
Stanovy občanského sdružení  

Asociace tradiční lukostřelby ČR - Lukostřelec.cz, o.s.  
 

1. Základní ustanovení  

1.1. Název sdruţení: Asociace tradiční lukostřelby ČR - Lukostřelec.cz, o.s.  

1.2. Sídlo sdruţení: ul. Svobody 673, Kladno, PSČ 272 01  

1.3. Sdruţení můţe pouţívat rovněţ zkratku "ATL ČR" nebo jen "Lukostřelec.cz". V mezinárodním 

styku pouţívá název "Czech Traditional Archery Association" a zkratku CZTAA.  

1.4. Sdruţení vzniká jako dobrovolná, výběrová, kulturně-společenská, zájmová a politicky 

nezávislá organizace, sdruţující příznivce lukostřelby, střelby z kuše a výrobce lukostřeleckého 

vybavení  

 

2. Účel a poslání  

2.1. Propagace a podpora všech forem lukostřelby, zejména pak lukostřelby tradiční.  

2.2.Realizace společných soutěţí, seminářů, tréninků a setkávání členů sdruţení a dalších příznivců 

lukostřelby.  

2.3.Studium historických pramenů, dobových technik výroby lukostřeleckého vybavení a 

autentických střeleckých technik.  

2.4. ATL ČR je kontaktním orgánem v České republice pro Světovou asociaci tradiční lukostřelby 

(World Traditional Archery Association - WOTAA).  

 

3. Další činnosti sdružení  

3.1. Vytváření ekonomické základny pro plnění svého poslání.  

3.2. Provoz internetového portálu www.lukostrelec.cz pro zajištění výměny informací mezi členy 

sdruţení i širší veřejností.  

3.3.Organizace činností k získání prostředků z reklamy a od sponzorů sdruţení.  

3.4. Zabezpečování exhibičních vystoupení s charitativním účelem nebo za účelem své propagace.  

3.5. Pořádání a účast na střeleckých soutěţích, historických slavnostech a dalších souvisejících 

akcích.  

3.6. Zprostředkování výuky lukostřelby členům sdruţení.  

 

4. Struktura sdružení  

4.1. Sdruţení má právní subjektivitu, nabývá majetek do svého vlastnictví, řídí se zásadami 

hospodaření, prostřednictvím rady a jejího předsedy můţe uzavírat smlouvy s dalšími právními 

subjekty.  

4.2.Nejvyšším orgánem sdruţení je valná hromada členů (dále jen VH).  

4.3. V čele sdruţení stojí rada sdruţení. Rada je statutárním orgánem sdruţení.  

4.4. Pomocnou sloţkou sdruţení je sekretariát sdruţení.  

4.5. Na činnost sekretariátu dohlíţí revizní komise (dále jen RK).  

4.6. Členy sdruţení jsou jednotlivé fyzické osoby. Jednotlivci se dále mohou (ale nemusí) sdruţovat 

do regionálních klubů.  

4.7. V čele kaţdého takového klubu stojí jeho vedoucí, který zastupuje klub v rámci sdruţení a 

který komunikuje se sekretariátem sdruţení.  

 

5. Orgány sdružení  

5.1. Valná hromada  

5.1.1. VH je nejvyšším orgánem sdruţení.  

5.1.2. VH je usnášení schopná při účasti nejméně 1/2 řádných členů sdruţení starších 18-ti let. Ke 

schválení předloţených návrhů je třeba nadpoloviční většiny přítomných členů. Do počtu 

přítomných členů se započítávají i hlasy získané pověřením jiného člena plnou mocí a do celkového 

počtu řádných členů se nezapočtou členové, kteří se účasti na tomto zasedání VH písemně zřeknou.  

5.1.3.Účast nebo neúčast přidruţených členů nemá na usnášení schopnost VH vliv. Přidruţení 

http://www.lukostrelec.cz/


členové mají na VH pouze hlas poradní a nemohou se účastnit voleb ani hlasování.  

