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STANOVY 

Lukostřeleckého klubu Brno 05, z. s. 
I. 

Základní ustanovení 
1. Lukostřelecký klub Brno 05, z. s. (dále jen LK B05) je spolek vytvořený na principu 

dobrovolnosti, sdružující osoby vedené společným zájmem provozovat, rozvíjet a podporovat 
lukostřelecký sport. 

2. LK B05 sídlí na adrese Bílovická 258/27, 614 00 Brno. 
3. LK B05 bylo přiděleno identifikační číslo 26989387. 

4. LK B05 je členem Českého lukostřeleckého svazu (dále jen ČLS). 

 
II. 

Předmět činnosti 
1. Činnost LK B05 směřuje k naplnění cíle specifikovaného v čl. I. 1. těchto stanov. Za tímto 

účelem zejména: 

a) vytváří materiální a tréninkové podmínky pro provozování sportovní a rekreační střelby 
z luku či obdobných činností v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných či 
turistických aktivit,  

b) buduje, provozuje a udržuje tělovýchovná a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá, 
c) vytváří možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak 

mládeže, 
d) vede své členy a ostatní zájemce o lukostřelecký sport k dodržování základních 

sportovních, etických, estetických a mravních pravidel, 
e) hájí zájmy svých členů; za tím účelem spolupracuje s orgány státní správy a 

samosprávy i s ostatními organizacemi i jednotlivci, 
f) dalšími formami své činnosti napomáhá rozvoji veřejného života, kultury a zdraví v místě 

svého působení, zejména formou další veřejně prospěšné, organizační a osvětové 
činnosti. 

2. K podpoře a naplňování svých cílů může LK B05 provozovat vedlejší hospodářskou činnost 
spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti. 

 

III. 
Členství 

1. Členství v LK B05 je dobrovolné. 

2. Členem LK B05 se může stát každá fyzická osoba starší 10 let, která se zajímá o lukostřelbu, 
podporuje ji a souhlasí s těmito stanovami i s dalšími předpisy upravujícími činnost LK B05. 

3. Členství vzniká na základě písemné přihlášky podané k výboru LK B05, a to ke dni zaplacení 
členských příspěvků. 

4. LK B05 vede seznam svých členů. Zápisy, změny a výmazy v seznamu členů provádí 
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výkonný výbor na základě údajů předložených jednotlivými členy. Za správnost a aktuálnost 
údajů v seznamu odpovídá výkonný výbor, s výjimkou případů, kdy mu byly chybné údaje 
dodány samotným členem, a případů, kdy člen aktuální údaje výkonnému výboru nedodal. 

5. Seznam členů je neveřejný. Každý člen, a to i bývalý, má právo na základě žádosti předložené 
předsedovi LK B05 do seznamu nahlédnout. O čase, místě a způsobu, jakým bude seznam 
poskytnut k nahlédnutí, rozhoduje v jednotlivých případech předseda LK B05.  

 

Členská práva 
7. Členové LK B05 mají zejména právo: 

a) účastnit se činnosti LK B05, 
b) být informováni o činnosti LK B05, 
b) využívat výhody vyplývající z členství v LK B05 a v zastřešujících organizacích, 
c) obracet se s podněty, návrhy a připomínkami na členskou schůzi a na výkonný výbor LK 

B05, 
d) účastnit se jednání členské schůze LK B05 a podílet se na jejím rozhodování, 
e) účastnit se jednání výkonného výboru LK B05, 
f) volit členy výkonného výboru LK B05 a po dovršení věku 18 let být voleni do výboru LK 

B05. 

 

Členské povinnosti 
8. Členové LK B05 mají zejména povinnost: 

a) Řídit se těmito stanovami a dalšími předpisy LK B05, stanovami a vnitřními předpisy 
ČLS a respektovat rozhodnutí členské schůze a výkonného výboru LK B05.  

b) Aktivně hájit zájmy LK B05, účastnit se zasedání členské schůze a přispívat ke zlepšení 
práce orgánů spolku. 

c) Uhradit členské příspěvky, a to nejpozději do 30 dnů po vyzvání. 
d) Udržovat a chránit majetek LK B05, stejně jako majetek jiných osob a sdružení, který 

mohou v rámci členství v LK B05 využívat. 
e) Nahradit v přiměřené výši škody způsobené vlastním zaviněním na majetku LK B05 či 

majetku jiných osob a sdružení, který v rámci členství v LK B05 využívali.  
f) Dodržovat zásady bezpečnosti střelby a v prostorách určených k lukostřelbě zásady 

bezpečnosti obecně. Dojde-li k porušení zásad bezpečnosti ze strany jiné osoby, musí 
člen LK B05 podniknout nezbytné kroky vedoucí k nápravě tohoto stavu. 

