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Terčová (venkovní) lukostřelba 

Základní sestavy – doplnění sestav pro holé luky žákovské sestavy 
pro soutěže holých luků, Žebříček – Pohár a Přebor holých luků v terčové 
lukostřelbě. 

 

Holý luk     

Sestava Vzdálenost Terč Sady x Šípy Třída 

WA 1440 70 m 122 cm 6x6 Muži 

(standard ČLS) 60 m 122 cm 6x6  

 50 m 80 cm 12x3 6x6  

 30 m 80 cm 12x3 6x6  

 60 m 122 cm 6x6 Ženy, Seniorky, Senioři 

 50 m 122 cm 6x6  

 40 m 80 cm 12x3 6x6  

 30 m 80 cm 12x3 6x6  

 50 m 122 cm 6x6 Dorost 

 40 m 122 cm 6x6  

 30 m 80 cm 12x3 6x6  

 20 m 80 cm 12x3 6x6  

WA 720 30 m 60 cm 12x6 24x3 Senioři, Seniorky, Muži, 

Ženy, Junioři, Juniorky, 

Kadeti, Kadetky 

(standard ČLS)     

ŽWA 720 30 m 80 cm 12x3 6x6 Starší žáci, Starší žákyně 

(standard ČLS) 20 m 80 cm 12x3 6x6  

 30 m 80 cm 12x3 6x6 Mladší žáci, Mladší žákyně 

 20 m 80 cm 12x3 6x6  

ŽWA 720 30 m 80 cm 12x6 24x3 Starší žáci, Starší žákyně 

(standard ČLS)     

 20 m 80 cm 12x6 24x3 Mladší žáci, Mladší žákyně 

     

WA/kr. 50 m 80 cm 12x3 6x6 Muži, Senioři 

(standard ČLS) 30 m 80 cm 12x3 6x6  

 40 m 80 cm 12x3 6x6 Ženy, Seniorky 

 30 m 80 cm 12x3 6x6  

 30 m 80 cm 12x3 6x6 Dorost 

 20 m 80 cm 12x3 6x6  
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Úprava tabulky dle pravidel WA 

3D lukostřelba 

 

Sestava 3D - okruh 24 figur střílený po dvou šípech v sadě (v případě terče s nejmenší velikostí 

komory budou tyto figury zdvojené) 

 

  4 skupiny 3D terčů  

červený kolík 

5 – 45 m dospělí, dorost KL 

muži, junioři RL 

modrý kolík 

3 – 30 m 
dospělí, dorost HL 

ženy, juniorky RL 

kadeti, kadetky RL 

bílý kolík 
3 – 20 m 

žactvo HL, RL, KL 

 

 

 

  

 



Vážení členové ČLS, 

v souladu s usnesením VS ČLS z 2. dubna loňského roku je vám předkládán projekt nových 

Stanov ČLS a Organizačního řádu ČLS (OŘ). Oba dokumenty by měly tvořit základ 

legislativy ČLS a zároveň poskytovat jasný a transparentní obraz organizace ČLS jako spolku 

a jeho fungování jak dovnitř, směrem k členům ČLS, tak i navenek, vůči třetím osobám a 

partnerům ČLS. 

Stávající Stanovy ČLS jsou v podstatě Stanovami a Organizačním řádem v jednom, a navíc 

stávající Organizační řád je terminologicky i jinak prakticky nepoužitelný a v řadě bodů 

nesouladný se Stanovami ČLS. V řadě bodů je v nesouladu se Stanovami ČLS. Proto je 

předkládán návrh, abychom na tomto VS ČLS tento zastaralý, ale formálně stále platný 

Organizační řad ČLS zrušili bez náhrady.    

Cílem předkládaných změn je především vyšší stabilita Stanov ČLS, které by měly 

obsahovat základní stavební kameny organizace ČLS a principy jejich utváření, 

vzájemných vztahů a fungování. Proto Stanovy ČLS vycházejí důsledně z příslušných 

paragrafů týkajících se spolku, tak jak je uvádí OZ. Jde o paragrafy 214-302. Pasáže o likvidaci, 

fúzích a rozdělení jsou transformovány pouze obecně, protože by Stanovy ČLS byly zbytečně 

rozsáhlé.  Samozřejmě nebyly využity paragrafy týkající se ustavení spolku. Znění některých 

paragrafů je převzato dokonce takovým způsobem, že slovo spolek je pouze nahrazeno 

zkratkou ČLS.  

