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Stanovy 
1. lukostřeleckého klubu Plzeň 1935 

 
 

I. 
Základní ustanovení 

 
1. 1. lukostřelecký klub Plzeň 1935 je samosprávný a dobrovolný svazek členů, 

kteří provozují lukostřeleckou činnost a činnosti s lukostřelbou související. 
2. Sídlem klubu je Plzeň, Gerská 18, PSČ 323 00. 
3. Klubu bylo přiděleno IČ 45333335. 

 
 

II. 
Účel, hlavní a vedlejší činnost klubu 

 
1. Základním účelem a hlavní činností klubu je provozování lukostřeleckého sportu, 

vytváření podmínek pro sportovní činnost svých členů a uspokojování jejich 
sportovních i společenských potřeb. 

2. K naplnění tohoto poslání klub zejména: 
a) vytváří předpoklady pro provozování lukostřelby svých členů, 
b) vytváří široké možnosti využívání lukostřelnice pro zájemce z řad veřejnosti, 

zejména pak mládeže, 
c) vede své členy a ostatní zájemce o sport k dodržování základních etických 

a sportovních pravidel, 
d) dle konkrétních možností zabezpečuje materiální zázemí pro lukostřelbu 

(nájem lukostřelnice, klubovny apod.), 
e) zajišťuje výcvik nových členů klubu, zejména z řad mládeže, 
f) vychovává vlastní trenéry lukostřelby, 
g) dalšími formami své činnosti napomáhá rozvoji veřejného života, kultury, 

zdraví apod. v místě své působnosti, zejména formou další veřejně prospěšné 
činnosti a osvětovou činností. 

 
 

III. 
Členství v klubu 

 
1. Členství v klubu je dobrovolné a individuální. 
2. Členství se rozlišuje na: 

a) řádné, 
b) přidružené, 
c) čestné. 

3. Řádné členství v klubu vzniká na základě písemné přihlášky. Výkonný výbor stanoví 
podmínky přijetí, obsah přihlášky a způsob jejího podání. Pokud jsou podmínky 
přijetí splněny, o přijetí rozhoduje vedoucí trenér klubu.  

4. Přidruženým členem klubu se může stát fyzická osoba, která se z jakéhokoliv důvodu 
nechce anebo nemůže stát jeho řádným členem, ale má zájem podílet se na činnosti 
klubu a přispívat k naplnění jeho účelu. 

5. O přijetí za přidruženého člena rozhoduje výkonný výbor na základě žádosti zájemce 
o přidružené členství.  
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6. Čestným členem se může stát fyzická osoba, která se svojí záslužnou činností 
dlouhodobě a významně podílela na činnosti klubu anebo která dosáhla výjimečného 
úspěchu v oblasti lukostřeleckého sportu. 

7. O udělení čestného členství rozhoduje valná hromada klubu s tím, že k jeho udělení je 
třeba souhlasu osoby, které má být uděleno. Výkonný výbor vede seznam členů, 
odpovídá za jeho řádné vedení a provádí zápisy i výmazy týkající se členství. 

8. Klub vede seznam členů. Údaje o členech klubu lze v nezbytném rozsahu zpřístupnit 
Českému lukostřeleckému svazu, České unii sportu, ČOV, MOV, WADA a ČAUS, 
a to v rámci plnění jeho povinností vůči těmto střešním organizacím. Dále mohou 
být zpřístupněny orgánům státní správy a územní samosprávy, a to zejména 
v souvislosti se žádostmi o poskytnutí dotací či jiných příspěvků ze státního či jiného 
veřejného rozpočtu. Každý zájemce o členství v klubu podáním písemné přihlášky 
vyjadřuje souhlas s tím, aby údaje o něm vedené v seznamu členů byly tímto 
způsobem zpřístupněny. 

9. Členství v klubu zaniká: 
a) vystoupením, 
b) vyškrtnutím pro neplnění členských povinností, zejména pro nezaplacení 

stanoveného členského příspěvku anebo jiných poplatků, a to ani v dodatečně 
stanovené lhůtě pro zaplacení,  

c) vyloučením pro závažné porušení stanov klubu, stanov, řádů a směrnic ČLS, 
členských povinností anebo základních pravidel slušného chování a fair play, 

d) úmrtím člena, 
e) zánikem klubu bez právního nástupce. 

10. O vyloučení z klubu rozhoduje jeho výkonný výbor. Řádně odůvodněné rozhodnutí 
o vyloučení se v písemné podobě zašle vyloučenému členovi na adresu jeho bydliště 
nebo na jeho elektronickou adresu. 

