Český střelecký svaz z.s.
Sportovně střelecký klub Jablonné v Podještědí
Lidická 502
471 25 Jablonné v Podještědí
IČO 71247050

Stanovy
Sportovně střeleckého klubu Jablonné v Podještědí
Článek I.
Název, sídlo, základní identifikační údaje a působnost
1. Název organizace je „Český střelecký svaz, z.s. - Sportovně střelecký klub Jablonné
v Podještědí“ (dále jen SSK)
2. Sídlo SSK je Lidická 502, 471 25 Jablonné v Podještědí
3. SSK je zřízen Českým střeleckým svazem jako zapsaným spolkem na základě ustanovení
§228 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník jako pobočný spolek a má dle stanov Českého
střeleckého svazu plnou právní subjektivitu jako právnická osoba.
4. SSK má plnou právní subjektivitu jako právnická osoba registrovaného u rejstříkového soudu
pod IČO: 71247050.
5. SSK je pobočným spolkem Českého střeleckého svazu (ČSS, z.s.), kde je registrován pod
číslem 0026.
6. Areál střelnice se nachází na pozemcích parc. č. 971/2 a 953/3 ve vlastnictví SSK a pronajaté
části parc. č. 953/5, v k.ú. Jablonné v Podještědí [656216], obec Jablonné v Podještědí
[561631], okres Česká Lípa, zapsáno na LV u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj
7. SSK používá vlastní symboliku, znak a vlajku

Článek II.
Poslání a prostředky k plnění úkolů
1. SSK je dobrovolnou organizací občanů‚ kteří se sdružili s cílem provozovat, podporovat‚
organizovat a řídit klubovou sportovní činnost se střelnými zbraněmi - vzduchovými‚
mechanickými i palnými, a to jak kulovými tak brokovými.".
2. SSK, organizuje a řídí sportovně-střelecké soutěže o věcné ceny‚ a při těchto sportovních
činnostech se řídí mezinárodními a národními pravidly sportovní střelby dle mezinárodních
pravidel IPSC, IDPA, dále pak dle národních pravidel LOS, KVZ popřípadě upravených
klubových pravidel.
3. SSK organizuje a řídí reprezentaci klubu ve sportovní střelbě na národní úrovni ČR.
4. SSK umožňuje všem svým členům bez rozdílu věku využívat volný čas v rekreační, soutěžní a
sportovní střelbě a jiných aktivitách v areálu střelnice, pokud tyto nejsou v rozporu se
zákonem.
5. SSK umožňuje svým členům získávání licence rozhodčích a trenérů sportovní střelby a vede
jejich evidenci.
6. SSK se při sportovní činnosti řídí mezinárodními a národními pravidly sportovní střelby ISSF‚
která vydává ČSS a propozicemi SSK vydanými při soutěžích, jejichž je sám pořadatelem.

7. SSK je oprávněn nabývat movité i nemovité věci a nakládat s nimi v souladu s obecně
závaznými předpisy a ustanoveními.
8. SSK může spolupracovat na činnostech, které zahrnují zdravotnickou přípravu, přípravu k
civilní obraně, zájmovou činnost s technickým a sportovním zaměřením, přípravu
obyvatelstva k sebeobraně a vzájemné pomoci a další činnosti spojené s branností a se
zabezpečením přípravy k obraně státu.

