
Zpráva Kontrolní komise Českého lukostřeleckého svazu 
Pro jednání Valného shromáždění ČLS 2.4.2022 
 
Předsedkyně komise Helena Bauerová se zúčastňovala jednání P ČLS, na která byla pozvána. 
 
Činnost komise: 
I. 
Na základě informací od několika členů ČLS jsme na konci roku 2021 ověřili z veřejně 
dostupných zdrojů, že předseda předsednictva ČLS Ing. Zdeněk Horáček je v úpadku, resp. 
Usnesením Krajského soudu v Plzni, které nabylo právní moci k 3.2.2021, byl pravomocně 
zjištěn jeho úpadek a potvrzeno řešení úpadku oddlužením formou splátkového kalendáře. 
Informace jsou veřejně dostupné na portálu justice.cz v Insolvenčním rejstříku: 
https://isir.justice.cz/isir/ueu/evidence_upadcu_detail.do?id=B60DDDE7CB7E58F2E05333F2
1FAC82F0 
 
Vzhledem k tomu, že na Valném shromáždění dne 24.10.2015 předseda ČLS uvedl, že v roce 
2012 bylo ukončeno konkurzní řízení na jeho osobu (viz Zápis Usnesení), a v mezidobí se jiné 
informace o jeho finanční situaci v souvislosti s insolvencí neobjevily, považujeme výše 
popsané skutečnosti tohoto roku za nový případ úpadku. K tomuto závěru nás vede 
informace o zahájení nového řízení samotným Ing. Horáčkem, a to podáním „Insolvenčního 
návrhu spojeném s návrhem na povolení oddlužení“ ze 13.1.2021.  
 
 Je tedy nanejvýš zřejmé, že skutečnosti jeho úpadku byly Ing. Horáčkovi velmi dobře známy 
a měl již v lednu, nejpozději v únoru 2021 povinnost jednat v souladu se Stanovami ČLS.  
 
Dne 14.12.2021 tedy KK ČLS upozornila Předsednictvo ČLS, že ve smyslu čl. 12.12 Stanov měl 
Ing. Horáček osvědčení úpadku neprodleně oznámit Předsednictvu ČSL, a to mělo 
neprodleně písemně informovat všechny řádné kolektivní členy.  
 
V návaznosti na to mělo zařadit rozhodnutí o tom, zda má Ing. Horáček ve funkci setrvat 
nebo být odvolán, na program nejbližšího Valného shromáždění – pokud by býval Ing. 
Horáček svou povinnost splnil, jednalo by se o Valné shromáždění konané dne 20.3.2021 
nebo 23.10.2021.  
 
Upozornili jsme zároveň, že dle čl. 12.12 Stanov ztratil Ing. Horáček od okamžiku osvědčení 
úpadku, tj. již od 3.2.2021 (!)  právo samostatně zastupovat ČLS. Takový nesoulad se 
Stanovami může vést k neoprávněnému zastupování ČLS. Proto je třeba provést veškeré 
kroky nutné k revizi překročení zástupčího oprávnění.   
 
Písemné vyjádření předsednictva v zastoupení místopředsedy Davida Špinara 
 

1. O průběhu insolvenčního řízení na předsedu ČLS Ing. Zdeňka Horáčka členové 

předsednictva věděli, a to mimo jiné díky projednání tohoto případu na VS ČLS 

24.10.2015.  

Reakce KK: Jak je uvedeno výše, toto konstatování je irelevantní, jedná se o nový 

případ úpadku, jak bylo jednoduše seznatelné i neprávníkovi z portálu justice.cz.  

 



2. O ukončení tohoto řízení formou “Povolení oddlužení” ze dne 2.6.2021 jsem já jako 

místopředseda ČLS věděl a považoval jsem ho za ukončení letitého případu. Nejsem 

právník, takže nedovedu posoudit, zda-li se jedná o případ nový, nebo stále stejný. 

Specificky se toto ukončení řízení na Předsednictvo do doby odeslání Vašeho dopisu 

neprobíralo.  

Reakce KK: Pak by ale po celou dobu mělo platit ustanovení čl. 12.12 Stanov, podle 

kterého neměl Ing. Horáček zastupovat ČLS samostatně – toto pravidlo je nezávislé na 

skutečnosti, jestli byl potvrzen ve funkci. Připouští se zde tedy stejně pochybení proti 

Stanovám.  

 

3. Na základě podnětu z Vašeho dopisu ze dne 14.12.2021 Předseda Ing. Zdeněk 

Horáček Předsednictvo oficiálně ukončení tohoto řízení Předsednictvu oznámil, jak je 

to obsažené v zápise z jednání Předsednictva 14.12.2021.  

Reakce KK: Pravomocné rozhodnutí soudu o ukončení oddlužení nebylo předloženo a 

ani není zveřejněno v Insolvenčním rejstříku.  