11. Proti rozhodnutí výkonného výboru o vyloučení z klubu se lze odvolat k valné 
hromadě klubu. Odvolání je nutno podat do 15 dnů od jeho doručení k výkonnému 
výboru, který je se svým stanoviskem předloží nejbližší valné hromadě klubu. 
Do doby rozhodnutí valné hromady je členství dotyčného člena pozastaveno 
a pozastavena je i jeho účast na všech klubových i svazových soutěžích a aktivitách.  

12. Valná hromada klubu může rozhodnutí o vyloučení člena potvrdit anebo zrušit. 
Proti rozhodnutí valné hromady klubu není přípustné odvolání.     

13. Na žádost člena lze namísto vyškrtnutí pozastavit jeho členství až na dobu pěti let. 
14. Každý člen, a to i bývalý, obdrží na svoji žádost od výboru klubu na jeho náklad 

potvrzení s výpisem ze seznamu členů, obsahující údaje o své osobě, popřípadě 
potvrzení, že tyto údaje byly vymazány. 

 
                                                      

IV. 
Členská práva 

 
1. Rozsah členských práv je dán druhem členství. 
2. Každý člen klubu má právo  

a) podílet se na řízení klubu od 18 let věku,  
b) zúčastnit se akcí organizovaných klubem nebo ČLS po splnění podmínek 

stanovených pravidly, řády a směrnicemi ČLS, 
c) zúčastnit se jednání valné hromady, 
d) být informován o činnosti klubu, 
e) zúčastnit se akcí, školení a seminářů podle podmínek stanovených 

pro jednotlivé akce, za předpokladu, že účast není v konkrétním případě 
vázána jen na určitý druh členství, 

f) uplatňovat své názory a předkládat podněty k činnosti klubu, 
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g) obracet se na výbor klubu se svými žádostmi, stížnostmi a podněty, o jejich 
vyřízení musí být do 30 dnů vyrozuměn, 

h) účastnit se jednání výboru klubu, na kterém bude jeho záležitost 
projednávána, 

i) změnit druh svého členství, jsou-li pro tuto změnu splněny podmínky 
dle těchto stanov, 

j) ukončit své členství v klubu anebo požádat o jeho pozastavení. 
3. Členská práva, která přísluší jen řádným členům:  

a) volit a být volen od 18 let věku do výboru klubu, 
b) od 18 let věku hlasovat na valné hromadě o jejích rozhodnutích. 

 
 

V. 
Členské povinnosti 

 
1. Každý člen klubu je povinen  

a) dodržovat stanovy klubu a ČLS a řády, směrnice i pravidla pro provozování 
lukostřeleckého sportu, 

b) plnit usnesení a jiná rozhodnutí valné hromady anebo výkonného výboru 
klubu, 

c) podílet se podle svých schopností a možností na naplňování účelu a hlavní 
činnosti klubu, 

d) chovat se šetrně k majetku klubu a dbát o jeho řádnou údržbu. 
2. Každý řádný člen klubu je povinen  

a) řádně a včas platit stanovené klubové příspěvky, poplatky související 
s řádným členstvím v ČLS a poplatky za půjčování klubového materiálu, 

b) řádně, svědomitě a nestranně vykonávat svěřené funkce v klubu a vyvarovat 
se všech soukromých aktivit, které by byly v rozporu se zájmy klubu. 

 
 

VI. 
Organizace a řízení klubu 

 
1. Orgány klubu jsou valná hromada, výkonný výbor, předseda klubu a kontrolní 

komise. 
2. Kolektivní orgány klubu rozhodují nadpoloviční většinou přítomných členů. 
3. Valná hromada klubu je nejvyšším klubovým orgánem. Je složena z řádných 

členů klubu, kteří touto formou účasti mohou využít svého práva podílet 
se na činnosti a řízení klubu, hlasovat, volit a být voleni. Přidružení a čestní členové 
se mohou valné hromady zúčastnit s hlasem poradním.  

4. Valná hromada klubu zasedá jednou ročně a svolává ji výkonný výbor písemnou 
anebo elektronickou pozvánkou. Mimořádnou valnou hromadu je výkonný výbor 
povinen svolat do 30 dnů od podání návrhu kontrolní komise klubu anebo 2/3 
většiny jeho řádných členů. Pokud tak neučiní, svolá mimořádnou valnou hromadu 
kontrolní komise klubu. 

5. Pozvánka na valnou hromadu klubu musí obsahovat místo a čas konání 
i její program. Pozvánka včetně všech jejích příloh musí být doručena nejpozději 
jeden měsíc před konáním valné hromady elektronickou formou. V pozvánce musí 
být výslovně uvedeno, že rozhodnutím valné hromady může být program změněn, 
vyjma změny stanov a jednání o zániku klubu. Pokud by mělo být jednáno o změně 
stanov a zániku klubu, musí být tyto body programu v pozvánce výslovně uvedeny.   

