„České Sdružení Lovecké Lukostřelby, z.s.“
Stanovy spolku
(dále jen „Stanovy“)
„České Sdružení Lovecké Lukostřelby, z.s.“
Spolek byl založen jako občanské sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. Od
1. 1. 2014 je právnickou osobou – spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále
jen „OZ“).
1. Zakladatelé spolku
2. Zakladateli spolku jsou:
Alexandr Vrága, bytem Polesí 68, 463 53, Rynoltice,
Karel Rachůnek, bytem Dvořákova 565, 687 62, Dolní Němčí,
Bc. Zuzana Vrágová, bytem Polesí 68, 463 53, Rynoltice,
(společně jako „zakládající členové spolku“).
1. Název spolku
2. Spolek vykonává činnost pod názvem:
„České Sdružení Lovecké Lukostřelby, z.s.“ nebo zkratka „ČSLL“
2. Při mezinárodních aktivitách spolku se může používat následný překlad názvu spolku:
v anglickém jazyce: „Czech Bowhunting Association“ nebo zkratka „CBA“.
3. Při použití cizojazyčného názvu spolku se tento může uvádět i samostatně bez uvedení
oficiálního českého názvu spolku podle bodu 1.
III. Sídlo a IČO spolku
1. Spolek má sídlo na adrese:
Polesí 68, 463 53, Rynoltice, Česká republika.
2. Spolku bylo přiděleno IČO: 22606769.
1. Územní působnost a trvání spolku
2. Spolek vykonává svoji činnost na celém území České republiky, případně i mimo území
České republiky v rámci mezinárodní spolupráce podle čl. VI.
3. Spolek se zakládá na dobu neurčitou.
1. Cíle činnosti spolku
2. Hlavními cíli činnosti spolku jsou:
– rozvoj lovecké lukostřelby,
– propagace lovecké lukostřelby,

– prosazování cílů spolku ve vztahu ke státním orgánům, organizacím jako také třetím osobám
zodpovědným za normativní činnost v oblasti myslivosti a ochrany přírody,
– získávání informací a podpora vzdělávání v oblasti lovecké lukostřelby,
– podpora a rozvoj tělesné kultury a sportovních aktivit členů spolku,
– spolupráce s jinými subjekty za účelem dosahování cílů spolku na národní úrovni,
– mezinárodní spolupráce.
2. Spolek nebyl založen za účelem ziskové nebo jiné hospodářské činnosti.
3. Cílem spolku není popírat nebo omezovat osobní, politická anebo jiná práva občanů pro
jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a
sociální postavení, rozněcovat nenávist a nesnášenlivost z těchto důvodů, podporovat násilí
nebo jinak porušovat ústavu a zákony.
1. Mezinárodní spolupráce
2. Cílem spolku je mezinárodní spolupráce se zahraničními organizacemi nebo jednotlivci
vykonávajícími činnost v oblasti lovecké lukostřelby, anebo vykonávající jiné činnosti, které
jsou v souladu s cíli spolku.
3. Zájmem spolku je zachovat členství v European Bowhunting Federation EBF.
4. Spolku můžou vzniknout práva a povinnosti ve smyslu rozhodnutí a stanov mezinárodních
organizací, kterých je spolek členem.
VII. Členství
1. Členy spolku jsou zakládající členové spolku a fyzické osoby, které se svobodně a
dobrovolně rozhodli vstoupit do spolku, vyslovili souhlas s těmito stanovami a svůj souhlas
potvrdily podpisem podané žádosti a jejich členství bylo schváleno v souladu s těmito
stanovami (dále jen „členové“).
2. Nezletilí mohou být členy spolku se souhlasem svých zákonných zástupců. Nemají aktivní
ani pasivní volební právo.
3. Členem spolku může být i cizí státní příslušník.
4. O přijetí za člena spolku rozhoduje řídící skupina na základě zdůvodněné žádosti.
5. Členství se prokazuje členským průkazem.
6. Pokud stanovy neurčují jinak, členství vzniká a žadatel o členství je přijat dnem, kdy budou
splněny všechny následující podmínky – spolku bude doručena písemná žádost o členství,
člen uhradil roční členský příspěvek za kalendářní rok, ve kterém žádost byla doručena
spolku, a jeho žádost byla přijata řídící skupinou. Uhrazením se rozumí připsání příslušné
částky na bankovní účet spolku nebo platbou v hotovosti.
7. Výši a splatnost příspěvku určuje řídící skupina spolku vždy nejpozději do 31. prosince
předcházejícího roku. Nestanoví-li řídící skupina spolku výši a splatnost těchto plnění, platí
jejich výše a lhůta splatnosti naposledy stanovená spolkem. Příspěvek je vždy splatný
nejpozději do 1. března roku, za který se příspěvek platí. V případě prodlení se zaplacením
příspěvku členství ve spolku automaticky zaniká. Pokud se osoba, které zaniklo členství
neuhrazením členského příspěvku ve stanovené lhůtě, chce stát opětovně členem spolku,
musí podat novou žádost o přijetí za člena spolku, jeho žádost bude opět posouzena řídící
skupinou.
8. Předsednictvo může udělit čestné členství osobám, které se významně zasloužili o rozvoj
činnosti spolku a naplnění cílů spolku. Čestní členové nejsou povinní platit vstupné a
členské příspěvky na činnost spolku a nejsou oprávněni se podílet na rozhodování o činnosti

