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SMĚRNICE 

K PŘIJÍMÁNÍ LUKOSTŘELECKÝCH KLUBŮ  
A ODDÍLŮ DO ČLS 

 

1. 

Podmínky pro přijetí 

 

Za klub/oddíl sdružený v ČLS může být přijat pouze: 

1. klub/oddíl, který osvědčí svou právní subjektivitu nebo 

2. oddíl v případě, že se vstupem vyjádří souhlas jeho zřizovatel, který má právní 

subjektivitu, a to za splnění následujících podmínek: 

 

a) V klubu/oddílu je zajištěn řádný základní lukostřelecký výcvik dle pravidel WA a 

to trenérem I. nebo II. třídy vlastních členů nebo je prokázáno jeho zajištění 

pomocí trenérů I. nebo II. třídy jiného klubu/oddílu (prokazuje se písemnou 

dohodou stran) 

b) Klub/oddíl má jako cíl své činnosti vytýčeno provozování a rozvíjení 

lukostřeleckého sportu 

c) Podání řádně vyplněné přihlášky k přijetí (příloha č.1) 

d) Klub/oddíl se zavazuje aktualizovat údaje o názvu, sídle, statutárních 

zástupcích popř. kontaktní údaje pravidelně v intervalu platnosti 

funkčního období dle svých stanov. Klub/oddíl se zavazuje bez prodlení 

ČLS informovat o změnách výše uvedených údajů a na požádání 

předkládat podklady potvrzující platnost evidovaných údajů. 

 

2. 

Rozhodování o přijetí 

 

1. O přijetí rozhoduje Valné shromáždění ČLS na základě písemně podané přihlášky a 

zprávy vypracované sekretářem Svazu a schválené předsednictvem ČLS. VS ČLS 

seznamuje se žadatelem předseda či místopředseda ČLS. 

2. Sekretář ČLS má za povinnost připravit zprávu pro předsednictvo a pro Valné 

shromáždění ČLS a zajistit, aby přihláška splňovala všechny náležitosti 

požadované touto Směrnicí. 

3. Předsednictvo ČLS je povinno projednat přihlášku na svém nejbližším zasedání. 

Předsednictvo projednává přihlášku, která splňuje požadavky dané touto směrnicí 

nebo u které marně uplynula lhůta daná sekretářem Svazu pro její doplnění. O 

výsledku projednání neprodleně písemně informuje žadatele sekretář Svazu 

prostřednictvím kontaktní osoby uvedené v přihlášce. Projednání přihlášky je 

součástí zápisu z předsednictva. 

4. V případě, že předsednictvo ČLS při projednávání zjistí, že písemná přihláška 

nesplňuje náležitosti podle této Směrnice, je třeba žadatele  informovat, které 

podmínky nebyly splněny a vyzvat ho k jejich odstranění, a to prostřednictvím 

kontaktní osoby. 

5. Předsednictvo ČLS předkládá k projednání Valnému shromáždění ČLS veškeré 

došlé žádosti bez ohledu na to, zda  došlo k nápravě nesrovnalostí podle čl. II, 

odst. 4 této Směrnice. 

6. Sekretář Svazu je povinen vyrozumět žadatele o termínu jednání Valného 

Shromáždění a pozvat ho na jeho jednání. 

7. Rozhodnutí o výsledku rozhodování o přijetí za člena ČLS je součástí usnesení 

Valného shromáždění. Současně Valné shromáždění zmocní předsednictvo k 

vyhotovení písemného oznámení o výsledku přijímacího řízení. Klub/oddíl se 

stává členem ČLS dnem registrace prvního člena do evidence ČLS. 

8. Rozhodnutí o přijetí je konečné a není proti němu opravný prostředek. 

9. Není-li přihláška vyřízena kladně a klub/oddíl není přijat za člena ČLS, může podat 

novou přihlášku. 
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3. 

Náležitosti přihlášky 

 

1. Písemná přihláška musí obsahovat následující údaje: 

a) název klubu/oddílu 

b) sídlo klubu/oddílu 

c) IČO klubu nebo zakladatele oddílu 

d) datum vzniku klubu/oddílu 

e) počet členů 

f) složení výboru klubu/oddílu (doložené zápisem ze schůze klubu/oddílu) 

g) metodické zajištění činnosti podle čl. I., písm. a) této Směrnice 

h) prohlášení o přistoupení ke Stanovám ČLS 

i) jméno, adresu, tel. spojení, příp. i jiné spojení kontaktní osoby oprávněné 

k vyřizování přijetí za člena ČLS ve vztahu k ČLS 

j) bankovní spojení 

k) přílohy 

 

2. Přílohu písemné přihlášky tvoří  

vždy: 

a) jmenný seznam členů klubu/oddílu  

b) usnesení nejvyššího orgánu klubu/oddílu, kterým se osvědčuje složení 

výboru (nebo jiný doklad osvědčující tuto skutečnost) 

c) usnesení nejvyššího orgánu klubu/oddílu, kterým bylo rozhodnuto o podání 

přihlášky za člena ČLS  

 

fakultativně: 

d) dohoda o zajištění pomoci při zajištění základního lukostřeleckého výcviku 

trenérem II. třídy ČLS 

 

v případě klubu/oddílu s vlastní právní subjektivitou:  

e) Stanovy klubu s vyznačením registrace u MV ČR nebo jiný písemný doklad 

ověřující právní subjektivitu 

 

v případě oddílu bez vlastní právní subjektivity: 

f) písemný souhlas zřizovatele oddílu s jeho vstupem do ČLS 

g) Stanovy zřizovatele oddílu nebo jiný doklad osvědčující jeho právní 

subjektivitu a vztah k oddílu 

 

4. 

Působnost 

 

Tato Směrnice se vztahuje pouze pro přijímání klubů a oddílů, nevztahuje se na přijímání 

mimořádných členů ČLS. 

 

5. 

Doporučení 

 

1. Klub by měl být členem okresní (městské) regionální organizace ČUS 

2. Založení klubu se řídí předpisem č. 83/2012 Sb., Nový občanský zákoník. 

 

Schválilo P ČLS dne 18.5.2015 s účinností od 18.5.2015. 

 

      Za ČLS : 

 

Ing. Zdeněk HORÁČEK 

Předseda ČLS 