Stanovy ČLS by měly splňovat základní požadavek, aby na jejich základě mohl ČLS 

s využitím legislativy ČR plnohodnotně fungovat bez toho, že by byly k dispozici další 

Řády a Směrnice.  

Organizační řád by pak měl být jakousi základní, v konečném důsledku nikoliv však 

nezbytnou pomůckou při organizaci jednání orgánů ČLS jejich provázanosti atd. atd. Měl by 

být popisem podoby ČLS a jeho aktualizace by měla být dostupná na každém zasedání VS ČLS. 

Posláním OŘ je zvýšení předvídatelnosti a transparentnosti v činnosti ČLS. Jinými slovy, je 

vytvářen s cílem omezit na minimum možnost někoho z něčeho netransparentního nebo 

zákulisního podezírat. 

Měli bychom si na nacházejícím VS ČLS dokázat, na základě diskuse, odpovědět na základní 

otázku, jestli tato struktura Stanovy - Organizační řád je funkční. Neměli bychom jít na jednání 

jarního VS s tím, že jde o formulační rovinu nebo spor, že jde o slůvka, ale především o podobu 

základní dvojice. Obecné stabilní principy ve Stanovách – na straně jedné a proměnlivá 

konkretizace obsahu v OŘ na straně druhé.  

Nové Stanovy a OŘ by měly být funkční až od roku 2020, takže na jednotlivé přesné 

formulace a případné změny stávajících názvů orgánů ve Stanovách je dost času a koneckonců 

je v případě Organizačního řádu teoreticky může měnit každé jednání VS ČLS. 

Stanovy ČLS tu z čistě formálního hlediska existují proto, že jejich existenci předpokládá 

zákon, který také ukládá minimální požadavky na jejich obsah. Tyto požadavky tento text 

splňuje. Zákon věnuje pozornost ustavení a fungování klíčových orgánům každého Spolku, 

především tomu, který nazývá „členská schůze“. Také náš text tedy svou podstatnou částí 

věnuje svolávání a průběhu Valného shromáždění ČLS a demokratické principy a pravidla 

platné pro VS ČLS přenáší na utváření a fungování ostatních orgánů. Zákon kromě členské 



schůze, předpokládá existenci statutárního, dozorčího a disciplinárního nebo smírčího orgánu 

spolku. Vše ostatní je na svobodné vůli členské schůze (VS ČLS) a ostatních orgánů ČLS 

a Stanovy ČLS to také tak postihují.  

Zvláštní postavení má v každých spolkových stanovách otázka členství. Tyto Stanovy ČLS se 

drží té nejobecnější formulace dané zákonem. Důležité je, že v členských otázkách má klíčové 

slovo vždy VS ČLS. Bylo by nerozumné už Stanovami ČLS kohokoliv, kdo se chce podílet na 

rozvoji lukostřeleckého sportu v ČR a chce vstoupit do ČLS za zákonem daných podmínek, a 

priori omezovat.  

Stanovy ČLS v souladu se zákonem umožňují vznik a fungování pobočných spolků, 

Organizační řád by měl zachycovat jejich přehled, podobu a strukturu. 

Základní cíle, se kterými je Organizační řád ČLS vytvářen, jsou součástí Preambule.  

Mimo jiné navrhujeme, aby základní součástí OŘ byl standardní program Valného 

shromáždění ČLS, a k němu se vážící optimální počty a frekvence zasedání jednotlivých 

orgánů ČLS a jimi zřízených pomocných orgánů.  

V programu VS pokládáme za klíčové, aby se každé VS zabývalo pravidelně přípravou 

dalšího VS ČLS. Minimálně by mělo určit termín, počet mandátů a zabývat se případně zvláště 

důležitými obsahovými a programovými otázkami. Typickým příkladem by měla být příprava 

volebního VS ČLS. Zásadou musí být, že pokud někdo nebo něco nějak působí na činnost ČLS, 

mělo by to být zmíněno v organizačním řádu.  