spolku. Čestné členství může být čestnému členovi odebrané pro chování hrubě se
odporující s cíli spolku na základě rozhodnutí předsednictva.
9. Předsednictvo vede seznam členů, který nebude zpřístupněn veřejnosti. Obsahuje jméno,
příjmení, bydliště, datum narození, rodné číslo, telefonický kontakt a emailovou adresu
členů. V případě potřeby budou použity pouze údaje e-mailové adresy a telefonického
kontaktu mezi členy v rámci spolku.
10.Členové spolku jsou povinni:
– zdržet se činností, které by byly v rozporu s hlavními cíli spolku, anebo které by ohrožovali plnění
hlavních cílů spolku,
– zdržet se činností, na základě kterých by mohla spolku vzniknout škoda,
– podporovat činnost spolku, aby spolek mohl dosahovat cíle stanovené těmito stanovami nebo
rozhodnutím členské schůze,
– platit vstupní a členské příspěvky, a to ve výši určené řídící skupinou, pokud jsou stanoveny.
7. Členové spolku jsou oprávněni:
– pobírat veškerých výhod vyplývajících z členství ve spolku
– zúčastňovat se členských schůzí,
– hlasovat na členské schůzi,
– v rámci členské schůze požadovat informace a vysvětlení od předsednictva a řídící skupiny
týkající se činnosti spolku,
– navrhovat body programu členské schůze,
– volit a být voleni do funkcí a orgánů spolku,
– být voleni do předsednictva a řídící skupiny spolku pouze v případě odstoupení člena
předsednictva a řídící skupiny na jeho vlastní žádost nebo v případě úmrtí člena předsednictva a
řídící skupiny,
– zúčastňovat se veškerých akcí organizovaných spolkem,
– kdykoli ze spolku vystoupit.
8. Členství ve spolku může zaniknout:
9. a) vystoupením,
10.b) vyloučením,
11.c) odebráním čestného členství,
12.d) úmrtím člena,
13.e) zánikem spolku.
14.Nikomu nemůže být bráněno ve vystoupení ze spolku, ani vystoupení ničím podmiňovat. Při
vystoupení ze spolku vystupujícímu členovi nevzniká nárok na majetkové vypořádání.
15.O vyloučení člena rozhoduje předsednictvo na návrh kteréhokoli člena spolku. Při
rozhodování o vyloučení člena se přihlíží zejména na cíle činnosti spolku, případně na
porušení povinností vylučovaným členem spolku. Zakládající členy spolku není možné ze
spolku vyloučit.
16.Vyslovením souhlasu s těmito stanovami dávají členové spolku souhlas se zpracováním
jejich osobních údajů.
VIII. Orgány spolku
1. Orgány spolku jsou:

2.
3.
4.
5.

a) předsednictvo,
b) řídící skupina a
c) členská schůze.
Spolek může na návrh člena spolku na základě rozhodnutí předsednictva rozhodnout o
zřízení kontrolních orgánů a pracovních skupin.

