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1.

DEFINICE POJMŮ
Zde uvedené pojmy mají v celém textu Stanov SSK definovaný význam, začínají-li velkým
písmenem a z kontextu nevyplývá opak.
„Člen“ znamená člen Spolku ve smyslu ustanovení § 232 a násl. NOZ. Stanovy rozlišují dva
druhy členství, Základní Člen a Plnoprávný Člen.
„Členský příspěvek“ znamená peněžitý členský příspěvek, který musí Spolku hradit
Plnoprávný Člen, a který je následně Spolkem odváděn hlavnímu spolku – ČSS.
„ČSS“ znamená Český střelecký svaz, z.s., IČO: 00539520, se sídlem U Pergamenky
1511/3, Holešovice, 170 00 Praha, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze v oddíle L, vložka 170.
„NOZ“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů.
„ProvVyhl“ znamená vyhláška Ministerstva vnitra č. 221/2017 Sb., o provedení některých
ustanovení zákona o zbraních, ve znění pozdějších předpisů.
„Spolek“ znamená pobočný spolek hlavního spolku – ČSS, a to pobočný spolek, jehož
organizační struktura je vymezena těmito Stanovami.
„Spolkový příspěvek“ znamená peněžitý členský příspěvek, který musí Spolku hradit
Základní Člen, a který je placen za účelem financování vlastní činnosti Spolku.
„Stanovy ČSS“ znamenají platné stanovy hlavního spolku – ČSS.
„Stanovy SSK“ znamenají stanovy Spolku sepsané na této listině.
„Střelnice“ znamená střelnice ve smyslu ustanovení § 52 ZbraňZ, která je provozována
Spolkem. Střelnice se nachází na adrese Březová, Staromlýnská 122, PSČ 360 01.
„ZbraňZ“ znamená zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních, ve znění pozdějších
předpisů.

2.

ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE SPOLKU

2.1.

Název Spolku
Název Spolku je: ČSS, z.s. – sportovně střelecký klub Karlovy Vary – Březová

2.2.

Identifikační číslo Spolku
Spolku bylo přiděleno IČO:

2.3.

182 29 182

Sídlo Spolku
Spolek má sídlo na adrese: Staromlýnská 122/31, 360 01 Březová

2.4.

Údaje o zápise ve spolkovém rejstříku

2.4.1.

Spolek byl zapsán do spolkového rejstříku dne 01. 01. 2014.

2.4.2.

Spolek je zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle L,
vložka 62606.
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2.5.

Další údaje

2.5.1.

Spolek je pobočným spolkem ČSS. Spolek je kromě spolkového rejstříku evidován na
sekretariátu ČSS pod evidenčním číslem Č-0115, od něhož má od 24. 09.1990 vystaven
registrační list jako základní zřizovací listinu, který byl aktualizován dne 16. 09. 2015.

2.5.2.

Spolek má vlastní právní osobnost.

2.5.3.

Spolek je oprávněn užívat vlastní jednotnou symboliku, znak a vlajku.

3.

ÚČEL ZALOŽENÍ SPOLKU

3.1.

Hlavní činnost

3.1.1.

Spolek byl jako pobočný spolek hlavního spolku – ČSS – založen za účelem provozování,
podpory, organizování a řízení sportovně střelecké a rekreačně střelecké činnosti svých
členů.

3.1.2.

Další hlavní činnosti Spolku vyplývají z platných Stanov ČSS.

3.2.

Předmět podnikání

3.2.1.

Spolek je oprávněn podnikat v následujících oborech:
a)

provozování střelnice
(koncesovaná živnost)

b)

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
(nejedná se o živnost)

4.

ČLENSTVÍ VE SPOLKU

4.1.

Obecné předpoklady

4.1.1.

Členem Spolku může být pouze fyzická osoba - občan České republiky.

4.1.2.

Členem Spolku muže být pouze osoba starší 18 let. Osoba mladší 18 let se může stát členem
Spolku jen se souhlasem svých zákonných zástupců, kteří ručí za plnění jeho povinností ve
vztahu ke Spolku.

4.2.

Druhy členství

4.2.1.

Spolek rozlišuje dva druhy členství:
a)

Základní Člen

b)

Plnoprávný Člen

4.2.2.