Stejně tak pokládáme za praktické, aby Organizační řád, nehledě na aktualizovanou informaci 

na webu ČLS, obsahoval aktuální seznam orgánů ČLS i jimi zřízených pomocných orgánů 

a jejich členů. Tento seznam by měl být předložen každému VS v bodě „Organizační 

záležitosti“ k projednání a informaci, přičemž úplně stačí promítnutá fotka aktuální webové 

stránky. Tato svého druhu veřejná aprobace struktury ČLS a jejího obsazení na VS ČLS má 

zabránit tomu, že bude kýmkoliv tvrzeno, že mu nějaký orgán ČLS, vztah nebo osoba nebyla 

známa. Důležité by mělo být především konstatování provedených změn a rovněž hledání 

dalších vhodných kandidátů do jednotlivých orgánů a pomocných orgánů ČLS. Tuto část 

Organizačního řádu bude nutné po zveřejnění metodiky MŠMT ČR uzpůsobit podmínkám 

GDPR. 

Dáváme na zváženou, aby jako návrh bylo součástí Organizačního řádu ČLS vytvoření Rady 

ČLS jako vrcholného pomocného poradního a konzultačního orgánu ČLS, složeného ze 

členů i nečlenů ČLS, odborníků z nejrůznějších oblastí z Č i ze zahraničí, kteří se chtějí podílet 

na tvorbě strategií, taktiky i řešení praktických problémů rozvoje lukostřeleckého sportu v ČR. 

Podobně by měl Organizační řád ČLS obsahovat seznam členů ČLS a přehled zřízených 

pobočných spolků. 

Dále je důležité, aby Organizační řád obsahoval nezbytná obecná omezení pro činnost 

orgánů a pomocných orgánů ČLS. Týká se to především finančních limitů pro rozhodovací 

činnost předsednictva ČLS, ale rovněž orientačního počtu a frekvence zasedání orgánů ČLS. 

Tato omezení jsou ve vašich rukách, nicméně příliš mnoho restrikcí, které jsou vyjádřením 

apriorní nedůvěry zvoleným osobám, výrazně omezuje chuť a ochotu pracovat v nejrůznějších 

funkcích. 



Naopak nepokládáme za důležité, aby Organizační řád obsahoval zdlouhavé 

mnohabodové obsahové náplně činnosti jednotlivých orgánů a pomocných orgánů ČLS. 

Obecné vymezení ve Stanovách ČLS spolu s ustanovením, že orgány ČLS schvalují obsah a 

plán činnosti orgánů a pomocných orgánů, které zřídily, je postačující. Pokud to však bude 

nezbytné, není problém nastříhat do Organizačního řádu odstavce ze stávajících Stanov a 

Organizačního řádu ČLS. 

Součástí Organizačního řádu ČLS by měl být popis symboliky ČLS. 

Součástí organizačního řádu by měl být i seznam a status vyznamenání a ocenění 

udělovaných orgány ČLS.  

Součástí organizačního řádu ČLS by měl být přehled členství a účastí ČLS v jiných 

organizacích různého typu a přehled partnerských organizací. 

Konečně navrhujeme, aby zvláštním bodem Organizačního řádu byl web ČLS, včetně dalších 

účastí ČLS ve virtuálním prostoru, především na sociálních sítích, a oficiálních 

mediálních partnerství. 

                                           -oooooooooooooooooooooooooooooo- 

Závěrem je důležité poznamenat, že by bylo zcela chybné brát tento návrh jako nějaký spor 

nebo pokus ukázat, že to, co bylo vykonáno při přípravě stávajících Stanov ČLS, bylo něco 

špatného, nekvalifikovaného nebo chybného. Právě díky jejich existenci, rozsahu a kvalitě 

můžeme zrušit bez náhrady stávající Organizační řád a máme dost času k zamyšlení se nad 

jinou variantou po roce 2020.  

