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PŮJČOVNÍ ŘÁD LUKOSTŘELECKÉHO NÁČINÍ 
 

1. Rozsah platnosti 
 

1. Půjčovní řád stanoví a upravuje podmínky při zapůjčování, držení a vracení  
lukostřeleckého náčiní pro reprezentační družstvo, členům Projektu 19 – 23 let a 
družstvu Sportovního centra mládeže lukostřelby, pořízené z prostředků ČLS.  

2. Výběr sportovců, kterým má být lukostřelecké náčiní zapůjčeno, provádí komise  
    reprezentace ČLS (dále jen KRD ČLS) podle předem určeného systému schváleného  
    předsednictvem ČLS (dále jen P ČLS).  
3. Půjčovním řádem je povinen se řídit a jeho ustanovení bezpodmínečně dodržovat  
    každý, komu bylo lukostřelecké náčiní (dle odst. 1.1.)  zapůjčeno nebo kdo manipuluje  
    s tímto náčiním.  
 

2. Zapůjčené náčiní 
 

1. Svazové lukostřelecké náčiní je zapůjčováno na základě doporučení KRD ČLS  
    schváleným P ČLS vybraným sportovcům dle odst. 1.2. 
2. Předseda KRD ČLS předloží návrh na zapůjčení materiálu ke schválení  
    P ČLS. Výkonem rozhodnutí P ČLS je pověřen sekretariát ČLS. 
3. Zapůjčené náčiní přebírá od ČLS osobně sportovec. Převzetí potvrdí podpisem na  
    půjčovní smlouvě sportovec případně jeho zákonný zástupce. 
4. ČLS zapůjčuje vybranému sportovci v rozsahu svých podle možností až dva středy  
    luku, dva páry ramen a doplňkové vybavení k luku. 
5. Při schválení oprávněnosti požadavku sportovce KRD ČLS je možné, při výměně náčiní  
    z důvodu např. zvýšení zátěže, změna typu apod. dohodnout potřebnou dobu na  
    vyzkoušení. Po tuto dobu má sportovec v držení všechno náčiní. Nejpozději den  
    uplynutí dohodnuté doby musí méně vyhovující náčiní řádně vrátit. 
6. Jakékoliv výměny náčiní nebo jeho částí mezi jednotlivými sportovci je možno provést  
    pouze po předchozím schválení P ČLS. 
7. Přidělené náčiní nebo jeho části je zakázáno dávat do užívání třetím osobám. 
 

3. Odpovědnost za zapůjčené náčiní 
 
1. O zapůjčené náčiní je sportovec povinen řádně pečovat. Podpisem při převzetí přebírá  
    odpovědnost za poškození, zničení nebo ztrátu. Odpovědnosti se sprostí pokud  
    prokáže, že školu nezaviní.  Zavinění cizí osobou musí poškozený prokazatelně  
    doloženo záznamem šetření orgánu policie, informování vedoucího výpravy při  
    zahraničním výjezdu apod. 
2. V případě poškození, zničení nebo ztráty náčiní uplatní ČLS náhradu škody u viníka ve  
    výši vzniklé škody nebo ve výši zůstatkové hodnoty náčiní při zničení nebo ztrátě. 
3. Jakékoliv poškození, zničení či ztrátu (zaviněné i nezaviněné) je povinen držitel  
    zapůjčeného náčiní bez odkladu oznámit na sekretariát ČLS.  
4. V případě nezaviněného poškození, které znemožňuje další používání náčiní, bude  
    postiženému sportovci zapůjčeno jiné odpovídající náčiní nebo jeho část, bude-li k  
    dispozici ČLS s podmínkou vrácení poškozeného náčiní nebo jeho části. 
5. Výměnu dle odst. 3.5. provádí sekretariát ČLS ve spolupráci s předsedou KRD ČLS po  
    projednání s P ČLS. 
6. Sportovec je povinen na vyzvání ČLS předložit zapůjčené náčiní ke kontrole nebo  
    inventarizaci, přičemž termín kontroly nebo inventarizace musí být ze strany orgánu  
    ČLS volen tak, aby nedošlo k narušení sportovní přípravy nebo závodní činnosti  
    sportovce. 
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4. Vrácení náčiní 
 
1. Sportovec má zapůjčeno náčiní pouze na dobu, kdy je jmenován členem  
    reprezentačního družstva a potom maximálně 1 rok po jeho vyřazení z reprezentace. 
2. Termín odevzdání je určen dobou členství reprezentačním družstvu, po uplynutí  
    podmínky dle odstavce  4.1. je sportovec bezpodmínečně povinen osobně zapůjčené  
    lukostřelecké náčiní vrátit na sekretariát ČLS.  
3. Jestliže sportovec nedodrží termín vrácení náčiní, bude postižen základní finanční  
    pokutou Kč 1.000 - 5.000,- (dle hodnoty půjčeného nářadí) za prodlení v prvním  
    týdnu po termínu. Tato částka bude zvyšována o dalších 1.000,- Kč za každý další  
    započatý týden prodlení. 
4. Pokuta z prodlení bude vyměřena také při neodůvodněném neúplném vrácení  
    zapůjčeného náčiní. 
 

5. Platnost půjčovního rádu 
 
Půjčovní řád byl schválen VS ČLS dne 18.2.2012 
Půjčovní řád nabývá platnost s účinnosti dnem 19.2.2012 
Tímto dnem pozbývá platnost Půjčovní rád ČLS s účinností od 28.11.2010 
 
 
Český lukostřelecký svaz 
V Praze dne 18.2.2012 
 