5.1.4.Nesejde-li se usnášení schopná VH, svolá rada do 1 měsíce novou VH, jejíţ termín, místo a 

forma konání bude zveřejněna podle stejných pravidel jako pro řádnou VH. Tato VH je vţdy 

usnášení schopná.  

5.1.5.VH svolává rada sdruţení nejméně jednou ročně s přesahem maximálně dvou měsíců. Rada 

má za povinnost svolat VH kdykoliv, poţádá-li o to alespoň 1/3 všech členů nebo revizní komise 

sdruţení. V tomto případě je rada povinna svolat VH nejpozději do jednoho měsíce.  

5.1.6.VH se svolává nejméně 7 dní předem oznámením na WWW serveru sdruţení a rozesláním 

informace všem členům sdruţení elektronickou poštou (pokud tuto člen sdělil radě sdruţení). 

Součástí oznámení je i návrh programu.  

5.1.7.VH můţe být uskutečněna také elektronickou nebo kombinovanou formou.  

5.1.8.První VH bude svolána do 90 dnů od data registrace sdruţení.  

5.1.9.VH má tyto výlučné pravomoci:  

 *rozhoduje o zániku sdruţení, jeho názvu a symbolice a případném majetkoprávním  

  vypořádání - v těchto bodech je nutný souhlas 2/3 přítomných členů  

 *volí členy rady sdruţení a revizní komise  

 *odvolává členy sekretariátu a revizní komise  

 *rozhoduje o členství sdruţení v jiných organizacích  

 *schvaluje stanovy a jejich změny  

 *schvaluje případné další dokumenty (organizační řád sdruţení)  

 *schvaluje rozpočet sdruţení a zprávu o hospodaření  

 *odsouhlasuje výši příspěvků na návrh rady  

5.1.10.Člen můţe pověřit plnou mocí jiného člena, aby jej na VH zastupoval. Toto pověření musí 

být doručeno radě nejpozději v den zasedání VH a člen, který se účastní VH, můţe zastupovat 

nejvýše 4 další členy.  

5.1.11. Člen můţe doručit radě své rozhodnutí o zřeknutí se účasti na zasedání VH. V takovém 

případě se sniţuje kvóta pro usnášení schopnost VH.  

5.1.12.VH vede předsedající, kterého pověří rada. Předsedající VH můţe být i některý člen rady.  

5.1.13.VH nejprve zvolí ověřovatele a poté po případném doplnění odsouhlasí program VH. 

Jednání VH jsou neveřejná. Z kaţdého zasedání vyhotoví předsedající do 30 dnů ode dne konání 

zápis, který spolupodepíše zvolený ověřovatel. Tento zápis je následně dán k dispozici všem členům 

sdruţení.  

 

5.2. Rada sdruţení  

5.2.1.Rada je statutárním orgánem sdruţení a nese za sdruţení právní odpovědnost. Rozhodnutí 

rady jsou proto pro členy závazná.  

5.2.2.Rada je vţdy alespoň tříčlenná, v jejím čele stojí předseda a dva místopředsedové. O počtu 

radních rozhoduje VH v závislosti na aktuálním rozsahu aktivit a počtu členů sdruţení.  

5.2.3.Kaţdý člen rady je oprávněn jednat a podepisovat samostatně jménem sdruţení.  

5.2.4.Člen rady je volen na 3 roky. Kaţdý rok je nově volena 1/3 celkového počtu členů rady. Na 

první VH nebo pokud VH změní počet členů rady, jsou členové voleni tak, aby 1/3 členů rady měla 

mandát na 3 roky, 1/3 členů rady na dva roky a zbývající členové rady na jeden rok.  

5.2.5. Po kaţdé volbě nových členů rady se rada na svém prvním jednání zvolí svého předsedu a 

místopředsedy.  

5.2.6.Rada schvaluje návrhy na činnost sdruţení.  

5.2.7.Rada jmenuje a odvolává členy sekretariátu.  

5.2.8.Rada rozhoduje o všech záleţitostech, ale její rozhodnutí jsou opravitelná VH.  