Přijetí takto formulovaných základních dokumentů by eventuálně mohlo umožnit, samozřejmě 

v souladu rozhodnutím VS ČLS, i zrušení Jednacího a Volebního řádu ČLS, jako doposud 

standardních a pevných základních dokumentů, protože je lépe řídit se principy ve Stanovách, 

ež zjišťovat, že podle Volebního řádu nelze volit, podobně jako tomu bylo na VS na podzim 

2016. Jednací řád VS ČLS je obsažen ve Stanovách ČLS a ostatní orgány se jeho principy a 

pravidly mohou řídit buď rovnou a zcela nebo přijmout vlastní dílčí pravidla, například o 

rozhodování per rollam. 

 

 

V Praze dne 29.1.2018 

 

Zpracoval: Ing. Ladislav Žák 

       



Stanovy Českého lukostřeleckého svazu 

1) Český lukostřelecký svaz, jehož oficiální zkratkou v češtině je ČLS, je spolek. 

 

2) Je založen jako samosprávný a dobrovolný svazek svých členů, vedených 

společným zájmem na rozvoji lukostřeleckého sportu, lukostřelby jako 

zájmové činnosti a fair play v České republice i v mezinárodním měřítku 

zejména v rámci olympijského hnutí, World Archery a WADA. 

 

3) ČLS se ve své činnosti řídí právním řádem České republiky, právy a 

povinnostmi vyplývajícími z členství ČLS v národních i mezinárodních 

organizacích, zásadami bezpečnosti, hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a 

v neposlední řadě duchem fair play a transparentnosti své činnosti. 

 

4) Sídlem ČLS je Praha. 

 

5) Mezinárodním názvem ČLS je Czech(ia) Archery, zkratkou CA. 

 

6) Popis symboliky ČLS je součástí obsahu Organizačního řádu ČLS. 

 

7) Vedle hlavní činnosti, kterou je rozvoj lukostřeleckého sportu a lukostřelby 

jako zájmové činnosti, může ČLS vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost 

spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, je-li její účel v podpoře 

hlavní činnosti nebo v hospodárném, účelném a efektivním využití 

spolkového majetku. Zisk z činnosti ČLS lze použít pouze pro spolkovou 

činnost včetně správy spolku. Členové ČLS neručí za dluhy ČLS a naopak, 

pokud zvláštní smluvní ujednání mezi nimi nestanoví jinak. 

 

8) Na usnesení orgánů ČLS, která se příčí dobrým mravům nebo mění Stanovy 

ČLS tak, že jejich obsah odporuje donucujícím ustanovením zákona, se hledí, 

jako by nebyla přijata. To platí i v případě, že bylo přijato usnesení v 

záležitosti, o které dotyčný orgán nemá působnost rozhodnout. 

 

9) Nejvyšším orgánem ČLS je Valné shromáždění ČLS (VS ČLS), které je tvořeno 

zástupci jednotlivých členů. Počet a rozdělení mandátů na VS ČLS určuje 

svým usnesením předchozí VS ČLS.  

 

10) Do působnosti Valného shromáždění ČLS náleží zejména úpravy hlavního 

zaměření činnosti ČLS, rozhodování o znění a změně stanov, schvalování řádů 

ČLS, schválení způsobu a výsledku hospodaření ČLS, zřizování, volba a 

hodnocení činností dalších orgánů ČLS i jejich předsedů nebo členů, včetně 

jejich odvolání z funkcí a rozhodnutí o zrušení ČLS s likvidací nebo o jeho 

přeměně, fúzi nebo rozdělení ČLS. 

 

11) Statutárním orgánem ČLS je Předsednictvo ČLS (P ČLS). 



12) Předsednictvo ČLS řídí činnost ČLS v období mezi zasedáními VS ČLS, zřizuje 

a řídí Sekretariát ČLS, jmenuje Generálního sekretáře ČLS, schvaluje 

směrnice a ostatní legislativu ČLS a zastupuje ČLS navenek.  

 

13) Kontrolním orgánem ČLS je Kontrolní komise ČLS (KK ČLS). 

 

14) KK ČLS dohlíží, jsou-li záležitosti ČLS řádně vedeny a vykonává-li ČLS činnost 

v souladu se stanovami a právními předpisy. Zjistí-li kontrolní komise 

nedostatky, upozorní na ně statutární orgán a ve své pravidelné zprávě 

informuje VS ČLS. 

