktorů lyžování).
1.5. IS ČR je členem mezinárodní organizace instruktorů zimních sportů INTERSKI International a je spolkem nezávislým na
politických stranách, řídím se ve své činnosti principy demokracie.
1.6. IS ČR je nositelem znaků a symbolů uvedených v příloze.
2. Cíle a úkoly INTERSKI ČR
2.1. Cílem sdružení INTERSKI ČR je dbát o pokrok a spolupráci ve výuce lyžování a snowboardingu (dále jen lyžování) jak v ČR,
tak i na mezinárodní úrovni, uplatňovat společenské hodnoty v mezilidských vztazích a vést své členy k zajišťování
bezpečnosti lyžování a k ochraně přírody. Smyslem činnosti IS je vzájemná informovanost, spolupráce a koordinace
činnosti členských organizací.
2.2. K dosažení cílů INTERSKI ČR plní zejména tyto hlavní úkoly:
- vytváří podmínky pro spolupráci jednotlivých subjektů v něm sdružených, shromažďuje, vyhodnocuje a aktivně
rozvíjí poznatky o výuce lyžování,
- prezentuje v zahraničí výuku lyžování v ČR a to především v mezinárodní organizaci INTERSKI,
- aktivně se zúčastňuje práce v mezinárodní organizaci INTERSKI a získané poznatky přenáší do lyžařského hnutí v
ČR,
- spolupracuje s orgány státní správy při koordinaci výchovy a školení lyžařských pedagogů a vytváření právních
norem a předpisů v oblasti výuky lyžování s cílem sjednocení s mezinárodním standardem,
- vyvíjí publikační vzdělávací osvětovou a propagační činnost jak na území ČR, tak na poli mezinárodním,
-využívá poznatků z oblasti péče o volný čas, důsledným uplatněním zdravotně výchovných principů a ekologických
zásad,
-vytváří podmínky pro uskutečnění ideálu " Sport pro všechny" v oblasti lyžování, snowboardingu a sportů na sněhu
(Snow sports), podporuje a rozvíjí péči o zdravotně handicapovanou populaci.
Ve své činnosti se INTERSKI ČR zabývá zejména třemi odbornými pracovními oblastmi a/ výukou
lyžování v komerční oblasti – oblast ISIA b/ výukou lyžování ve spolkové oblasti - oblast IVSI c/
výukou lyžování na školách všech stupňů - oblast IVSS.
3. Členství, práva a povinnosti
3.1. Členy INTERSKI ČR jsou individuální členové (tj. fyzické osoby) a právnické osoby.
3.2. Individuálními členy INTERSKI ČR se mohou stát fyzické osoby, které v oblasti výuky lyžování splňují kvalifikační podmínky
tělovýchovného instruktora dle přílohy č.2 zákona 455/91Sb., případně držitelé jiných kvalifikací lyžařských pedagogů,
vydaných školícími zařízeními akreditovanými ze zákona, nebo MŠMT ČR.
3.3. Členství právnických osob je dvojího druhu, řádné a přidružené.
3.4. Řádnými členy se stávají (projeví-li zájem podáním přihlášky):
a) „vzdělávací zařízení“ akreditovaná MŠMT ČR ke školení kvalifikace „instruktor lyžování“ a „instruktor
snowboardingu“
b) „univerzity a fakulty“ s akreditovaným studijním programem Tělesná výchova, které vydávají
osvědčení kvalifikace „instruktor lyžování“ a „instruktor snowboardingu“
c) specializované organizace, které jsou členem jedné nebo více mezinárodních specializovaných
organizací INTERSKI International, a to ISIA, IVSI nebo IVSS
3.5. Rozhodnutí o přijetí dalších řádných členů /vyjma členů uvedených v bodě 3.4/ může učinit pouze plénum IS ČR.
3.6. Přidruženými členy IS ČR se mohou stát všechny další právnické osoby, které se zabývají výukou lyžování, projeví o
členství aktivní zájem a podáním přihlášky vysloví souhlas s cíli, úkoly a stanovami INTERSKI ČR. Přidružení členové mají
právo navrhovat své členy do odborných pracovních komisí.
3.7. Členství dle čl. 3.6 vzniká schválením přihlášky Výkonným výborem INTERSKI ČR na základě splnění podmínek pro přijetí.