5.2.9.Rada je oprávněna v odůvodněných případech rozhodnout o vypsání mimořádných členských 

příspěvků v průběhu roku s určením jejich výše. VH můţe toto rozhodnutí změnit.  

5.2.10.Rada se schází minimálně 1x za čtvrt roku. Schůzka rady můţe být realizována rovněţ 

prostřednictvím moderních komunikačních technologií (internet, videokonference apod.).  

5.2.11.Z kaţdé schůzky rady je do 14 dnů vyhotoven zápis, který je dán členům sdruţení k dispozici 



na stránkách sdruţení.  

5.2.12.Rozhodnutí rady jsou povaţována za schválená, pokud se na nich shodne nadpoloviční 

většina všech členů rady. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy sdruţení.  

 

5.3. Sekretariát  

5.3.1.Sekretariát je pomocnou sloţkou sdruţení. Členy sekretariátu jsou minimálně pokladník a 

sekretář.  

5.3.2.Rada má právo jmenovat i další členy sekretariátu (např. hlavní rozhodčí, administrátor 

webového portálu a podobně, dle uváţení rady).  

5.3.3.Jeden člen sekretariátu můţe zastávat i více funkcí (např. sekretář můţe být zároveň i 

pokladníkem) a kteroukoli funkci v sekretariátu můţe zastávat i člen rady.  

5.3.4.Členové sekretariátu mají právo účastnit se schůzek rady s hlasem poradním.  

5.3.5.Pokladník je povinen na poţádání kteréhokoliv člena rady nebo revizní komise připravit k 

nahlédnutí všechny záznamy o hospodaření sdruţení.  

 

5.4. Revizní komise  

5.4.1.Revizní komise provádí revizi hospodaření s prostředky sdruţení.  

5.4.2.Tato komise je minimálně jednočlenná a její členové mají mandát 2 roky. V případě, ţe jsou 

revizoři 2 nebo více, je kaţdý rok nově volena 1/2 členů revizní komise.  

5.4.3.Člen revizní komise nesmí být současně členem sekretariátu nebo rady sdruţení.  

5.4.4.Revizní komise má za povinnost nejméně jednou ročně (dle svého uváţení můţe i častěji) 

provést revizi hospodaření s prostředky sdruţení. S výsledky revizí seznámí komise VH na jejím 

zasedání.  

5.4.5.Pokud hospodaření sdruţení není v souladu s ustanoveními sdruţení nebo s obecně platnými 

předpisy, má tato komise povinnost svolat valnou hromadu a seznámit jí s touto skutečností. V 

případě váţného porušení právních předpisů je povinností RK oznámit toto Policii ČR.  

 

5.5. Regionální kluby  

5.5.1.Regionální kluby mohou vznikat a fungovat pod záštitou sdruţení za účelem naplňovat cíle 

sdruţení dané stanovami. Primárním úkolem takového klubu je setkávání členů klubu v místě jejich 

bydliště a organizace společných lukostřeleckých tréninků, soutěţí, seminářů a dalších aktivit.  

5.5.2.Kluby se řídí interními směrnicemi daného klubu. Tyto směrnice nesmí být v rozporu se 

stanovami sdruţení a s právním řádem České republiky. Kaţdá změna směrnic klubu musí být 

odsouhlasena radou sdruţení.  

5.5.3.Klub vzniká přijetím a schválením ţádosti o vznik klubu radou sdruţení. Přílohou ţádosti jsou 

interní směrnice klubu. Pokud rada ţádost zamítne, je moţné se proti jejímu verdiktu odvolat k VH. 

5.5.4.V čele kaţdého takového klubu stojí jeho vedoucí, kterého si volí sami členové daného klubu. 

Další vnitřní uspořádání klubu je plně v kompetenci členů klubu a je dáno interními směrnicemi 

klubu.  

5.5.5.Právní a hmotnou odpovědnost za činnost klubu nese výhradně jeho vedoucí. Ten také aktivně 

komunikuje s radou a sekretariátem a můţe od rady získat písemný mandát jednat v záleţitostech 

klubu jménem celého sdruţení.  