 

15) Disciplinárním a smírčím orgánem ČLS je Disciplinární a rozhodčí komise ČLS 

(DRK ČLS). 

 

16) Členové P ČLS, KK ČLS a DRK ČLS jsou voleni na VS ČLS a volí ze svého 

středu předsedu, popřípadě místopředsedu. 

 

17)  Valné shromáždění ČLS může zřizovat další orgány ČLS. Jejich předsedy volí 

VS ČLS, jsou z titulu své funkce členy P ČLS s hlasem poradním a mohou 

přijmout zplnomocnění k zastupování nepřítomného člena P ČLS. 

 

18) Orgány ČLS mohou zřizovat další pomocné, stálé i dočasné orgány ČLS.  

 

19) Orgány ČLS i pomocné orgány ČLS předkládají obsahové náplně a plány své 

činnosti orgánům ČLS, které je zřídily. 

, 

20) Orgány ČLS, stejně jako pomocné orgány ČLS mohou rozhodovat o přizývání 

dalších osob na svá zasedání i způsobu jejich účasti. 

 

21) Orgány ČLS mohou zřizovat svá ocenění, která udělují v rámci své 

působnosti. Každý člen ČLS je oprávněn podat orgánu ČLS návrh na udělení 

příslušného ocenění.  

 

22) Veškeré orgány a komise ČLS se zodpovídají ze své činnosti VS ČLS a 

bezprostředně orgánu, který je zřídil. 

 

23) VS ČLS je schopno usnášet se za účasti většiny mandátů. Usnesení přijímá 

většinou mandátů přítomných v době usnášení. Ostatní orgány ČLS jsou 

schopny usnášet se za účasti většiny svých členů a svá usnesení přijímají 

většinou hlasů přítomných členů. Každý člen orgánu ČLS má jeden hlas. 

 

24) Funkční období členů P ČLS je čtyřleté a odpovídá olympijskému cyklu LOH. 

Funkční období členů Kontrolní komise a Disciplinární a rozhodčí komise je 

rovněž čtyřleté a odpovídá olympijskému cyklu ZOH. Volba nových členů 

orgánů ČLS na dobu do konce funkčního období je možná. 

 



25) Členové volených orgánů ČLS, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou 

kooptovat náhradní členy do nejbližšího zasedání orgánu příslušného k volbě, 

který kooptaci potvrdí. 

 

26) Předsednictvo ČLS může založit na návrh části členů jako uznání jejich 

společného lokálního nebo odborného zájmu členů pobočné spolky jako 

organizační jednotku a rovněž rozhodnout o jeho zrušení a přeměně.  

 

27) Pobočné spolky nejsou členy ČLS. Jejich činnost nesmí narušovat členská 

práva a povinnosti členů ČLS. 

 

28) Název pobočného spolku ČLS musí obsahovat slovní spojení „lukostřelecký 

svaz“, vyjadřovat jeho vlastnost pobočného spolku a základní účel jeho 

vzniku.  

 

29) Orgány ČLS připravují za účasti členů a schvalují na svých jednáních 

legislativu ČLS. Její strukturu obsahuje Organizační řád ČLS  

 

30) Členy ČLS mohou být fyzické i právnické osoby, které se chtějí aktivně 

podílet na hlavní činnosti ČLS, vzít na sebe povinnosti s touto činností 

související a soustavně je plnit. Jde především o sportovní lukostřelbu, 

trenérskou činnost a činnost rozhodčích, ale rovněž o celou řadu 

organizačních, popularizačních, odborných a dalších činností nezbytných pro 

komplexní rozvoj lukostřeleckého sportu v působnosti ČLS. 

 

31) Fyzické osoby se stávají členy ČLS prostřednictvím vstupu do 

Lukostřeleckého klubu, člena ČLS. O výjimkách ve zvláštních případech 

rozhoduje P ČLS.   

 

32) Členům náleží právo účastnit se na řízení ČLS a využívat členství v ČLS pro 

rozvoj vlastní činnosti. 

 

33) Rozhodování v členských otázkách včetně udělení Čestného členství v ČLS 

náleží Valnému shromáždění ČLS.  

