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SMĚRNICE 
K PŘÍJíMÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH KOLEKTIVNÍCH ČLENŮ 

 
1. 

Podmínky pro přijetí za mimořádného kolektivního ČLS 
 

1. Za mimořádného kolektivního člena ČLS mohou být přijata občanská sdružení anebo 
jiné organizace, které přispívají k rozvoji české lukostřelby.  

2. Zájemcům o přijetí za mimořádného kolektivního člena ČLS je sekretář ČLS povinen 
podat veškeré požadované informace – zejména: 

a) formulář přihlášky 
b) Směrnice ČLS k přijímání nových kolektivních členů 
c) Stanovy ČLS 

3.   S mimořádným kolektivním členstvím v ČLS není spojeno automatické členství členů  
      Členů mimořádného kolektivního člena v ČSTV. 
 

2. 
Způsob přihlášení 

1.   Žadatel o mimořádné kolektivní členství se přihlašuje na předepsaném formuláři   
      Přihlášky. 
2.   Pokud je přihláška neúplná, sekretář ČLS vyzve žadatele, aby ji opravil anebo doplnil.  
 

3. 
Rozhodování o přijetí za mimořádného kolektivního člena ČLS 

 
1. O přijetí za mimořádného kolektivního člena ČLS rozhoduje předsednictvo ČLS na 

základě podané přihlášky, kterou předkládá sekretář ČLS nejpozději 1 týden před 
jeho zasedáním. 

2. Projednání přihlášky za mimořádného kolektivního člena ČLS je součástí zápisu ze 
zasedání předsednictva ČLS. O rozhodnutí předsednictva ČLS musí být žadatel 
písemně informován . 

3. Pokud žadatel nesplňuje předpoklady pro mimořádného kolektivní členství v ČLS, 
předsednictvo ČLS jeho žádosti nevyhoví. 

4. V případě nevyhovění žádosti je nutno uvést důvody tohoto rozhodnutí. Proti 
takovému rozhodnutí předsednictva ČLS je přípustné odvolání k Valnému 
shromáždění ČLS. Rozhodnutí Valného shromáždění ČLS je konečné. 

5. Předsednictvo ČLS předloží Valnému shromáždění ČLS podané odvolání žadatele 
společně s žádostí o přijetí za mimořádného kolektivního člena ČLS se svým 
odůvodněným stanoviskem. 

6. Oprávněný zástupce odmítnutého žadatele má právo zúčastnit se zasedání Valného 
shromáždění ČSL, které bude rozhodovat o jeho odvolání. Za tím účelem musí být 
pozván k tomuto zasedání se stanovením času, ve kterém bude jeho odvolání 
jmenováno.  
 

Tato směrnice byla schválena předsednictvem ČLS dne 20.10.2005 a tímto dnem nabyla 
platnosti i účinnosti. 
 