5.5.6.Vedoucí je také odpovědný za hospodaření daného klubu. S pokladníkem sdruţení pravidelně 

a včas provádí vyúčtování a předává mu podklady pro zapracování klubového hospodaření do 

účetnictví sdruţení.  

5.5.7.Pokud klub neplní své poslání nebo je jeho činnost v rozporu se stanovami nebo právním 

řádem, můţe jej VH na návrh rady rozpustit. Jednotliví členové zůstávají v tomto případě i nadále 

členy sdruţení, pokud rada, VH nebo oni sami nerozhodnou jinak.  

5.5.8.Sdruţení podporuje přímo i nepřímo činnost takovýchto klubů podle svých aktuálních 

moţností. Pokud sdruţení přispívá finančně nebo materiálně na činnost klubu, je takto získaný 

majetek klubu i nadále majetkem sdruţení.  

5.5.9.Pří zániku klubu rozhoduje o majetkovém a finančním vyrovnání VH na návrh rady sdruţení.  



6. Členství ve sdružení  

6.1.Obecné zásady členství  

6.1.1.Členem sdruţení se můţe stát kaţdý, kdo souhlasí s jeho činností a stanovami a je starší 18-ti 

let.  

6.1.2.Mladší 18-ti let se můţe stát členem jen v případě písemného souhlasu svého zákonného 

zástupce.  

6.1.3.Minimální počet členů sdruţení jsou tři. V takovém případě sdruţení nemá revizní komisi.  

6.1.4. Členství ve sdruţení můţe být řádné, přidruţené nebo čestné. Přidruţení a čestní členové mají 

na valné hromadě pouze hlas poradní a nemohou volit ani být voleni do orgánů sdruţení.  

 

6.2. Vznik členství  

6.2.1. Ţadatel o členství podává vlastnoručně podepsanou písemnou přihlášku radě sdruţení. V ní 

kromě osobních údajů označí, zda se uchází o členství řádné nebo přidruţené.  

6.2.2. Čestné členství uděluje VH na návrh rady sdruţení.  

6.2.3. O přijetí nebo nepřijetí člena rozhoduje rada sdruţení.  

6.2.4. Po přijetí ţadatele běţí aţ 12-ti měsíční zkušební lhůta, během které má rada moţnost toto 

členství kdykoli ukončit. Ţadatel o řádné členství nemá ve zkušební době status řádného člena, ale 

člena přidruţeného. Nemůţe tak volit ani být volen do orgánů sdruţení ani hlasovat na VH. Během 

zkušební doby rada na základě aktivity ţadatele rozhodne o přijetí za řádného člena nebo rozhodne 

o ponechání statutu člena přidruţeného.  

6.2.5. Při nepřijetí má ţadatel o členství právo předloţit svou přihlášku revizní komisi, která 

přezkoumá důvody odmítnutí a potvrdí je, nebo ţádost předloţí s příslušným komentářem na 

nejbliţší VH, kde o přijetí nebo nepřijetí ţadatele definitivně rozhodne VH.  

6.2.6. Řádný člen má moţnost kdykoli během svého členství změnit svůj status na přidruţené 

členství. Přidruţený člen můţe odeslat radě ţádost o řádné členství, pro přijetí ţádosti platí stejná 

pravidla jako pro přihlášky do sdruţení.  

 

6.3. Ukončení členství  

6.3.1. Kaţdý člen můţe své členství ve sdruţení kdykoliv ukončit, přičemţ je toto povinen písemně 

oznámit vedení sdruţení.  

6.3.2. Rada můţe člena vyloučit pro zvlášť závaţná provinění (naplnění skutkové podstaty 

trestného činu, hrubé porušení stanov sdruţení a norem slušného chování, opakované neplnění 

povinností člena).  

6.3.3. Proti vyloučení se lze odvolat k valné hromadě.  

6.3.4. Při jakémkoliv způsobu ukončení členství je člen povinen uhradit své finanční a jiné závazky 

vůči sdruţení. Členovi nevzniká nárok na ţádnou část majetku ve vlastnictví sdruţení.  

