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Věc: Vyjádření revizní komise k odvolání valného shromáždění předsednictvem ČLS 
 
 
Na základě zveřejněné aktuality „Odvolání VS 26.4.2008“ na webových stránkách ČLS ze dne 
03.04.2008 (http://www.lukostreleckysvaz.cz/www/index.php?cl=1&id_category=1), diskusi pod 
touto aktualitou a podnětů zaslaných RK, revizní komise předkládá své stanovisko: 
 
 
Rozbor: 
 
• Valné shromáždění na 26.04.2008 bylo svoláno v souladu se stanovami – článek 11.6 
 
• Před konáním valného shromáždění  bylo toto shromáždění předsednictvem ČLS odvoláno 

(předsednictvo ČLS je orgánem , který svolává valné shromáždění ) - článek 11.6 stanov. 
 
• Dle článku 11.6 stanov svolává předsednictvo ČLS valné shromáždění  nejméně dvakrát ročně. 

Stanovy dále neurčují kdy a v jakém termínu se má valné shromáždění konat. 
 
• Stanovy nespecifikují jak postupovat v případě odvolání již svolaného valného shromáždění. Lze 

pouze dovozovat , že orgán který má oprávnění valné shromáždění svolat má i legitimní možnost 
toto valné shromáždění odvolat. Zároveň bude postupovat při odvolávání valného shromáždění 
způsobem, jakým bylo valné shromáždění svoláno a zajistí aby se odvolání dostalo řádně a včas 
určeným osobám. 

 
• Pokud by se někdo dostavil na konání avizovaného valného shromáždění a prokázal, že nedostal 

informaci o zrušení valného shromáždění, měl by zřejmě nárok minimálně na náhradu nákladů 
s tímto spojených a popřípadě náhradu další újmy, která mu nekonáním valného shromáždění 
vznikla. 

 
Závěr: 
 
• Předsednictvo ČLS jako svolavatel valného shromáždění je oprávněno i toto valné shromáždění 

odvolat. Odvoláním valného shromáždění na 26.04.2008 předsednictvo ČLS neporušilo stanovy 
ČLS. 

 
• Pokud předsednictvo ČLS provedlo zrušení valného shromáždění způsobem, kdy sdělení o zrušení 

bylo doručeno rádně a včas oprávněným osobám, neporušilo zrušením valného shromáždění platné 
znění stanov ČLS. 

 
• Platné znění stanov ukládá předsednictvu ČLS svolat řádné valné shromáždění nejméně dvakrát do 

roka. Nelze v současné době spekulovat o tom, že toto nebude splněno. 
 
• Valné shromáždění již nelze uspořádat ve zrušeném termínu 26.04.2008. Řádné valné shromáždění 

lze svolat předsednictvem ČLS pouze v souladu s článkem 11.6 stanov s předstihem jednoho 
měsíce. Toto ustanovení stanov nelze nahradit postupem zrušení platnosti odvolání konání valného 
shromáždění. 

http://www.lukostreleckysvaz.cz/www/index.php?cl=1&id_category=1


 

 Český lukostřelecký svaz – revizní komise 
 

2/2 

• K závažnému porušení stanov ze strany předsednictva by došlo v případě ,že by se v roce 2008 
konalo pouze jedno valné shromáždění a přitom nedošlo z rozhodnutí tohoto valného shromáždění 
k úpravě počtu valných shromáždění v běžném roce. 

 
• Pokud členové ČLS jsou toho názoru, že jim stávajícím postupem předsednictva vnikla jakákoliv 

újma, mají možnost postupovat podle článku 11.6 stanov, který řeší mimo jiné i možnost svolání 
mimořádné valné hromady. 

 
 
 
 
 
V Praze dne 16.04.2008 
 
Předseda RK: Ing. Vladimír NECHUTNÝ  Členové RK: Pavla PELIKÁNOVÁ 

  Ing. Marek KŘÍČEK 
 

  ………………..………    …………………..…… 
 
  ……………..………… 

 
 