1. Předsednictvo
2. Předsednictvo je výkonný orgán spolku, zastupující spolek navenek.
3. Předsednictvo má tři členy, kteří ze svého středu volí předsedu spolku, místopředsedu spolku
a jednoho člena předsednictva. Členy předsednictva jsou zakládající členové spolku.
4. Předsednictvo rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů svých členů.
5. Předsednictvo:
– vykonává činnost spolku v souladu s hlavními cíli spolku a dlouhodobými cíli,
– vede seznam členů,
– uděluje a odebírá čestné členství,
– svolává řádné a mimořádné členské schůze,
– určuje body programu členské schůze,
– vede zasedání členské schůze,
– zabezpečuje vedení účetnictví,
– zabezpečuje plnění povinností spolku vůči státním orgánům,
– předkládá řídící skupině návrhy na vyloučení členů spolku,
– účastní se akcí týkajících se propagace lovecké lukostřelby anebo směřujících k prosazování
lovecké lukostřelby, a to jak v České republice, tak i v zahraničí,
– v rámci předsednictví určuje konkrétní úlohy jednotlivých členů předsednictva,
– zabezpečuje správu a provoz internetových stránek spolku včetně rozhodování ve věci,
– seznamuje členy o činnosti a aktivitách spolku.
5. Každý z členů předsednictva jedná jménem spolku samostatně. Jednání jménem spolku se
uskuteční tak, že se k vytištěnému nebo napsanému názvu spolku, jménu a příjmení a
označení funkce člena předsednictva, člen předsednictva podepíše.
6. V případě odstoupení všech členů předsednictva na vlastní žádost, volí nové členy
předsednictva členská schůze.
7. Do předsednictva volí členská schůze nového člena v případě, že některý člen předsednictva
ze své funkce na vlastní žádost odstoupí nebo zemřel.
1. Řídící skupina
2. Řídící skupina je nejvyšší orgán spolku.
3. Řídící skupina má tři členy, kteří jsou voleni členskou schůzí, a to nadpoloviční většinou.
Voleni jsou na období 5 let. Členy řídící skupiny jsou vedoucí řídící skupiny, zástupce
vedoucího řídící skupiny a jeden člen řídící skupiny. Členy řídící skupiny byli zvoleni:
vedoucí řídící skupiny Alexandr Vrága, bytem Polesí 68, 463 53, Rynoltice, zástupce
vedoucího řídící skupiny Karel Rachůnek, bytem Dvořákova 565, 687 62, Dolní Němčí a
členka řídící skupiny Bc. Zuzana Vrágová, bytem Polesí 68, 463 53, Rynoltice.
4. Řídící skupina rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů svých členů.