3.8. Základní práva členů INTERSKI ČR:
- účastnit se činnosti INTERSKI ČR a využívat poznatky získané na základě mezinárodní spolupráce,
- uplatňovat své vlastní názory, návrhy i kritiku v rámci všech orgánů INTERSKI ČR, vznášet dotazy a připomínky vůči
funkcionářům a požadovat od nich příslušnou odpověď související s výkonem funkce či jiné činnosti v rámci
INTERSKI ČR,
- účastnit se jednání orgánu INTERSKI ČR jedná-li se o činnosti člena,
- být pravidelně informován o činnosti a hospodaření INTERSKI ČR,
- delegovat a navrhovat své zástupce do orgánů INTERSKI ČR podle stanoveného klíče.
3.9. Základní povinnosti členů INTERSKI ČR:
- dodržovat Stanovy IS ČR
- dodržovat zásady demokracie a respektovat zásady vzájemného porozumění mezi členy a etické principy,
- řádně a včas platit stanovené příspěvky a poplatky související s členstvím a činností v INTERSKI ČR tak, jak o tom
rozhodl příslušný orgán podle stanov,
- propagovat činnost INTERSKI ČR mezi lyžařskou veřejností
- podle svých možností a podle potřeb INTERSKI ČR se podílet na jeho činnosti
- nepoškodit svým jednáním dobré jméno INTERSKI ČR
3.10 Členství zaniká:
-vystoupením člena – písemným oznámením adresovaným Výkonnému výboru IS ČR
-zrušením členství Plénem IS ČR pro neplnění základních povinností viz čl. 3.9., na základě návrhu VV IS
ČR
- neuhrazením členského příspěvku (dle vnitřní směrnice IS ČR) - zánikem právnické osoby.
4. Orgány INTERSKI ČR
4.1 Orgány INTERSKI ČR jsou:
- Plénum IS ČR
- Výkonný výbor IS ČR (VV)
- stálé odborné pracovní komise (OPK) a odborné pracovní skupiny (OPS) IS ČR
4.2. Plénum je nejvyšším orgánem IS ČR. Má pravomoc normotvornou, volební a kontrolní, schází se nejméně jednou za rok a
rozhoduje o zásadních otázkách, zejména:
- schvaluje stanovy INTERSKI ČR a jejich změny,
- volí a odvolává členy Výkonného výboru a kontrolní komise
- stanoví členský příspěvek,
- rozhoduje o změně názvu a symboliky INTERSKI ČR,
- rozhoduje o zrušení – zániku INTERSKI ČR včetně stanovení zásad o vypořádání s majetkem,
- schvaluje plán činnosti a rozpočet,
- projednává zprávu o činnosti a hospodaření IS ČR,
- umožňuje přidruženým členům podávat návrhy a žádat o vysvětlení k činnosti.
4.3. Plénum IS ČR se skládá ze zástupců řádných členů, přidružených členů a členů výboru IS ČR. Zástupci řádných členů mají
hlas rozhodující. Ostatní členové pléna mají hlas pouze poradní. Řádní členové mají hlasovací právo v Plénu IS ČR, a to
každý jeden hlas. Právnickou osobu na plénu zastupuje statutární orgán právnické osoby nebo jím pověřený člen na
základě písemné plné moci.
4.4. Požádá-li předseda nebo místopředseda INTERSKI ČR, Výkonný výbor INTERSKI ČR, RK INTERSKI ČR, nebo 1/3 řádných
členů o svolání mimořádného jednání Pléna, je Výkonný výbor povinen je svolat do 30 dnů. Pokud VV nesplní tuto
povinnost, může plénum svolat RK.
4.5. Výkonný výbor IS ČR je výkonným orgánem a řídí činnost INTERSKI ČR mezi zasedáními Pléna a rozhoduje ve všech
záležitostech, pokud nejsou těmito stanovami, nebo jinými předpisy vyhrazeny Plénu. Schvaluje členy odborných
pracovních komisí. Schází se minimálně 2 x do roka. Jednání a činnost se řídí jednacím a organizačním řádem. Pro práci
Výkonného výboru IS ČR je dle finančních možností zřízen sekretariát, který zajišťuje organizační, hospodářskou a právní
agendu. Činnost sekretariátu může nahradit organizační komise. Statutárními zástupci IS ČR jsou předseda a
místopředseda Výkonného výboru.
4.6. Výkonný výbor má pět členů. Členy Výkonného výboru jsou Plénem volení funkcionáři:
a) předseda,
b) místopředseda pro organizaci a ekonomiku,
c) člen VV pro výuku sportů na sněhu v komerční oblasti,
d) člen VV pro výuku sportů na sněhu ve spolkové oblasti,
e) člen VV pro výuku sportů na sněhu na školách všech stupňů.