6. Zasedání valné hromady může být odvolání anebo odloženo stejným způsobem, 
jakým bylo svoláno. 
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7. Valná hromada zejména: 
a) schvaluje svůj jednací a volební řád, 
b) schvaluje plán činnosti klubu a určení jeho hlavních směrů činnosti, 
c) schvaluje rozpočet klubu, 
d) volí předsedu klubu, členy výkonného výboru a kontrolní komise,  
e) schvaluje stanovy klubu a jejich změny, 
f) schvaluje název klubu a jeho symboliku (znak, logo),  
g) schvaluje výši a způsob placení členských příspěvků a všech dalších poplatků, 

které klub vybírá (kurzovné, půjčovné apod.), 
h) rozhoduje o nakládání s nemovitým majetkem klubu, 
i) rozhoduje o odprodeji přebytečného anebo neupotřebitelného movitého 

majetku klubu, 
j) rozhoduje o zániku klubu a způsobu likvidace jeho majetku, 
k) v případě zániku klubu jmenuje jeho likvidátora, 
l) vykonává funkci odvolacího orgánu v případech disciplinárního provinění 

vedeného výborem klubu, 
m) schvaluje změnu anebo doplnění svého programu.    

8. Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny řádných 
členů s hlasem rozhodujícím. V případě, že 15 minut po plánovaném zahájení valné 
hromady není přítomna nadpoloviční většina jejích účastníků s hlasem rozhodujícím, 
je valná hromada usnášeníschopná v počtu přítomných. 

9. Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů jejích účastníků s hlasem 
rozhodujícím. O změně programu valné hromady, změně stanov klubu, zániku klubu 
a způsobu likvidace jeho majetku rozhoduje 3/5 většinou jejích účastníků s hlasem 
rozhodujícím. 

10. Ze zasedání valné hromady se pořizuje zápis, který je uveřejňován na webových 
stránkách klubu. Ze zápisu musí být patrno, kdo a o čem diskutoval, jaké byly 
učiněny návrhy, jaké orgány klubu byly zvoleny a jaká byla přijata usnesení.  

11. Výkonný výbor je výkonným orgánem klubu v době mezi zasedáními valné 
hromady. Je nejméně pětičlenný a schází se zpravidla jednou za tři měsíce. Jeho 
členy jsou vždy předseda, místopředseda, hospodář a vedoucí trenér klubu. 
Kumulaci funkcí ve výkonném výboru klubu může z naléhavých důvodů schválit 
pouze valná hromada klubu. 

12. Výkonný výbor klubu zejména: 
a) připravuje podklady pro jednání valné hromady klubu, 
b) zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí valné hromady klubu a přijímá 

opatření k jejich realizaci, 
c) průběžně organizuje činnost klubu, 
d) vede seznam členů klubu,  
e) provádí zápisy a výmazy týkající se členství, 
f) zajišťuje podmínky pro sportovní činnost členů klubu, 
g) zajišťuje operativní spolupráci s orgány státní správy a samosprávy, 
h) rozhoduje o nakládání s movitým majetkem klubu, 
i) rozhoduje o prodeji sportovního nářadí a jeho příslušenství, 
j) rozhoduje o vyškrtnutí člena pro neplnění členských povinností, 
k) plní funkci prvoinstančního disciplinárního orgánu klubu, 

13. Zasedání výkonného výboru svolává předseda klubu anebo jiný pověřený člen klubu. 
14. Výkonný výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. 

K platnosti usnesení výkonného výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny 
přítomných členů.   

15. Funkční období výkonného výboru klubu je čtyřleté. 
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16. Pokud některý z členů výkonného výboru nemůže anebo již nechce svoji funkci 
vykonávat, výkonný výbor až do zasedání valné hromady klubu kooptuje do svých 
řad některého z řádných členů klubu s hlasem rozhodujícím. 

17. Veškeré smlouvy podléhají předchozímu schválení výkonného výboru klubu. 
Předchozí souhlas výboru klubu musí být učiněn na konceptu navrhované smlouvy.  

18. Předseda klubu je jeho statutárním zástupcem a zejména: 
a) zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí valné hromady klubu,     
b) jménem klubu uzavírá smlouvy, 
c) jménem klubu jedná s ČLS, se státními orgány, institucemi i jinými spolky. 