Pro oba druhy členství platí bod 4.1. Stanov SSK.

4.3.

Vznik členství

4.3.1.

O přijetí každého nového Člena rozhoduje Výbor, a to na základě písemné přihlášky
žadatele, která musí obsahovat následující údaje:
 jméno, příjmení a titul žadatele
 datum a místo narození žadatele
 adresa trvalého bydliště žadatele
 základní kontaktní údaje žadatele (mobilní telefon, e-mail…)
 povolání žadatele
 zdůvodnění žádosti vč. kopie platného zbrojního průkazu, je-li žadatel jeho
držitelem
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4.3.2.

Výbor je povinen žadatele o členství ve Spolku do 2 měsíců od podání jeho žádosti
písemnou formou vyrozumět o tom, zda byla jeho žádost Výborem přijata, či nikoliv.

4.3.3.

V případě přijetí žádosti o členství ve Spolku začíná běžet takovému žadateli zkušební doba
v délce trvání 12 měsíců od rozhodnutí Výboru o přijetí jeho žádosti. Tuto zkušební dobu je
Výbor oprávněn v odůvodněných případech zkrátit nebo zcela prominout, nebo jí naopak
prodloužit o maximálně dalších 12 měsíců. Pokud Výbor před uplynutím zkušební doby
u daného žadatele nerozhodne tak, že se žadatel ve zkušební době neosvědčil, uplynutím
zkušební doby se žadatel stává Základním Členem.

4.3.4.

Proti rozhodnutí Výboru o odmítnutí žádosti žadatele o členství, jejím přijetí, o změně
zkušební doby, či osvědčení/neosvědčení žadatele o členství ve zkušební době není přípustné
odvolání.

4.3.5.

Žadateli o členství ve zkušební době náleží práva a povinnosti Základního Člena podle bodu
4.4.1 a 4.4.2. Stanov SSK, s výjimkou bodu 4.4.2.c) a 4.4.2.d) Stanov SSK.

4.3.6.

Základní Člen může kdykoliv za trvání jeho členství ve Spolku požádat Výbor nebo
Předsedu o to, aby získal statut Plnoprávného Člena. Obdrží-li uvedený orgán Spolku
takovou žádost, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu sekretariátu ČSS a požádá
tento orgán o zápis Plnoprávného Člena do evidence vedené ČSS a vystavení členského
průkazu ČSS. Členství Plnoprávnému Členu vzniká až po zaplacení Členského příspěvku na
příslušný kalendářní rok ČSS. Plnoprávný Člen má status základního (evidovaného) člena
ČSS ve smyslu čl. IV. odst. 7 a 8 Stanov ČSS a může čerpat výhody plnoprávného členství
v ČSS.

4.4.

Povinnosti Členů

4.4.1.

Základní Člen má tyto povinnosti:

4.4.2.

a)

při jakékoliv činnosti na Střelnici dodržovat všechny platné právní normy, platný
provozní řád střelnice, pokyny pověřeného správce střelnice či dalších oprávněných
osob (např. rozhodčích při soutěžích), zásady bezpečného zacházení se zbraní a další i
interní pravidla Spolku nebo ČSS (či mezinárodní organizace, jíž je ČSS členem),
nebo jimi schválené či doporučené metodiky

b)

dodržovat platné Stanovy SSK

c)

plnit všechny povinnosti vyplývající pro něj z rozhodnutí orgánů Spolku

d)

platit řádně a včas Spolkový příspěvek

e)

odpracovat brigádnické hodiny, jejichž počet na kalendářní rok určuje Výbor

f)

řádně hospodařit s majetkem Spolku, který mu byl svěřen, střežit jej a ochraňovat jej
před poškozením, ztrátou, zneužitím nebo zničením

g)

dodržovat zásady sportovního chování fair play

h)

jednat ve vztahu k ostatním členům Spolku v rámci spolkového života vždy čestně,
poctivě a s náležitou úctou

i)

nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy Spolku a ČSS

Základní Člen má tato práva:
a)

podílet se na činnosti Spolku

b)

být informován o činnosti Spolku prostřednictvím Předsedy nebo členů Výboru

c)

za podmínek vymezených Stanovami SSK nahlížet do účetnictví a listin Spolku

d)

účastnit se Členské schůze, předkládat jí návrhy a hlasovat na ní, a požadovat i dostat
na ní vysvětlení záležitostí Spolku, vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu
zasedání Členské schůze

e)

využívat zařízení Spolku (zejména střelnici) popřípadě dalších výhod, které Spolek
poskytuje svým Členům, a to v rozsahu a za podmínek určených Výborem
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4.4.3.

