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Věc:  Nedodržení termínu pro svolání Valného shromáždění Českého lukostřeleckého 

svazu.  
 
 
Revizní komise se dne 3.2.2010 zabývala podnětem 1.lukostřeleckého klubu Plzeň 1935 doručeného 
dne 1.2.2010 ve věci pozdního doručení Pozvánky na Valné shromáždění ČLS (dále jen VS ČLS). 
 
Rozbor: 
 
Revizní komise si ověřila datum, kdy byla pozvánka na VS ČLS doručena klubům/oddílům a zjistila 
následující: 
 

1. Datum, kdy sekretariát ČLS odeslal pozvánku na VS ČLS je 28.1.2010. 
2. Pozvánka byla zaslána formou e-mailové korespondence (doručeno 28.1.2010) a zároveň 

doporučenou poštou v tištěné podobě (doručeno 29.1.2010). 
 
 
Platné stanovy ČLS hovoří o svolání VS ČLS takto: 
 
Čl.č. 11.3.  
Valné shromáždění ČLS je svoláváno předsednictvem ČLS nejméně dvakrát ročně. 
Mimořádné zasedání VS je svoláváno předsednictvem ČLS na žádost nejméně poloviny 
sdružených klubů a oddílů , revizní komise nebo na základě svého rozhodnutí 
kvalifikovanou většinou hlasů, a to do tří měsíců od splnění podmínek pro její svolání. 
Pozvánka na jednání valného shromáždění ČLS nebo mimořádného VS ČLS musí být 
zaslána všem sdruženým klubům/oddílům nejpozději 1 měsíc před jeho konáním spolu 
s příslušnými materiály doporučeně na kontaktní osobu. 
 
Zcela kategoricky tak Stanovy určují, že doručení musí být provedeno 1 měsíc před konáním VS ČLS. 
Výkladem tohoto termínu je, že pozvánka musí být doručena (nikoliv odeslána),  
a termín jeden měsíc znamená, že pozvánka musí být doručena ve shodné datum měsíce 
předcházejícího konání VS ČLS. V tomto případě tedy 27.1.2010. 
V dalším Stanovy také určují způsob doručení a tj. doporučeně na kontaktní osobu. Z výše uvedeného 
vyplývá, že tímto Stanovami určeným způsobem doručení bylo doručeno až 29.1.2010.  
 
Závěr: 
 
V termínu 27.2.2010 se dle názoru Revizní komise VS ČLS konat nesmí, neboť toto nebylo svoláno 
v souladu s platnými stanovami ČLS a případné konaní by mohlo být ze strany kteréhokoliv 
klubu/oddílu či dokonce ze strany kteréhokoliv člena ČLS zpochybněno a následně prohlášeno 
za zmatečné a usnesení z takového jednání by nikoho nezavazovalo.  
 
Závěrem Revizní komise vyzývá Předsednictvo ČLS, aby konání VS ČLS v termínu 27.2.2010 
odvolalo a stanovilo nový termín konání a včas o tomto informovalo sdružené kluby/oddíly. 
 
 
V Praze dne 08.02.2010 
        Za Revizní komisi: 
 
        Michal Bokoč 
             předseda 