 

34) Předsednictvo ČLS vede seznam členů ČLS v nezbytném rozsahu a 

způsobem, který určuje zákonná úprava ochrany osobních údajů. Jakýkoliv 

seznam členů může být uveřejněn se souhlasem všech členů, kteří jsou v něm 

zapsáni. Stav členské základny projednává každé Valné shromáždění ČLS. 

 

35) VS ČLS svolává  P ČLS pravidelně nejméně dvakrát do roka nebo z podnětu 

alespoň třetiny členů ČLS nebo KK ČLS. Nesvolá-li P ČLS zasedání VS ČLS do 

třiceti dnů od doručení podnětu, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání 

členské schůze na náklady ČLS sám. VS ČLS se svolá vhodným způsobem 

nejméně třicet dnů před jeho konáním. Z pozvánky musí být zřejmé místo, 



čas a pořad zasedání. Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně 

omezovaly možnost členů se ho účastnit. 

 

36) Je-li VS ČLS svoláno z podnětu třetiny členstva nebo Kontrolní komise ČLS, 

může být pořad zasedání proti návrhu uvedenému v podnětu změněn jen se 

souhlasem toho, kdo podnět podal. 

 

37) Kdo VS ČLS svolal, může je odvolat nebo odložit stejným způsobem, jakým 

bylo svoláno. Stane-li se tak méně než týden před oznámeným datem 

zasedání, nahradí ČLS členům, kteří se na zasedání dostavili podle pozvánky, 

účelně vynaložené náklady. 

 

38) Je-li zasedání svoláno z podnětu třetiny členstva nebo KK ČLS, může být 

odvoláno či odloženo jen na návrh nebo se souhlasem toho, kdo k němu dal 

podnět. 

 

39) Každý člen ČLS je oprávněn účastnit se zasedání a požadovat i dostat na něm 

vysvětlení záležitostí ČLS, vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu 

zasedání členské schůze. Požaduje-li člen na zasedání sdělení o 

skutečnostech, které zákon uveřejnit zakazuje nebo jejichž prozrazení by ČLS 

způsobilo vážnou újmu, nelze mu je poskytnout. 

 

40) Osoba, která VS ČLS zahájí, ověří, zda je členská schůze schopna se usnášet. 

Poté zajistí volbu předsedajícího Valného shromáždění, členů mandátové, 

návrhové a volební komise.  

 

41) Předsedající vede zasedání tak, jak byl jeho pořad ohlášen, ledaže se členská 

schůze usnese na předčasném ukončení zasedání. 

 

42) Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při jeho ohlášení, lze 

rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech členů ČLS oprávněných o ní 

hlasovat. 

 

43) P ČLS zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do třiceti dnů od jejího ukončení. 

Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím 

pověřila členská schůze. 

 

44) Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je 

zahájil, kdo mu předsedal, jaké případné další činovníky členská schůze 

zvolila, jaká usnesení přijala a kdy byl zápis vyhotoven. 

 

45) Zápisy z VS ČLS jsou veřejné přístupné. Jestliže bylo rozhodnuto Valným 

shromážděním rozhodnuto o nezveřejnění zápisu, každý člen ČLS může 

nahlížet do zápisů v sídle ČLS. 

 



46) Není-li VS ČLS na svém zasedání schopno usnášet se, může statutární orgán 

nebo ten, kdo původní zasedání svolal, na místě rozhodnout o konání 

náhradního VS ČLS v týž den v novém čase s tím, že na takovém zasedání 

není možné provádět volby nových orgánů ČLS.  Druhou možností je svolat 

novou pozvánkou ve lhůtě patnácti dnů od předchozího zasedání VS ČLS  na 

náhradní zasedání. Z pozvánky musí být zřejmé, že se jedná o náhradní 

zasedání členské schůze. Náhradní zasedání členské schůze se musí konat 

nejpozději do šesti týdnů ode dne, na který bylo zasedání členské schůze 

předtím svoláno. 

 

47) Na náhradním zasedání může VS ČLS jednat jen o záležitostech zařazených 

na pořad předchozího zasedání. Usnesení může přijmout za účasti 

libovolného počtu členů. 