Plnoprávný Člen má práva a povinnosti stejná, jako Základní Člen, nestanoví-li Stanovy
SSK jinak.

4.4.4.

Plnoprávný Člen má navíc tyto povinnosti:

4.4.5.

a)

dodržovat platné Stanovy ČSS

b)

platit řádně a včas Členský příspěvek

Plnoprávný Člen má navíc tato práva:
a)

být volen do funkce Předsedy nebo do funkce člena Výboru

b)

další práva Plnoprávného Člena vyplývají z platných Stanov ČSS

4.5.

Zánik členství

4.5.1.

Členství ve Spolku zaniká:

4.5.2.

4.5.3.

a)

doručením písemného oznámení o vystoupení Člena na adresu sídla Spolku,

b)

úmrtím Člena,

c)

zánikem Spolku bez právního nástupce,

d)

vyloučením Člena

e)

případně z jiného důvodu stanoveného zákonem nebo Stanovami SSK.

O vyloučení Člena rozhoduje Výbor. Výbor je oprávněn Člena vyloučit z následujících
důvodů:
a)

pokud se Člen dostane do prodlení se zaplacením Spolkového příspěvku delším než 3
měsíce, a dlužný příspěvek neuhradí ani v dodatečné lhůtě poskytnuté mu Předsedou,
Výborem nebo jeho pověřeným členem

b)

pokud Člen závažným způsobem poruší své povinnosti vyplývající ze Stanov SSK
a/nebo Stanov ČSS, jedná-li se o Plnoprávného Člena

c)

pokud Člen opakovaně méně závažným způsobem poruší svou povinnost vyplývající
ze Stanov SSK a/nebo Stanov ČSS, jedná-li se o Plnoprávného Člena, ačkoliv byl
v posledních 12 měsících ze strany Předsedy nebo Výboru písemnou formou
upozorněn na předchozí porušení své povinnosti s možností jeho vyloučení v případě
opakovaného porušení této nebo jiné jeho povinnosti

d)

pokud Člen přestal splňovat podmínky bezúhonnosti podle ustanovení § 22 ZbraňZ
nebo spolehlivosti podle ustanovení § 23 ZbraňZ

Za závažné porušení povinností Člena se považuje zejména:
a)

takové protiprávní jednání Člena, v důsledku něhož vznikne Spolku, ČSS nebo jinému
Členu újma

b)

takové protiprávní jednání Člena, v jehož důsledku hrozí vznik závažné újmy na
straně Spolku, ČSS nebo jiného Člena

4.5.4.

Rozhodnutí Výboru o vyloučení Člena musí být vyhotoveno vždy písemnou formou a musí
být řádně odůvodněno. Proti takovému rozhodnutí Výboru si může vyloučený Člen podat
odvolání k Členské schůzi, a to písemnou formou ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy mu bylo
doručeno rozhodnutí Výboru o jeho vyloučení. Takové odvolání musí být v uvedené lhůtě
doručeno na adresu sídla Spolku; podání takového odvolání má odkladný účinek. Marným
uplynutím uvedené lhůty zaniká vyloučenému Členovi jeho členství ve Spolku. Nejblíže
konaná Členská schůze je povinna o odvolání vyloučeného Člena řádně rozhodnout tak, že
rozhodnutí Výboru o vyloučení Člena buď potvrdí, nebo je zruší. Pokud Členská schůze na
základě odvolání dotčeného Člena zruší rozhodnutí Výboru o jeho vyloučení, jeho členství
ve Spolku nezaniká, jinak platí rozhodnutí Výboru o jeho vyloučení.

4.5.5.

Nezaplatí-li Plnoprávný Člen na příslušný kalendářní rok Členský příspěvek, ztrácí status
Plnoprávného Člena, ale zůstává nadále Základním Členem, pokud nebyl vyloučen pro
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nezaplacení Spolkového příspěvku postupem předjímaným v bodě 4.5.2.a) Stanov SSK.
Dodatečnou úhradou Členského příspěvku na daný rok v přiměřené době dochází k obnovení
statusu Plnoprávného člena.
4.5.6.