6.3.5. Členství rovněţ zaniká úmrtím člena nebo zánikem sdruţení.  

 

6.4. Práva členů  

6.4.1. Účastnit se aktivně podle svých schopností a moţností na chodu sdruţení a podílet se na 

výhodách, které z členství ve sdruţení vyplývají.  

6.4.2.Účastnit se valných hromad a volit orgány sdruţení - hlasovat a volit orgány sdruţení smí 

pouze řádní členové starší 18ti let.  

6.4.3.Být volen do orgánů sdruţení (pokud jde o řádného člena staršího 18ti let).  

6.4.4.Být členem libovolného počtu regionálních klubů - o přijetí člena do regionálního klubu 

rozhodují výhradně členové tohoto klubu.  

6.4.5.Být informován o činnosti a o hospodaření sdruţení.  

6.4.6.Podávat náměty a připomínky k činnosti sdruţení, případně ţádat jejich zveřejnění ve 

vnitřních tiskovinách sdruţení.  

6.4.7.Kdykoliv své členství ve sdruţení ukončit.  

6.4.8.Řádný člen můţe pověřit plnou mocí jiného člena (i člena přidruţeného nebo čestného), aby 

jej zastupoval a jeho jménem hlasoval na VH.  



6.4.9.Odebírat vnitřní tiskoviny sdruţení (pokud existují).  

6.4.10.Člen (řádný, přidruţený i čestný) můţe být řádným členem pověřen plnou mocí, aby jej 

zastupoval a jeho jménem hlasoval na VH. Na jedné VH však nesmí člen takto zastupovat více neţ 

4 jiné členy.  

 

6.5. Povinnosti členů  

6.5.1.Dodrţovat stanovy a případné další závazné dokumenty sdruţení.  

6.5.2.Platit všechny členské příspěvky ve stanovené výši a termínech.  

6.5.3.Naplňovat dle svých moţností a schopností činnost sdruţení, pro kterou byla zakládána.  

6.5.4.Šířit dobré jméno sdruţení, vţdy vystupovat v jeho zájmu a nepoškozovat zájmy sdruţení.  

6.5.5.Informovat radu sdruţení o všech svých jednáních souvisejících s činností sdruţení.  

6.5.6.Zodpovědně vykonávat veškeré funkce ve sdruţení, které po případném zvolení přijmou.  

6.5.7.Šetřit, chránit a zvelebovat majetek sdruţení, ale stejně tak zacházet s majetkem movitým i 

nemovitým, který bude sdruţení zapůjčen nebo pronajat.  

 

7. Zásady hospodaření  

7.1. Zdroje majetku sdruţení jsou zejména:  

7.1.1. řádné a mimořádné příspěvky členů  

7.1.2. příjmy ze společenské, kulturní, osvětové, propagační a jiné činnosti  

7.1.3. příspěvky, dotace, granty a dary od jiných organizací a osob  

7.2. Veškerý movitý i nemovitý majetek nabytý činností sdruţení se stává majetkem sdruţení bez 

jakýchkoliv nároků členů sdruţení s výjimkou proplacení nákladů účelně vynaloţených na zajištění 

činnosti sdruţení.  

7.3.Rada má právo povolovat sociálně nebo výkonnostně motivované slevy aţ prominutí příspěvků. 

Tyto výjimky musí být uvedeny v zápisech z jednání rady s odůvodněním a rozsahem platnosti.  

 

8. Zánik sdružení  

8.1. Sdruţení zaniká po schválení návrhu na ukončení činnosti sdruţení minimálně 2/3 většinou VH 

sdruţení.  

8.2.Po ukončení činnosti sdruţení bude veškerý majetek pouţit na účel navrţený radou a schválený 

VH sdruţení. Ţádný z členů sdruţení nemá automatický nárok na podíl z majetku sdruţení.  

8.3.V případě nevyřešených dluhů sdruţení v okamţiku ukončení činnosti budou tyto rozděleny 

rovným dílem na všechny členy sdruţení.  

 

9. Závěrečná ustanovení  

9.1. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem jejich registrace na Ministerstvu vnitra ČR.  