 

48)  Principy demokracie, dobrých mravů a další pravidla pro svolávání a 

rozhodování VS ČLS se přiměřeně použijí i pro pravidla jednání ostatních 

orgánů ČLS. 

 

49) Každý člen ČLS nebo ten, kdo na tom má zájem hodný právní ochrany, může 

navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti rozhodnutí orgánu ČLS pro jeho 

rozpor se zákonem nebo se stanovami, pokud se neplatnosti nelze dovolat u 

orgánů ČLS. 

 

50) Členství v KK ČLS nejsou slučitelné s členstvím v P ČLS ani s členstvím 

v DRK ČLS ani s funkcí likvidátora ČLS. 

 

51) V rozsahu působnosti KK ČLS může její pověřený člen nahlížet do dokladů 

ČLS a požadovat od členů dalších orgánů ČLS nebo od jeho zaměstnanců 

vysvětlení k jednotlivým záležitostem. 

 

52) Členem P ČLS, KK ČLS a DRK ČLS může být jen bezúhonná zletilá a plně 

svéprávná osoba, která v ČLS nepůsobí jako člen statutárního orgánu nebo 

kontrolní komise. Nenavrhl-li před volbou nikdo vyslovení neplatnosti volby 

člena orgánu ČLS pro nedostatek bezúhonnosti, platí s výhradou změny 

okolností, že byla zvolena bezúhonná osoba. Z činnosti volených orgánů ČLS 

je vyloučen její člen, jemuž okolnosti případu brání nebo by mohly bránit 

rozhodovat nepodjatě. 

 

53) Likvidátora ČLS jmenuje Valné shromáždění ČLS a zároveň rozhodne o použití 

likvidačního zůstatku 

 

54) Likvidátor soupis jmění a zpřístupní jej v sídle ČLS všem členům a vydá proti 

úhradě nákladů soupis jmění každému členu, který o to požádá. 

 

55) Tyto Stanovy ČLS nabývají platnosti dne 1. července 2020  



Organizační řád ČLS 
 

Preambule 
 

Organizační řád ČLS je kompletním popisem konkrétních uzlů organizační struktury ČLS, tak 

jak je obecně zachycena ve Stanovách ČLS. Organizační struktura ČLS svou formou a obsahem 

slouží k propojení a zefektivnění úsilí sportovců, trenérů, rozhodčích, sportovních funkcionářů, 

propagátorů a organizátorů sportovní lukostřelby o všestranný rozvoj a dobré jméno sportovní 

lukostřelby v rámci ČLS, ve sportovním a olympijském hnutí v České republice i 

v mezinárodním měřítku. 

 

prosíme o případné doplňky k preambuli     

 

1. Členství a partnerství ČLS 
 

ČLS je členem World Archery, World Archery Europe, Českého olympijského výboru, České unie 

sportu…. (možno doplnit) 

Partnery ČLS při rozvoji lukostřeleckého sportu jsou…. 

 

2. Valné shromáždění ČLS 
 

VS ČLS je nejvyšším orgánem ČLS. Jeho existence a postavení v rámci ČLS jako spolku vychází z 

Občanského zákoníku a Stanov ČLS 

VS ČLS se koná dvakrát ročně s následujícím základním programem.  

 

1) Volba orgánů VS ČLS 

2) Kontrola usnesení z minulého VS ČLS 

3) Zpráva o činnosti orgánů a pomocných orgánů ČLS 

4) Zpráva o hospodaření ČLS 

5) Organizační otázky 

6) Obsahové a formální změny v činnosti ČLS (zejména jaro) nebo Aktiv STK (podzim) 

7) Členské a personální otázky (včetně případných voleb) 

8) Různé 

9) Postup ČLS v dalším období a příprava dalšího VS ČLS 

10) Usnesení VS ČLS 

 

Konečný program je schvalován příslušným VS ČLS. 