19. Funkční období předsedy klubu je čtyřleté. 
20. Pokud předseda klubu nemůže nebo již nechce svoji funkci vykonávat, výkonný 

výbor klubu až do zasedání valné hromady klubu pověří funkcí statutárního orgánu 
místopředsedu klubu, učiní o tom zápis a tento zápis společně s kopií stanov přiloží 
k veškerým následně uzavíraným smlouvám. Až do zasedání valné hromady klubu 
kooptuje za chybějícího člena výkonného výboru některého z řádných členů klubu 
s hlasem rozhodujícím.  

21. Pokud se předseda klubu dopustí závažného porušení stanov klubu, stanov ČLS 
anebo členských povinností (disciplinárního provinění), výkonný výbor 
mu až do zasedání valné hromady klubu výkon jeho funkce pozastaví, funkcí 
statutárního orgánu pověří místopředsedu klubu, učiní o tom zápis a tento zápis 
společně s kopií stanov vždy přiloží k veškerým následně uzavíraným smlouvám. 
Až do zasedání valné hromady klubu kooptuje za chybějícího člena výkonného 
výboru některého z řádných členů klubu s hlasem rozhodujícím. Projednání 
disciplinárního provinění předsedy klubu probíhá podle stanov klubu 
a disciplinárního řádu ČLS.  

22. Kontrolní komise klubu dohlíží, jsou-li záležitosti klubu řádně vedeny 
a vykonávají-li orgány klubu svoji činnost v souladu s právními předpisy, 
stanovami klubu a stanovami i vnitřními směrnicemi ČLS. 

23. Kontrolní komise je tříčlenná. Členství v kontrolní komisi je neslučitelné s výkonem 
jiné výkonné funkce v klubu ani s funkcí případného likvidátora klubu. 

24. Funkční období kontrolní komise klubu je čtyřleté. 
25. Kontrolní komise volí svého předsedu, který jedná jejím jménem. 
26. Kontrolní komise pracuje podle svého plánu i na základě podnětů ze strany členů 

klubu. V rámci své činnosti má právo nahlížet do dokladů klubu a od členů klubu 
požadovat patřičná vysvětlení. 

27. Do působnosti kontrolní komise patří zejména: 
a) kontrola hospodaření klubu, 
b) kontrola nakládání s dotacemi či jinými účelovými prostředky poskytnutými 

ze státního rozpočtu či z jiných veřejných rozpočtů. 
28. Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, neprodleně na ně upozorní výkonný výbor 

klubu a následně i valnou hromadu klubu na jejím nejbližším zasedání. Od těchto 
orgánů klubu má pak právo požadovat odstranění zjištěných nedostatků. 

29. Hospodář klubu zajišťuje vedení účetnictví, pokladny a ekonomické výkazy 
(daňová přiznání). Osobně nebo prostřednictvím pověřené osoby zajišťuje vybírání 
členských příspěvků a startovného na závodech pořádaných klubem. 

30. Vedoucí trenér klubu zajišťuje organizaci výchovy a výcviku členů klubu, 
zejména mládeže a dorostu. Členskou základnu seznamuje s novými poznatky 
v lukostřeleckém sportu, zejména s metodou výcviku a s materiálovým vybavením 
(lukostřeleckým náčiním). Ve vztahu k ČLS působí jako pověřený zástupce klubu 
ve sféře správy členské základny, přihlašování na soutěže a školení, hostování, 
přestupů a ostatních úkonů souvisejících se sportovní činností klubu. 
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VII. 
Majetek klubu 

 
1. Majetek klubu sestává z movitého majetku a finančních prostředků. 
2. Zdrojem majetku klubu jsou zejména: 

a) členské příspěvky, 
b) příspěvky a dotace ČLS, 
c) sponzorské dary a dotace od jiných právních subjektů, 
d) dotace a příspěvky ze státního rozpočtu nebo jiných veřejných prostředků, 
e) příjmy z vlastní tělovýchovné, sportovní a kulturně společenské činnosti. 

3. Hospodaření klubu se řídí rozpočtem schváleným valnou hromadou 
4. V případě zániku klubu bez jeho právního nástupce bude provedena likvidace klubu, 

kterou provede likvidátor jmenovaný valnou hromadou klubu. Likvidační zůstatek 
po provedení likvidace může být použit pouze k veřejně prospěšným účelům s tím, že 
přednostně bude nabídnut právnické osobě, jejíž činnost je alespoň částečně 
zaměřena k podobnému účelu 

 
VIII. 

Závěrečné ustanovení 
 

Tyto stanovy nabývají platnosti dnem jejich schválení valnou hromadou klubu 
a účinnosti dnem registrace jejich nového znění u příslušného rejstříkového soudu. 
Dosavadní stanovy tímto pozbývají platnosti.  

 
 

Zpracoval 9. 12. 2014:    JUDr. Oldřich Hein 
    předseda klubu 

 