 

4. Předsednictvo se na jednání 14.12.2021 usneslo na tom, že dle Stanov ČLS bude 

předloženo nejbližšímu VS ČLS hlasování o podpoře setrvání předsedy ve své funkci a 

do té doby budou všechny podpisy předsedy kontrasignovány místopředsedou. 

Reakce KK: viz výše k revizi překročení zástupčího oprávnění. 

 
Závěr KK ČLS: 
 
Předseda i Předsednictvo ČLS porušilo čl. 12.12 Stanov ČLS  
 
Byl-li osvědčen úpadek člena Předsednictva ČLS, je takový člen povinen tuto skutečnost 
neprodleně oznámit Předsednictvu ČLS. Předsednictvo ČLS pak o takovéto skutečnosti 
neprodleně písemně vyrozumí všechny řádné členy-lukostřelecké kluby/oddíly a na program 
nejbližšího zasedání VS ČLS zařadí rozhodnutí o tom, zda daný člen má ve funkci setrvat nebo 
zda bude z funkce odvolán. Nedošlo-li k takovému oznámení ze strany člena Předsednictva 
ČLS, může se domáhat každý, kdo na tom má právní zájem, aby takového člena 
Předsednictva ČLS z funkce odvolal soud. To neplatí, rozhodne-li VS ČLS poté, co se o 
osvědčení úpadku takového člena dozvědělo, že má ve funkci setrvat. Byl-li osvědčen úpadek 
Předsedy ČLS, pak od okamžiku, kdy byl jeho úpadek osvědčen, ztrácí právo ČLS zastupovat 
samostatně a může ČLS zastupovat pouze společně s dalším členem Předsednictva. 
 

se všemi následky z tohoto kroku vyplývajícími.  
 
 
Ohledně argumentu "nejsem právník" si ještě dovolíme připomenout, že i mimo klasické 
obchodní společnosti platí, formálně vzato, že i člen orgánu spolku má jednat s péčí řádného 
hospodáře, to znamená, že má jednat informovaně-při konkrétním rozhodování využít 
rozumně dostupné (skutkové i právní) informační zdroje a na jejich základě pečlivě zvážit 
možné výhody i nevýhody (rozpoznatelná rizika) dané situace. Nemusí být nutně vybaven 



všemi odbornými znalostmi, schopnostmi či dovednostmi, potřebnými pro výkon veškerých 
činností statutárního orgánu, ale nemá-li pro zařízení záležitosti spadající do výkonu jeho 
funkce potřebné odborné znalosti, je povinen zajistit její posouzení osobou, jež potřebné 
znalosti má; součástí péče řádného hospodáře je přitom schopnost rozpoznat, které činnosti 
již není s to vykonávat či které potřebné znalosti a dovednosti nemá. 
 
 
II. 
Předsednictvo 13.1.2022 hlasováním po internetu jednohlasně schválilo „zápůjčku ve výši  
1 mil. Kč od ČUS, zápůjčka bude poskytnuta na dobu splacení do 9 měsíců. Administrativní 
poplatek 2% ze zapůjčené částky.“ 
 
Závěr KK ČLS: 
 
Předsednictvo svým rozhodnutím porušilo čl. 11.7.v) který říká –  
Do působnosti Valného shromáždění ČLS patří zejména – udělovat předchozí souhlas 
k uzavření smlouvy o úvěru a zápůjčce v každém jednotlivém případě, včetně schválení výše a 
podmínek úvěru a zápůjčky. 
 
KK doporučuje projednat tento bod na Valném shromáždění, včetně poskytnutí veškerých 
informací o důvodu potřeby zápůjčky a jejích podmínkách.  
 
Na závěr si dovoluje Kontrolní komise připomenout obecně platné pravidlo vyplývající 
z občanského zákoníku, z jehož porušení lze dovozovat odpovědnost jednotlivých členů 
volených orgánů: Kdo přijme funkci člena voleného orgánu, zavazuje se, že ji bude vykonávat 
s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Má se za to, že jedná nedbale, 
kdo není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při 
jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky.  
 
Předsednictvo i jeho předseda by měli ctít základní povinnost jakéhokoli člena uvedenou ve 
Stanovách, totiž podílet se na činnosti ČLS „podle Stanov“. Navíc k tomu i povinnost 
organizovat a řídit činnost ČLS „v souladu se Stanovami“.      
 
III. 
Dne 8.2.2022 byla KK ČLS zahájena kontrola cestovních náhrad, kontrola Dohod o provedení 
práce a platebních poukazů, které uzavřelo a vyplatilo vedení ČLS s funkcionáři a členy ČLS a 
Faktury přijaté z roku 2020. Se závěrem kontroly seznámíme Valné shromáždění ČLS po jejím 
ukončení. 
 
 
 
Zapsala Helena Bauerová 
V Praze 31.3.2022 
 