 

3. Legislativa ČLS 
 

Organizační řád ČLS 

Reprezentační řád ČLS 

Sportovně technický řád ČLS 

Disciplinární a rozhodčí řád ČLS 



Jednací řád orgánů ČLS (zde dáváme perspektivně na zváženou, jestli Stanovy neposkytují 

dostatečný rámec pro správný postup jednání, a pokud někdo chce, nechť si schválí svůj Jednací 

řád každý orgán zvlášť. Jednací řád VS je obsažen ve Stanovách ČLS  

Zvažujme, jestli méně není více a hledejme minimální řešení…Potřebujeme opravdu všechny 

směrnice a řády, když nakonec spory směřují ke kompromisu nebo k soudu…?!? 

Dílčí otázky jsou upraveny systémem směrnic a vzorových smluv.  

Perspektivně je možné tyto směrnice opět převzít podle OZ a ZOK a některého aprobovaného 

souboru vzorových smluv bez zbytečného právního kutilství 

 

 

4. Orgány  ČLS 
 

Existence a postavení těchto orgánů vychází z Občanského zákoníku a Stanov ČLS. VS 

ČLS volí jejich členy a schvaluje roční limit pro jejich odměny  

 

Předsednictvo ČLS 

P ČLS je pětičlenné. Zasedá minimálně šestkrát ročně. Finanční limit pro rozhodování P ČLS 

mimo schválený rozpočet činí……Kč.  

 

Kontrolní komise ČLS 

KK ČLS je tříčlenná. Zasedá minimálně třikrát ročně.  

 

Disciplinární a rozhodčí komise ČLS 

DRK je tříčlenná. K jednotlivým případům může kooptovat další členy. Zasedá minimálně 

třikrát ročně.  

 

tady není co doplnit… je to úplné podle OZ 

 

5. Sekretariát ČLS a Generální sekretář ČLS 
Sekretariát ČLS provádí veškerou administrativní činnost spojenou s fungováním ČLS, včetně 

schválených finančních převodů. Zabezpečuje styk ČLS s jeho partnery po administrativní linii. 

Systemizaci Sekretariátu ČLS schvaluje VS ČLS. V jeho čele stojí Generální sekretář 

jmenovaný představenstvem. O výši jeho odměny a podobě pracovně právního vztahu 

rozhoduje VS ČLS.  

 

6. Další stálé orgány ČLS 
 

Existence a postavení těchto orgánů je v pravomoci VS ČLS a vychází z potřeb  řízení a 

rozvoje lukostřeleckého sportu. VS ČLS je ustavuje a volí jejich předsedy 

 

Sportovně technická komise 

Trenérsko-metodická komise  

Komise rozhodčích 

Komise pro komunikaci a média 



Komise reprezentace 

 

 

 

…..doplnit… nebo naopak zúžit seznam stálých komisí  

 

7. Rada ČLS 
 

Je zřízena VS ČLS jako pomocný poradní orgán pro strategii, taktiku i řešení problémů 

rozvoje lukostřeleckého sportu. Cílem je vytvoření systematického odborného zázemí pro 

rozvoj sportovní lukostřelby v České republice. Členy mohou být členové i nečlenové ČLS 

z ČR i ze zahraničí. Přirozeným personálním základem Rady ČLS jsou zástupci 

jednotlivých orgánů ČLS. 

 

 

 

8. Pomocné orgány ČLS 
 

Jsou zřizovány jednotlivými orgány ČLS v souladu s aktuálními potřebami 

lukostřeleckého sportu. Tyto orgány také jmenují jejich předsedy. 

 

Legislativní komise 

Lékařská komise 

Komise akademické lukostřelby 

Komise pro rozvoj kladkových luků 

Komise pro rozvoj holých luků 

Komise lukostřeleckého biatlonu 

 

 

…doplňujte nebo naopak zužujte prosím… 

 

9. Členové a pobočné spolky ČLS 
 

Členové 

Lukostřelecké kluby….. seznam 

Právnické osoby….seznam 

Fyzické osoby…..seznam 

Pobočné spolky….seznam 

 

10.  Ocenění udělovaná orgány ČLS 
 

Uvedení do Síně slávy ČLS 

Čestné členství udělované VS ČLS na návrh orgánů ČLS 

….. 

doplňujte případné náměty 



 

11.  ČLS v médiích 

 

Webová stránka 

Sociální sítě 

Mediální partnerství 

 

12. Symbolika ČLS 

 
Znak, logo, celý manuál, vazba na WA, prapor…☺ 
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