Zánikem členství Základního Člena ve Spolku zaniká i jeho členství coby Plnoprávného
Člena.

4.6.

Seznam Členů

4.6.1.

Výbor odpovídá za vedení seznamu Členů, a to v členění Základní Členové a Plnoprávní
Členové.

4.6.2.

Do seznamu se zapisují i žadatelé o členství, jejichž žádost byla Výborem přijata, včetně
údajů o jejich zkušební době.

4.6.3.

Seznam musí být veden v rozsahu a způsobem určeným Stanovami ČSS nebo interními
pokyny (metodikou) ČSS.

4.7.

Příspěvky Členů

4.7.1.

Základní Člen je povinen platit Spolkový příspěvek ve výši určené Členskou schůzí.

4.7.2.

Plnoprávný Člen je povinen platit dále i Členský příspěvek ve výši určené Sjezdem delegátů
ČSS.

4.7.3.

Splatnost všech příspěvků na daný rok je vždy nejpozději do 31. ledna daného kalendářního
roku.

5.

ORGÁNY SPOLKU

5.1.

Předseda

5.1.1.

Statutárním orgánem Spolku je Předseda.

5.1.2.

Předsedu volí a odvolává Členská schůze.

5.1.3.

Funkční období Předsedy jsou 4 roky. Předseda může být do své funkce zvolen i opakovaně.

5.1.4.

Předsedovi přísluší vedení Spolku.

5.1.5.

Předseda za Spolek vyřizuje b ě ž n é z á l e ž i t o s t i Spolku a je odpovědný za plnění
veškerých povinností Spolku ve vztahu k ČSS a ve vztahu k Policii ČR za Spolek coby
provozovatele Střelnice a majitele zbraní.

5.1.6.

Předseda je povinen zajistit vedení účetnictví (účetní evidence) Spolku.

5.1.7.

Za b ě ž n é z á l e ž i t o s t i Spolku se považují zejména:
a)

sjednávání závazků za Spolek, bez ohledu na to, zda Spolek vystupuje v takových
závazcích jako zavázaný nebo oprávněný, za předpokladu, že výše pohledávky či
závazku kterékoli smluvní strany nepřesáhne částku 20 000,00 Kč (slovy: dvacet tisíc
korun českých) bez DPH; s výjimkou závazků:
 jejichž předmětem je nabytí nebo prodej střelných zbraní, kdy Spolek vystupuje
jako prodávající nebo kupující
 jejichž předmětem je nikoliv běžný pronájem Střelnice,
Jedná-li se o závazek na dobu neurčitou, považuje se za hodnotu závazku cena
pětiletého plnění.

b)

jednání s veřejnoprávními orgány (soudy, finančními úřady, krajskými úřady,
obecními úřady, úřady celní správy, Policií České republiky, Českým statistickým
úřadem apod.) ve všech záležitostech Spolku

c)

udělení či odejmutí statutu správce Střelnice ve smyslu ustanovení § 55 ZbraňZ
jednotlivým Členům nebo třetím osobám, kteří jsou oprávněnými uživateli Střelnice
nebo jejich zástupci
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5.1.8.

Předseda Spolku je při výkonu své funkce povinen:
a)

dodržovat závazné právní předpisy zejména ZbraňZ a ProvVyhl

b)

dodržovat všechny povinnosti uložené mu v souvislosti s výkonem funkce statutárního
orgánu Spolku právními předpisy a Stanovami SSK

c)

řádně plnit a vykonávat usnesení Výboru a/nebo Členské schůze

5.1.9.

Předseda je oprávněn svolat Členskou schůzi po projednání této záležitosti ve Výboru.

5.2.

Výbor

5.2.1.

Výbor je kolektivní orgán.

5.2.2.

Výbor n e n í statutárním orgánem Spolku.

5.2.3.

Výbor má 5 členů.

5.2.4.

Členy Výboru volí a odvolává Členská schůze. Zvolením Předsedy (viz bod 5.1. Stanov
SSK) se Předseda stává členem Výboru. Zánikem funkce Předsedy zaniká i jeho členství ve
Výboru.