5. Řídící skupina:
– vykonává činnost spolku v souladu s hlavními cíli spolku a dlouhodobými cíli,
– rozhoduje o změně stanov spolku,
– rozhoduje o přijímání nových členů,
– rozhoduje o vyloučení členů spolku,
– rozhoduje o hospodaření spolku,
– rozhoduje o uzavírání smluv,
– rozhoduje o zavedení, výši a splatnosti vstupního a členského příspěvku,
– v rámci mezinárodní spolupráce rozhoduje o členství v mezinárodních organizacích,
– v rámci řídící skupiny určuje konkrétní úlohy jednotlivých členů řídící skupiny,
– schvaluje proplácení výdajů týkajících se propagace lovecké lukostřelby.
5. Každý z členů řídící skupiny jedná jménem spolku samostatně. Jednání jménem spolku se
uskuteční tak, že se k vytištěnému nebo napsanému názvu spolku, jménu a příjmení a
označení funkce člena řídící skupiny, člen řídící skupiny podepíše.
6. V případě odstoupení některého z členů nebo všech členů řídící skupiny na vlastní žádost,
volí nové členy řídící skupiny členská schůze.
7. Do řídící skupiny volí členská schůze nového člena v případě, že některý člen řídící skupiny
ze své funkce na vlastní žádost odstoupí nebo zemřel.
1. Členská schůze
2. Členská schůze spolku se skládá ze všech členů spolku.
3. Členská schůze se schází jedenkrát ročně jako řádná schůze nebo dle potřeby jako
mimořádná schůze.
4. Členská schůze je usnášení schopná, pokud se jí zúčastní alespoň 20 členů, z toho alespoň
dva členové z předsednictva a dva členové z řídící skupiny.
5. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. Předsednictvo nebo
řídící skupina má právo jednomyslně vetovat rozhodnutí členské schůze.
6. Členská schůze rozhoduje o stanovení dlouhodobých cílů spolku.
7. Předsednictvo svolává členskou schůzi zasláním pozvánky na emailovou adresu člena
sdružení nebo uveřejněním oznámení o konání členské schůze na internetových stránkách
sdružení, a to nejméně 10 dní před konáním členské schůze.
8. O zasedání členské schůze se vyhotoví zápis, který podepíše jeden z přítomných členů
předsednictva a řídící skupiny a zvolený zapisovatel.
XII. Hospodaření spolku
1. Spolek hospodaří s vlastním majetkem v souladu s platnými právními předpisy.
2. O hospodaření spolku rozhoduje řídící skupina v souladu s cíli spolku.
3. Příjmy spolku jsou tvořeny zejména:
– členskými příspěvky,
– dotacemi a dary od jiných právních subjektů nebo fyzických osob,
– příjmy z vedlejší činnosti (školení, kurzy),
– výnosy ze sportovních, kulturních a společenských akcí.
XIII. Změna stanov

1. O změně stanov rozhoduje řídící skupina. Lze rozhodnout na vlastní návrh člena nebo všech
členů řídící skupiny, návrh předsednictva, členské schůze nebo jednotlivých členů spolku.
2. Podstata navrhovaných změn stanov se uvede v pozvánce nebo oznámení o konání členské
schůze.
XIV. Zánik spolku
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Spolek zaniká
a) dobrovolným zrušením anebo sloučením s jiným spolkem,
b) spolek zapsaný do veřejného rejstříku zaniká dnem výmazu z veřejného rejstříku.
O přijetí rozhodnutí o zrušení spolku nebo sloučení s jiným spolkem rozhoduje členská
schůze nadpoloviční většinou přítomných členů, přičemž je potřebný rozhodující souhlas
předsednictva a řídící skupiny.
V rozhodnutí podle bodu 2. se určí způsob majetkového vypořádání jednotlivých členů
spolku.
V rozhodnutí o zrušení spolku řídící skupina určí likvidátora.
Přípravný výbor
Úkony směřujícími ke vzniku spolku byli pověřeni zakládající členové spolku: Alexandr
Vrága, Karel Rachůnek a Bc. Zuzana Vrágová (dále jen „přípravný výbor“).
Osobou zplnomocněnou konat jménem přípravného výboru je Alexandr Vrága.

XVI. Závěrečná ustanovení
1. Stanovy spolku budou k nahlédnutí na internetových stránkách spolku.
2. Právní vztahy těmito stanovami neupravené se řídí právními předpisy na území České
republiky.
3. Ruší se stanovy registrované Ministerstvem vnitra pod čj.VS/1-1/89423/12-R. Tyto stanovy
spolku byly projednány a přijaty (schváleny) členskou schůzí dne 21. října 2016 a nabývají
účinnosti dnem 1. ledna 2017.
V Polesí dne 21. října 2016
„České Sdružení Lovecké Lukostřelby, z.s.“

Alexandr Vrága, předseda