K jednání VV IS ČR mohou být přizváni hosté dle programu jednání, zejména zástupci odborných pracovních komisí a
skupin.
Volený člen VV IS ČR může Plénem být odvolán v případě jednání proti zájmům INTERSKI ČR, střetu zájmu nebo
hrubého porušení etických principů.
4.7. Stálými odbornými pracovními komisemi (OPK) INTERSKI ČR jsou:
- odborná komise pro oblast komerční výuky
- odborná komise pro oblast spolkové výuky
- odborná komise pro oblast školní výuky
Stálými odbornými pracovními skupinami (OPS) INTERSKI ČR jsou:
- pracovní skupina pro oblast metodiky v IS ČR
- pracovní skupina pro oblast kvalifikací v IS ČR
4.8. Stálé pracovní komise/skupiny jsou odbornými poradními orgány Výkonného výboru a Pléna IS ČR, které řeší úkoly podle
svého zaměření a připravují podklady pro jednání Výboru a Pléna.
Činnost IS ČR vychází z práce
a) stálých odborných pracovních komisí (OPK),
b) stálé odborné pracovní skupiny (OPS) pak plní funkci integrační.
Předsedové pracovních komisí/skupin navrhnou Výkonnému výboru složení příslušné komise ke schválení. Při výběru
členů dbají na odbornost a na proporcionální zastoupení členských organizací, které navrhují do komise/skupiny své
zástupce. Vyjma stálých komisí lze zřídit i komise s časovým omezením pro řešení určitého problému. Předsedy časově
omezených pracovních komisí jmenuje Výkonný výbor INTERSKI ČR. Návrhy na členy pracovních komisí mohou podávat
řádní i přidružení členové INTERSKI ČR.
4.9. Kontrolní komise je tří až pětičlenná a je volena Plénem. Plénem zvolený předseda kontrolní komise se zúčastňuje schůzí
VV IS ČR i všech jeho orgánů s hlasem poradním. Kontrolní komise provádí kontroly a přezkušování všech ekonomických
a právních operací uskutečňovaných v rámci všech orgánů INTERSKI ČR. Každý je povinen jí poskytnout požadované
doklady, pravdivé informace a maximální možnou součinnost.
5. Ustanovení o volbách a usnášení
5.1. Volební období v INTERSKI ČR je čtyřleté, pokud Plénum neurčí jinak.
5.2. Volba se provádí v rámci INTERSKI ČR tajným hlasováním, pokud voliči nerozhodnou jinak. V takovém případě však musí
být jejich rozhodnutí jednomyslné.
5.3. Všechna usnesení při zasedáních všech orgánů se přijímají nadpoloviční většinou z přítomné nadpoloviční většiny členů,
pokud není v těchto stanovách určeno jinak. V případě usnesení o zániku INTERSKI ČR a vypořádání jeho majetku je
nutný souhlas 3/5 většiny všech řádných členů IS ČR.
5.4 . Orgány spolku mohou rozhodovat mimo zasedání (dále „per rollam“), a to v písemné formě nebo
s využitím technických prostředků (elektronicky). Návrhy, o nichž se má rozhodovat per rollam, mohou být z rozhodnutí
výkonného výboru rozeslány členům orgánu k projednání mimo zasedání orgánu písemně nebo elektronicky. Návrh musí
obsahovat alespoň podklady či informace potřebné pro jeho posouzení nebo údaj, kde jsou uveřejněny, návrh usneseni
a údaj o lhůtě, ve které se má člen orgánu vyjádřit. Lhůtu pro hlasování per rollam stanoví výkonný výbor, nesmí však
být kratší pěti pracovních dní, u rozhodování nejvyššího orgánu pak nesmí být kratší deseti pracovních dní, pokud většina
členů orgánu spolku nerozhodne jinak. Členové orgánu se k návrhu zaslanému per rollam vyjádří požadovaným
způsobem, sdělí, zda s návrhem souhlasí, nesouhlasí či se zdržují hlasování; mohou uvést důvody svého stanoviska.
V případě rozhodování per rollam se za přítomné považují všichni členové orgánu, pokud se člen orgánu ve stanovené
lhůtě nevyjádří, má se za to, že se zdržel hlasování. O způsobu, podmínkách a výsledku rozhodování orgánu per rollam
musí být pořízen zápis, a to do pěti dnů od uplynutí lhůty pro hlasování.

6. Právní postavení, majetek a hospodaření INTERSKI ČR
6.1. INTERSKI ČR je samostatnou a nezávislou organizací s právní subjektivitou – je právnickou osobou. INTERSKI ČR může
svým jménem nabývat práv, zavazovat se a má samostatnou majetkovou odpovědnost.
6.2. Za INTERSKI ČR jeho jménem jedná VV IS ČR, a to samostatně prostřednictvím svých statutárních zástupců předsedy a
místopředsedy, respektive dalších členů, deklarativně pověřených Výkonným výborem. Statutární zástupci podepisují i
veškeré smluvní vztahy za IS ČR na tuzemské i mezinárodní úrovni, a to po předchozím schválení VV IS ČR.
6.3. Od členů sdružení je vybírán členský příspěvek, jehož výši určuje Plénum INTERSKI ČR.
6.4. Financování činnosti sdružení INTERSKI ČR je zajišťováno:
- členskými příspěvky členů,
- dotacemi a dary,
- vlastní hospodářskou činností.

7. Ustanovení přechodná a závěrečná
7.1. INTERSKI ČR vzniká z vůle zakládajících členů, s cílem vytvořit širokou platformu pro spolupráci ve výuce lyžování v České
republice a jejím napojení na mezinárodní lyžařské hnutí.
7.2. INTERSKI ČR vzniklo původně jako občanské sdružení dnem registrace podle zákona 83/90 Sb.
7.3. Jakékoliv změny a doplňky stanov nabývají závaznosti dnem rozhodnutí Pléna.

V Horním Jelení 29.4.2020
Ing Pavel Krnáč