5.2.5.

Funkční období člena Výboru jsou 4 roky. Člen Výboru může být do své funkce zvolen
i opakovaně.

5.2.6.

Výbor p r i m á r n ě určuje základní vedení Spolku a dohlíží na jeho řádný výkon.

5.2.7.

S e k u n d á r n ě pak Výbor plní funkci kontrolního orgánu Spolku. Výbor dohlíží na
výkon působnosti Předsedy a na uskutečňování veškeré činnosti Spolku.

5.2.8.

Do působnosti Výboru náleží jakákoliv věc týkající se Spolku, ledaže ji Stanovy SSK svěřují
do působnosti jiného orgánu Spolku.

5.2.9.

Do výlučné působnosti Výboru spadá rozhodování o těchto záležitostech:
a)

rozhodování o všech záležitostí Spolku, které nespadají do běžných záležitostí, které
jsou v působnosti Předsedy (srov. bod 5.1.7. Stanov SSK), a to zejména o těchto
záležitostech:
 nabytí a prodeji střelných zbraní, kdy Spolek vystupuje jako prodávající nebo
kupující
 pronájem nemovitostí ve vlastnictví Spolku nad rámec běžného pronájmu Střelnice
 zápůjčka nebo výpůjčka majetku Spolku
 bezúplatný převod jakéhokoliv majetku nebo majetkových hodnot Spolku na třetí
osoby
 prominutí dluhu

b)

schválení uzavření jakékoliv smlouvy mezi Spolkem na straně jedné a Členem na
straně druhé

c)

provádění jakýchkoliv změn v provozním řádu Střelnice (srov. ustanovení § 52 odst. 4
písm. b) ZbraňZ a § 28 ProvVyhl)

d)

uzavření pracovní smlouvy nebo dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr,
kde Spolek vystupuje jako zaměstnavatel

e)

schválení zásad pro výkon činnosti Předsedy

5.2.10.

Výbor rozhoduje o žádosti Člena na poskytnutí informací podle bodu 4.4.2.c) Stanov SSK.

5.2.11.

Výbor je oprávněn svolat Členskou schůzi, pokud jí nesvolá Předseda.

5.2.12.

Výbor je oprávněn omezit Předsedovi právo zastupovat Spolek navenek v těchto případech:
a)

Předseda svým jednáním hrubým způsobem porušuje své povinnosti
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b)

Předseda opakovaně méně závažným způsobem porušuje své povinnosti, ačkoliv byl
v uplynulých třech měsících ze strany Výboru na porušování svých povinností
písemně upozorněn

Omezení práva Předsedy za Spolek jednat není účinné ve vztahu k třetím osobám, které o
takovém omezení nevěděly. Spolek se může proti Předsedovi domáhat náhrady škody
způsobené Spolku v důsledku porušení tohoto omezení jeho práv.
5.2.13.

Každý člen Výboru je oprávněn nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti
Spolku a kontrolovat, zda účetní zápisy a Spolkem vedené evidence jsou řádně vedeny
v souladu se skutečností a zda činnost Spolku se uskutečňuje v souladu s právními předpisy,
Stanovami SSK, a pokyny a usneseními Výboru a Členské schůze.

5.2.14.

Při výkonu své působnosti Výbor kontroluje a Členské schůzi předkládá závěry a doporučení
týkající se zejména:
a)

plnění úkolů uložených Předsedovi Výborem a Členskou schůzí

b)

plnění úkolů uložených Výboru Členskou schůzí

c)

dodržování Stanov SSK a právních předpisů při výkonu činnosti Spolku

d)

hospodářské a finanční činnosti Spolku, jeho účetnictví, účetní evidence, dalších
Spolkem
vedených
evidencí,
dokladů,
účtů,
stavu
majetku
a jmění Spolku

5.2.15.

Výbor se schází podle potřeby minimálně jedenkrát za dva měsíce. Zasedání Výboru svolává
Předseda, není-li funkce Předsedy obsazena nebo neplní-li Předseda řádně svou povinnost
svolat Výbor, svolává zasedání Výboru kterýkoliv člen Výboru.

5.2.16.

Předseda je povinen bezodkladně svolat zasedání Výboru vždy, požádá-li o to některý
z členů Výboru.

5.2.17.