g) Odpracovat počet brigádnických hodin stanovený pro dané období výkonným výborem 
LK B05. 

h) Řádně plnit úkoly a povinnosti uložené členskou schůzí či usnesením výkonného výboru, 
pokud nejsou v rozporu s těmito stanovami, jinými předpisy spolku, předpisy ČLS či 
právním řádem ČR. 

i) Dodat výkonnému výboru LK B05 své kontaktní údaje a informovat jej v případě změny 
těchto údajů. Každý člen odpovídá za správnost a aktuálnost dodaných údajů.       

 

Zánik členství 
9. Členství v LK B05 zaniká: 

a) Oznámením člena o vystoupení. Oznámení se v písemné či ústní formě doručuje výboru 
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LK B05. Podmínkou vystoupení je vyrovnání veškerých závazků člena vůči LK B05. 
b) Úmrtím člena. 
c) Zánikem LK B05. 
d) Přestupem člena z LK B05 do jiného lukostřeleckého klubu či oddílu. 
e) Vyloučením člena předsedou LK B05 nebo členskou schůzí LK B05. 

10. Předseda může rozhodnout o vyloučení v případě, že člen ve stanovené lhůtě neuhradil své 
závazky vůči LK B05, a to zejména pokud neuhradil členský příspěvek, jiné poplatky stanovené 
členskou schůzí, či škodu dle čl. III. 8. pís. e) těchto stanov. Vyloučením člena nezaniká nárok LK 
B05 na uhrazení těchto závazků.  

11. Předseda může rozhodnout o vyloučení v případě, že člen způsobil svým jednáním škodu LK B05 
a nelze důvodně předpokládat, že člen tuto škodu napraví. 

12. Předseda může člena vyloučit z důvodu jiného závažného provinění neslučitelného se členstvím 
v LK B05. 

13. Rozhodnutí o vyloučení je zasláno členovi v písemné podobě (fyzicky či elektronicky) na adresu 
uvedenou v seznamu členů. 

14. Vyloučený člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí o svém vyloučení v písemné formě 
navrhnout, aby toto rozhodnutí přezkoumal výkonný výbor. Výkonný výbor musí o takovém 
návrhu rozhodnout do třiceti dnů od jeho doručení.     

IV. 
Orgány Lukostřeleckého klubu Brno 05, z. s. 

1. Orgány LK B05 jsou: 

a) členská schůze jako orgán nejvyšší, 
b) výkonný výbor jako orgán výkonný, 

c) předseda jako orgán statutární. 

 
Členská schůze 

2. Členská schůze LK B05 je nejvyšším orgánem LK B05. Členská schůze je složená ze všech 
členů LK B05. 

3. Zasedání členské schůze musí být svoláno vždy minimálně 14 dnů před termínem jeho 
konání. Zasedání členské schůze se svolává pozvánkou zaslanou členům LK B05, a to na 
adresu (fyzickou či elektronickou) evidovanou v seznamu členů. V pozvánce je uvedena 
minimálně doba a místo zasedání a program jednání. 

4. Při jednání členské schůze mají členové starší 18 let hlas rozhodující, ostatní hlas poradní. 
Nemůže-li se člen s hlasem rozhodujícím z vážných důvodů jednání členské schůze LK B05 
účastnit, může pověřit jinou osobu, aby za něj na členské schůzi LK B05 hlasovala. Pověření 
musí být písemné, musí z něj být patrno, kdo, koho a k čemu pověřuje, a musí být datováno a 
podepsáno pověřujícím i pověřovaným. Na takto zastoupeného člena se hledí jako na 
přítomného. 

5. Členská schůze je usnášeníschopná, jestliže je na jejím jednání přítomna nadpoloviční většina 
členů LK B05 s hlasem rozhodujícím. Pokud není půl hodiny po plánovaném zahájení jednání 
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tento počet členů přítomen, je členská schůze usnášeníschopná v počtu přítomných, pod 
podmínkou, že jsou přítomni alespoň čtyři členové s hlasem rozhodujícím.   

