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ZZááppiiss  čč..  55..22001177  zz  jjeeddnnáánníí  PP--ČČLLSS  

kkoonnaannééhhoo  ddnnee  11..  44..  22001177  vv  NNyymmbbuurrccee  
 

přítomni: Ing. Zdeněk Horáček, Ing. Jaroslav Páník, Mgr. Hana 

Majarová, Bc. Jan Šípek, Mgr. Tereza Kobzová,  

předsedové komisí:  Ing. Ladislav Žák, Ing. Kateřina Končalová, MBA  

sekretariát:  Martina Macková 

 

 Program: 

1. Kontrola úkolů 

2. Zprávy ze sekretariátu 

3. Evidence členské základy 

4. Ekonomika 

5. Komise:  

 STK  

 TMK 

 Reprezentace + SCM 

 Komise mediální 

 Legislativní komise 

 Projekty ČLS 

 

Jednání předsednictva svazu zahájil předseda svazu v 17:00 hod. 

 

1. Kontrola úkolů 

 

číslo úkolu Popis zodpovědný termín splněn 

2.11.2016 
Příprava čtyřletého plánu státní 
reprezentace 

předsedkyně Komise 
reprezentace 

30.4.2017 
 

trvá 

3.11.2016 
Připravit návrh na sjednocení 
celkové grafické identity 
zpracování dokumentů ČLS 

předsedkyně Mediální 
komise 

30.4.2017 
 

trvá 

7.11.2016 
připravit návrh na aktualizaci 

Směrnice S014 

předseda Komise 

legislativní 
30.4.2017 splněno 

3.1.2017 
Zapracovat změny do směrnice 
S09  

předseda Komise 
legislativní 

15.3.2017 splněno  

5.1.2017 
Zabezpečit MČR dle navrženého 
modelu a zpracovat vyhodnocení 

předsedkyně Komise 
STK 

31.3.2017 splněno  

9.1.2017 
Aktualizovat projekt SCM ČLS na 
období 2017-2020  

předsedkyně SCM ČLS 31.3.2017 splněno 

1.2.2017 
Zabezpečení audio vizuálního 
záznamu VS ČLS 

předsedkyně Mediální 
komise 

2.4.2017 splněno 
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1.4.2017 
Nákup klíčů k buttonu Beiter a 
dohledat chybějící mincíř 

sekretariát 31.5.2017 trvá 

 

 

2. Zprávy ze sekretariátu svazu   

 Žádost SK SLAVIA PRAHA LUKOSTŘELBA, z.s. o změnu emailové adresy na webu 

ČLS – předsednictvo rozhodlo o nevyhovění žádosti, bude písemně odpovězeno. 

 Žádost SK START Praha na zajištění podání žádosti za pražské kluby, oddíly na 

Magistrát Hlavního města Prahy – předsednictvo odsouhlasilo 

 

3. Evidence členské základy 

Aktualizace údajů členské základny – kluby, oddíly budou požádány kluby/oddíly 

formou dotazníku. 

 

4. Ekonomika 

 Předsednictvo znovu projednalo záležitost ve věci Elišky Killerové – vzhledem 

k tomu, že svazové nářadí není využíváno, schválilo předsednictvo v souladu 

s Půjčovním řádem a Smlouvou o výpůjčce č. 10/2015 vrácení vypůjčeného nářadí 

a to 30.4.2017. Zároveň pověřuje předsedu svazu k projednání dalšího postupu 

s Mgr. Petrákem. 

 

5. Komise ČLS  

 

STK   

 Vyhodnocení dlouhodobých soutěží v halové lukostřelbě 2016/2017 

 Zveřejněny soupisky soutěží pro terčovou a terénní lukostřelbu 2017, komise 

konstatuje, že kluby - Lukostřelci Českého lesa a Rexbow s.r.o. podali přihlášky 

po termínu. Komise ukládá pokutu za každou pozdní podanou soupisku ve výši 

500 Kč.   

 

TMK  

 Podána informace o přípravě kurzu trenérů II. třídy, který se bude konat od 

11/2017 – 03/2018, předpokládaný počet účastníků 8-16. Cena kurzu při 8 

účastnících bude 10 tis. Kč na jednoho účastníka, s větším počtem účastníků bude 

cena úměrně klesat. 

 Podána informace o konání podzimního semináře trenérů v SC Nymburk v termínu 

od 2. do 3.12.2017 

 

Reprezentace + SCM  

 Projednán návrh přílohy č. 1 ke směrnici S06 - Všeobecné podmínky státní 

reprezentace pro období 2015-2020, předsednictvo odsouhlasilo přednesený 

návrh, příloha č. 1.  

 Projednána nominace na MS dospělých v terčové lukostřelbě 2017, předsednictvo 

schválilo nominaci Michala Hlahůlka, Petra Heiricha a Marie Horáčkové.  

 Projednána nominace na MSJ dorostu v terčové lukostřelbě 2017, předsednictvo 

schválilo nominaci Aleše Změlíka, Vojtěcha Chocholy a Marie Horáčkové. 

 Současně předsednictvo schvaluje pravomoc Komisi státní reprezentace doplnit 

nominace na základě dodatečných nominačních závodů. 

 Předsednictvo odsouhlasilo návrh na účast Aleše Změlíka na WA Šanghaj 2017 na 

vlastní náklady. 

 Informace o Světových hrách 2017 
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Komise mediální 

 Předsednictvo odsouhlasilo zrušení výběrového řízení na nové webové stránky ČLS 

a pověřuje Terezu Kobzovou jednáním u současného provozovatele webových 

stránek ČLS společnosti Ascon. 

 Informace z jednání o možné spolupráci se Sport 5  

 Předsednictvo odsouhlasilo (Jaroslav Páník hlasoval proti) provedení video 

záznamu z jednání VS ČLS firmou VT Projekt 

 

Komise legislativní komise 

 EET – předsednictvo projednalo problematiku EET v souvislosti s drobnou 

hospodářskou činnosti svazu, klubů a oddílů. Předsednictvo konstatuje, že 

současné výklady legislativy jsou nejednoznačné. Z tohoto důvodů schvaluje 

návrh na bod usnesení VS ČLS: 

o Provádění činností souvisejících s EET nebudou do jarního VS ČLS 2018 

součástí povinností podle jednotlivých řádů, směrnic či smluv ČLS (např. 

zajištění občerstvení při pořadatelské činnost podle Soutěžního řádu ČLS) 

 

Projekty ČLS 

 Předsednictvo schválilo vyhodnocení projektu Dary z loterií 2017 první část. 

Schválené částky budou do klubů zaslány po písemném oznámení čísla účtu 

klubu, oddílu. Příloha č. 2 

 

 

 Plánované termíny předsednictva ČLS:  15. 05. 2017 Praha  

 Plánovaný termín VS ČLS:    28. 10. 2017 SC Nymburk 

 

 Jednání předsednictva svazu ukončil předseda svazu v 20:41 hod.  

   

 

 

Zapsala Martina Macková. 

Ing. Zdeněk Horáček   v.r. 

 

Ing. Zdeněk Horáček 

Ing. Jaroslav Páník 

Hana Majarová 

Jan Šípek 

Tereza Kobzová     