Zasedání Výboru se koná zpravidla v sídle Spolku, ledaže by Výbor rozhodl jinak.

5.2.18.

Výkon funkce člena Výboru je nezastupitelný; to však nebrání tomu, aby člen Výboru
zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena Výboru, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.

5.2.19.

Zasedání Výboru řídí Předseda, v jeho nepřítomnosti pak nejstarší člen Výboru, pokud se
Výbor neusnesl jinak.

5.2.20.

O průběhu zasedání Výboru a rozhodnutích, o nichž Výbor hlasoval, se pořizuje zápis, který
podepisuje předsedajícím určený zapisovatel a předsedající.

5.2.21.

V zápisu z jednání Výboru musí být jmenovitě uvedeni členové Výboru, kteří hlasovali proti
jednotlivým rozhodnutím Výboru nebo se zdrželi hlasování, pokud o to tito členové
požádají. U neuvedených členů Výboru se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí.
V zápise se uvedou i stanoviska menšiny členů Výboru, pokud o to tito členové požádají.

5.2.22.

Náklady spojené se zasedáním Výboru nese Spolek.

5.2.23.

Výbor je schopen se usnášet, je-li jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů.

5.2.24.

K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech, které jsou v působnosti Výboru, je zapotřebí
nadpoloviční většiny přítomných členů Výboru. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas
člena Výboru, který řídí zasedání Výboru. Každý člen Výboru má 1 hlas. Hlasování se
provádí aklamací (veřejným projevem souhlasu).

5.2.25.

Výbor se řídí zásadami schválenými Členskou schůzí, pokud jsou v souladu s právními
předpisy a Stanovami SSK. Nikdo není oprávněn Výboru udělovat pokyny týkající se jeho
zákonné povinnosti kontroly výkonu působnosti Předsedy.

5.2.26.

Při hlasování týkajících se výkonu práv a povinností konkrétního člena Výboru hlasováním,
dotčená osoba nehlasuje, pokud ostatní členové Výboru nerozhodli jinak.

5.2.27.

Všichni členové Výboru musí mít zajištěn plný přístup na internetové stránky Spolku, jsou-li
zřízeny.
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5.3.

Společná ustanovení pro členy volených orgánů Spolku

5.3.1.

Voleným orgánem Spolku nebo jeho členem může být pouze Plnoprávný Člen, který je
a)

plně svéprávný, tj. osoba, která:
 dosáhla věku 18 let,
 a která nemá omezenou svéprávnost

b)

a bezúhonný ve smyslu ustanovení § 22 ZbraňZ
(bezúhonnost je kandidát na volený orgán Spolku nebo jeho člena povinen doložit
Spolku výpisem z rejstříku trestů ne starším než 3 měsíce nejpozději před zahájením
volby nebo platným zbrojním průkazem)

5.3.2.

Kdo přijme funkci voleného orgánu Spolku nebo jeho člena, 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.

5.3.3.

Funkce voleného orgánu Spolku nebo jeho člena z a n i k á :
a)

smrtí

b)

odvoláním

c)

odstoupením; odstoupí-li volený orgán Spolku nebo jeho člen ze své funkce
písemným prohlášením došlým Spolku, zaniká jeho funkce uplynutím dvou měsíců od
dojití prohlášení, ledaže orgán, který jej volil, nerozhodne o zkrácení tohoto termínu

d)

okamžikem, kdy přestane volený orgán Spolku nebo jeho člen splňovat podmínky pro
výkon funkce; pokud volený orgán Spolku nebo jeho člen během svého funkčního
období ztratí status Plnoprávného Člena, a nedojde-li k jeho obnově ani ve lhůtě
dodatečně mu poskytnuté jiným orgánem Spolku nebo členem takového orgánu, která
nesmí být kratší než 30 dnů, jeho funkce Předsedy zaniká.
(srov. bod 4.5.5. věta druhá Stanov SSK)

e)

volbou nového orgánu Spolku nebo jeho člena, nejpozději však uplynutím 2 měsíců
od skončení jeho funkčního období

5.4.

Členská schůze

5.4.1.

Nejvyšším orgánem Spolku je Členská schůze. Členská schůze je tvořena všemi přítomnými
Členy Spolku, tj. přítomnými Základními Členy a přítomnými Plnoprávnými Členy.