6. Členská schůze LK B05 je svolávána předsedou LK B05, a to minimálně jedenkrát za rok. 
Takto svolaná členská schůze musí proběhnout nejpozději do patnácti měsíců od posledního 
zasedání členské schůze. 

 Pokud předseda nesvolá členskou schůzi v termínu uvedeném v předchozí větě, svolá 
členskou schůzi kterýkoliv člen výkonného výboru, a to nejpozději do měsíce od marného 
uplynutí tohoto termínu. 

 Pokud není zasedání členské schůze svoláno ani způsobem a v termínu uvedeném v předchozí 
větě, může jej svolat skupina nejméně 1/4 členů LK B05 s hlasem rozhodujícím. 

7. Jednání členské schůze řídí osoba, která ji svolala. Pokud bylo jednání členské schůze svoláno 
dle poslední věty předchozího článku, řídí jednání osoba, na které se shodne skupina členů, 
která zasedání svolala. 

8. Jestliže předseda nesvolá členskou schůzi v souladu s první větou článku IV. 6., bude jedním 
z bodů jednání nejbližší členské schůze hlasování o jeho odvolání a případná volba nového 
předsedy. Toto ustanovení se použije obdobně pro ostatní členy výkonného výboru, pokud 
byla členská schůze svolána dle poslední věty článku IV. 6.    

9.  Členská schůze zejména: 

a) volí a odvolává členy výkonného výboru LK B05 a volí a odvolává předsedu LK B05, 
b) schvaluje stanovy LK B05, jejich změny či doplňky, 
c) schvaluje další vnitřní předpisy LK B05, jejichž schválení nepřísluší výkonnému výboru 

či předsedovi, 
d) schvaluje program jednání členské schůze a navrhuje jeho změny, 
e) schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření LK B05, 
f) schvaluje plán činnosti a rozpočet LK B05, 
g) schvaluje výši členských příspěvků LK B05, 
h) rozhoduje o dalších záležitostech zařazených na program jednání členské schůze. 

10. Členská schůze dále rozhoduje o vyloučení člena LK B05, s výjimkou případů, kdy 
rozhodnutí o vyloučení člena přísluší předsedovi LK B05, rozhoduje o zániku LK B05 nebo o 
změně a způsobu likvidace jeho majetku. 

11. O záležitosti, která nebyla uvedena jako bod programu v pozvánce, lze jednat, pokud s tím 
souhlasí alespoň 3/5 přítomných členů s hlasem rozhodujícím. 

12. Pro usnesení dle článku IV. 10. je zapotřebí souhlas minimálně 3/4 přítomných členů s hlasem 
rozhodujícím. K platnosti ostatních usnesení členské schůze stačí souhlas nadpoloviční 
většiny přítomných členů s hlasem rozhodujícím. 

13. Na členské schůzi LK B05 se hlasuje veřejně, pokud členská schůze v konkrétním případě 
nerozhodne jinak. 

14. Z jednání členské schůze LK B05 se pořizuje písemný zápis s podstatnými body a 
usneseními. Zápis z jednání členské schůze LK B05 podepisuje osoba, která jej pořídila, a 
osoba, která jednání řídila. 

15. Nesouhlasí-li člen LK B05 s některým usnesením členské schůze, má právo, aby byl jeho 
odchylný názor zaznamenán v zápise. Tím se však nezbavuje povinnosti přijatá usnesení 
plnit. 
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Výkonný výbor 
16. Výkonný výbor zabezpečuje plnění hlavní i vedlejší činnosti LK B05 v období mezi 

zasedáními členské schůze. Výkonný výbor rozhoduje ve všech věcech, které nejsou ve 
výlučné pravomoci členské schůze či jiných orgánů spolku. 

17. Výkonný výbor je tříčlenný a je složen z předsedy jakožto statutárního orgánu LK B05, 
místopředsedy LK B05 a hospodáře LK B05. Členská schůze může rozhodnout o změně 
velikosti výkonného výboru, ten však musí mít vždy minimálně tři členy a jejich počet musí 
být lichý.  

18. Členové výkonného výboru jsou voleni členskou schůzí. Předseda a místopředseda mohou být 
voleni pouze ze členů LK B05 starších 18 let. 

19. Funkční období členů výboru je tříleté. Přijetí těchto stanov nemá vliv na běh funkčního 
období členů výboru zvolených podle starších předpisů Lukostřeleckého klubu Brno 05.  