5.4.2.

Do působnosti Členské schůze náleží:
a)

rozhodování o změně Stanov SSK

b)

rozhodování o výši Spolkových příspěvků

c)

rozhodování o volbě a odvolání Předsedy a ostatních členů Výboru

d)

projednání a schválení zpráv a doporučení Výboru podle bodu 5.2.14. Stanov SSK

e)

rozhodování o odvolání Člena proti rozhodnutí Výboru o jeho vyloučení (srov. bod
4.5.4. Stanov SSK)

f)

rozhodování o jakémkoliv zcizování nemovitostí ve vlastnictví Spolku, nabývání
nemovitostí, jakož i rozhodování o zatěžování nemovitostí ve vlastnictví Spolku
věcnými břemeny

g)

rozhodování o zrušení Spolku

h)

rozhodování o generálním sponzorovi Spolku

i)

schvalování zásad pro činnost Výboru
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j)

rozhodování o zániku Spolku

5.4.3.

Členská schůze si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje NOZ, jiné
zákony, Stanovy SSK nebo Stanovy ČSS.

5.4.4.

Rozhodným dnem k účasti na Členské schůzi je d e n p ř e d c h á z e j í c í d n i konání
Členské schůzi. Členské schůze jsou oprávněni se účastnit a vykonávat svá práva ti Členové,
kteří byli k rozhodnému dni zapsáni v seznamu Členů vedeným Spolkem.

5.4.5.

Členská schůze se koná zpravidla jednou za rok, nejméně však jednou za dva roky.

5.4.6.

Členskou schůzi svolává Předseda (srov. bod 5.1.9. Stanov SSK) nebo Výbor (srov. bod
5.2.10. Stanov SSK).

5.4.7.

Předseda je povinen Členskou schůzi svolat vždy,

5.4.8.

a)

pokud mu tuto povinnost uloží Výbor,

b)

nebo požádá-li o to nejméně jedna třetina všech Členů.

Svolavatel nejméně 30 dnů přede dnem konání Členské schůze u v e ř e j n í pozvánku na
Členskou schůzi na internetových stránkách Spolku (jsou-li Spolkem zřízeny) a současně ji
vyvěsí na informační desku Spolku na Střelnici. O konání Členské schůze musejí být
Členové v uvedené lhůtě jejím svolavatelem v y r o z u m ě n i jedním z následujících
způsobů (nebo jejich kombinací):
a)

e-mailovou zprávou

b)

krátkou textovou zprávou (SMS) prostřednictvím mobilního operátora

c)

obyčejným dopisem

a svolavatel Členské schůze je v takovém oznámení povinen upozornit Členy na skutečnost,
že pozvánka na Členskou schůzi je v plném znění uveřejněna na internetových stránkách
Spolku (jsou-li Spolkem zřízeny) a na informační desce Spolku na Střelnici, a dále musí
oznámení obsahovat i poučení, že listiny a dokumenty, které mají být předmětem projednání
Členskou schůzí, jsou k dispozici k nahlédnutí nejméně 10 dnů před konáním Členské
schůze v sídle Spolku.
5.4.9.

Z pozvánky musí být zřejmé místo, čas a pořad zasedání Členské schůze.

5.4.10.

Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání alespoň polovina všech
Členů, kteří byli Členy k rozhodnému dni.

5.4.11.

Zjistí-li se před zahájením Členské schůze, že Členská schůze není usnášeníschopná,
Členská schůze se nekoná, a její svolavatel je povinen svolat náhradní Členskou schůzi, a to
stejným způsobem, jako je uvedeno v bodech 5.4.8. a 5.4.9. Stanov SSK, s těmito rozdíly:
a)

lhůta uvedená v bodu 5.4.8. Stanov SSK se zkracuje na polovinu

b)

pozvánka i oznámení musí obsahovat informaci, že se jedná o náhradní Členskou
schůzi

5.4.12.

Náhradní členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání alespoň čtvrtina
všech Členů, kteří byli Členy k rozhodnému dni.

5.4.13.

Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných Členů spolku, nestanoví-li
Stanovy SSK jinak. Každý Člen má při rozhodování jeden hlas; hlasy Členů si jsou rovny.
Hlasování se provádí aklamací (veřejným projevem souhlasu), neodsouhlasila si Členská
schůze pro konkrétní bod pořadu jednání tajnou volbu nebo tajné hlasování.

5.4.14.

Členská schůze zvolí předsedajícího a zapisovatele, případně též osoby pověřené sčítáním
hlasů. Do doby zvolení předsedajícího řídí jednání Členské schůze svolavatel nebo jím
určená osoba. Totéž platí, pokud předsedající Členské schůze nebyl zvolen. Nebude-li
zvolen zapisovatel, nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí tyto osoby svolavatel Členské
schůze. Členská schůze může rozhodnout, že předsedajícím Členské schůze
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a osobou pověřenou sčítáním hlasů bude jedna osoba, neohrozí-li to řádný průběh Členské
schůze.
5.4.15.

O průběhu konání zasedání Členské schůze může být osobou určenou předsedajícím pořízen
zvukový záznam.

5.4.16.

Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání Členské schůze do 15 dnů ode dne jejího ukončení.
Zápis podepisuje zapisovatel a předsedající.

5.4.17.

Zápis obsahuje:
a)

označení Spolku,

b)

místo a dobu konání Členské schůze s uvedením, zda se jedná o řádnou Členskou
schůzi nebo náhradní Členskou schůzi,

c)

jméno předsedajícího, zapisovatele a osoby nebo osob pověřených sčítáním hlasů,

d)

popis projednání jednotlivých záležitostí zařazených na pořad Členské schůze,

e)

přijatá usnesení Členské schůze a výsledky voleb s uvedením výsledků
hlasování/voleb

f)

a obsah protestu osoby přítomné na zasedání Členské schůze, jestliže o to protestující
požádá.

5.4.18.

K zápisu se přiloží předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných.

5.4.19.

Členské schůze se může zúčastnit i host na pozvání jejího svolavatele. O odmítnutí účasti
takového hosta musí rozhodnout Členská schůze.

6.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1.

Způsob jednání za Spolek

6.1.1.

Za Spolek jedná navenek Předseda.

6.1.2.

Za Spolek může jednat i další člen Výboru na základě rozhodnutí Výboru a zmocnění, které
mu bylo na základě takového rozhodnutí Výboru poskytnuto Předsedou.

6.1.3.

Písemné jednání se uskutečňuje tak, že k napsanému či vytištěnému názvu Spolku připojí
svůj podpis osoba oprávněná podle Stanov SSK za Spolek jednat s uvedením své funkce.

6.1.4.

Předseda může se souhlasem Výboru zmocnit i další třetí osoby (advokáta, daňového
poradce, externího účetního, soudního znalce…) k zastupování Spolku v záležitostech
vyžadujících odborné zastoupení.

6.2.

Právní poměry Spolku a řešení sporů

6.2.1.

Vznik, právní poměry a zánik Spolku, jakož i všechny právní vztahy vyplývající ze Stanov
SSK se řídí NOZ a dalšími českými obecně závaznými právními normami.

6.2.2.

Případné spory mezi Členy a Spolkem, spory mezi Spolkem a členy jeho volených orgánů,
jakož i vzájemné spory mezi Členy, související s jejich účastí ve Spolku, budou řešeny
smírnou cestou. Nepodaří-li se spory takto vyřešit, bude o nich rozhodnuto nadřízeným
Krajským sdružením ČSS případně přímo ČSS. Nebude-li o sporech takto rozhodnuto
v přiměřené době, může o řešení sporu rozhodnout soud. Věcnou a místní příslušnost
takového soudu stanovují obecně závazné právní normy.

6.3.

Změny Stanov SSK

6.3.1.

O změnách Stanov SSK rozhoduje Členská schůze na návrh Předsedy po vyjádření Výboru.

6.3.2.

K přijetí rozhodnutí Členské schůze o změně Stanov SSK se vyžaduje kvalifikovaná
dvoutřetinová většina hlasů přítomných Členů.

6.3.3.

Stanovy Spolku nesmí být v rozporu se Stanovami ČSS.

6.4.

Účinnost Stanov SSK
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Znění těchto Stanov SSK odpovídá stavu schváleného Členskou schůzí konanou dne 15. 09.
2018.

Za správnost:

Martin Smolík, Předseda
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