20. Výkonný výbor svolává dle potřeby k zasedání předseda. Pokud tak předseda nečiní nebo 
nemůže činit, může zasedání svolat jiný člen výboru. 

21. Výkonný výbor je způsobilý se usnášet, je-li přítomná nadpoloviční většina jeho členů. 
K platnosti usnesení výkonného výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny 
přítomných. 

22. Jednání výkonného výboru se mohou s hlasem poradním účastnit i ostatní členové LK B05. 
23. Výkonný výbor zejména: 

a) zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí členské schůze. K jejich realizaci přijímá 
potřebná rozhodnutí a opatření, 

b) organizuje a řídí činnost LK B05, 
c) schvaluje a vydává vnitřní předpisy LK B05, pokud jejich vydávání není výslovně 

svěřeno do působnosti členské schůze, 
d) připravuje podklady pro jednání a rozhodování členské schůze.  
e) dbá o údržbu a hospodárné využívání majetku LK B05, 
f) zajišťuje spolupráci s ostatními lukostřeleckými oddíly a svazy a s orgány státní správy a 

samosprávy, 
g) rozhoduje o přijetí členů LK B05 a provádí zápisy, změny a výmazy v seznamu členů, 
h) přezkoumává rozhodnutí o vyloučení člena na základě žádosti dle článku III. 14. těchto 

stanov, 
i) projednává návrhy, připomínky a stížnosti členů LK B05. 

24. Výkonný výbor může jednotlivými povinnostmi, které mu byly svěřeny, pověřit některého 
svého člena či jinou osobu, za předpokladu, že s tím tato osoba vyjádří souhlas. Delegováním 
povinností nezaniká odpovědnost výkonného výboru vůči členské schůzi za jejich plnění.   

 

Předseda  
25. Předseda je statutárním orgánem LK B05. Předseda jedná jménem klubu, a to v souladu 

s rozhodnutím výkonného výboru a členské schůze. Jedná-li předseda jménem LK B05 
v rozporu s těmito rozhodnutími, je povinen nahradit případnou škodu, kterou takovým 
jednáním způsobí. 

26. V případě nepřítomnosti předsedy, či pokud předseda neplní své povinnosti, jej po dobu 
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nezbytně nutnou se souhlasem hospodáře zastupuje ve všech činnostech místopředseda LK 
B05. 

27. Funkční období předsedy je tříleté. Přijetí těchto stanov nemá vliv na běh funkčního období 
předsedy zvoleného podle starších předpisů Lukostřeleckého klubu Brno 05. 

 
V. 

Majetek a hospodaření 
 

1. Majetek LK Brno 05 tvoří finanční fondy a hmotný i nehmotný majetek. 
2. Zdrojem majetku LK Brno 05 jsou zejména: 

a) příspěvky členů LK B05, 
b) příjmy z vedlejší hospodářské činnosti provozované k podpoře činnosti hlavní, 
c) příjmy dosahované v souvislosti s hlavní činností, zejména v souvislosti s organizováním 

sportovní a osvětové činnosti a s provozováním sportovních zařízení, 
d) příspěvky a dotace ze zastřešujících organizací a svazů, granty, dotace či příspěvky ze 

státního rozpočtu nebo jiných veřejných rozpočtů, 
e) dary. 

3. Majetek LK B05 je ve vlastnictví LK B05 jako celku. O převodech vlastnického práva 
k majetku, kromě majetku nemovitého, i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších 
dispozicích s ním rozhoduje výkonný výbor. O veškerých dispozicích (nabývání, pozbývání 
apod.) s nemovitým majetkem rozhoduje členská schůze. 

4. Vlastní hospodářská činnost LK B05 se řídí zásadami schválenými členskou schůzí. Bližší 
zásady hospodaření může upravit vnitřní předpis LK B05. 

 

 

VI. 
Závěrečná ustanovení 

1. Přijetím těchto stanov se ruší dosud platné stanovy Lukostřeleckého klubu Brno 05 
z 22. 1. 2005. 

2. Tyto stanovy nabývají platnosti dnem jejich schválení členskou schůzí klubu a účinnosti 
dnem zápisu na příslušném rejstříkovém soudu. 

 

 
 

 
Dne 4. 11. 2016 v Brně 

Mgr. Luboš Vachl   
předseda Lukostřeleckého klubu Brno 05, z. s. 