Článek III.
Členství
1. Členství v SSK je individuální na základě svobodné vůle a není podmíněno rozdílem
národnosti a státní příslušnosti‚ není-li tato skutečnost v rozporu se stávajícími platnými
zákony ČR, nebo zákony příslušného státu nebo věkem, kdy minimální věk je 12 let. V
případě občana mladšího 18 let je nutný písemný souhlas zákonného zástupce.
2. Čekatelem na členství ani Řádným členem SSK se nemůže stát právnická osoba.
3. O přijetí každého čekatele na členství i řádného člena rozhoduje Členská schůze SSK
4. Čekatelem na členství SSK se může stát každý občan za těchto podmínek:
a. splňuje podmínky členství dle čl. III odst. 1
b. souhlasí a plní cíle, stanovy a pravidla SSK a chce se podílet na jejich realizaci.
c. po zkušební dobu 12 měsíců plní veškeré povinnosti jako člen SSK
d. složí do pokladny poplatek pro čekatele na členství v SSK
5. Řádným členem SSK se může stát každý občan za těchto podmínek:
a. uplynula doba 12 měsíců zkušební doby
b. souhlasí a plní cíle, stanovy a pravidla SSK a chce se podílet na jejich realizaci.
c. plní veškeré povinnosti člena SSK
d. potvrdí členství Výbor SSK
6. Čestným členem SSK se každý stát občan může za těchto:
a. členská schůze SSK může udělit čestné členství osobám, které se významně
zasloužily o SSK. Čestný člen má právo účastnit se schůzí, na které bude pozván.
Nemá hlasovací právo ani žádná jiná práva, jimiž disponují řádní členové, vyjma
užívání označení „Čestný člen SSK“, rovněž nemá vůči SSK žádné povinnosti.
b. členská schůze může vyhlásit soutěž ve sportovní střelbě, kterou pojmenuje po
významném nebo zasloužilém členu SSK se souhlasem tohoto člena, nebo jeho
pozůstalých.
7. Neaktivním členem SSK:
a. je člen SSK, který si je vědom, že ze závažných osobních důvodů (nemoc, mateřská
dovolená, dlouhodobý pobyt v zahraničí apod.) nemůže plnit všechny povinnosti vůči
SSK, ale má zájem o setrvání v SSK.
b. je zbaven brigádnické povinnosti za určený poplatek.
c. má právo zúčastnit se členské schůze, nemá právo volit.
d. při využívání střelnice je na něj pohlíženo jako na nečlena.
e. k 1. lednu nového roku prokazatelně informuje (písemně nebo e-mailem) Výbor SSK
o setrvání roli neaktivního člena
8. Členství v SSK zaniká:
a. dnem doručení oznámení (písemně nebo e-mailem) řádného člena nebo neaktivního
člena o jeho vystoupení z SSK směřujícího na členy Výboru SSK. Jeho členství
zanikne dnem 31. 12. příslušného roku.

b. úmrtím člena
c. vyloučení a zrušením členství tím, že se člen dopustil závažným způsobem nebo
opětovným porušením povinností plynoucích z členství SSK. O zrušení členství
rozhoduje písemně Členská schůze SSK po projednání za účasti člena. Když se ani po
výzvě k projednání člen nedostaví, lze vyloučení projednat i bez jeho účasti. Člen má
právo se odvolat proti rozhodnutí o vyloučení do 15 dnů od jeho doručení k členské
schůzi. Odvolání má odkladný účinek. Rozhodnutí členské schůze je konečné.
d. neinformováním Výboru od neaktivního člena o setrvání v SSK a to do 1. února
nového roku.
e. zánikem SSK
f. zánikem ČSS, z.s.
9. Členství v ČSS z.s.
a. předseda, jednatel a hospodář musí být členy ČSS z.s.
b. další členové SSK se mohou stát členy ČSS z.s. dobrovolně
c. členství v ČSS z.s. se řídí stanovami ČSS z.s.

Článek IV.
Povinnosti členů
1. Základní povinnosti člena SSK je:
a. seznámit se a řídit se těmito stanovami pravidly a usneseními orgánů SSK.
b. propagovat zásady sportovního chování a sportovního střelectví.
c. platit členské a klubové příspěvky ve výši určené výroční členskou schůzí SSK,
nejpozději do 31. ledna nového roku.
d. zúčastňovat se brigádnické činnosti v počtu hodin určených členskou schůzí SSK.
e. v případě neodpracování daných brigádnických hodin, je povinen tyto finančně
nahradit dle schválených pravidel. Výši náhrady za každou neodpracovanou hodinu
určuje členská schůze pro každý následující rok.
f. zúčastňovat se členských schůzí SSK.
g. u zvolených řádných členů se zúčastňovat jednání Výboru a revizní komise SSK.
2. S ohledem na majetek a provozní řád střelnice SSK jsou povinnosti člena následující:
a. V rámci obnovy a udržování majetku práci organizuje a řídí člen pověřený Výborem,
který odpracované hodiny eviduje a informuje Hospodáře SSK.
b. v areálu střelnice SSK dodržovat provozní řád střelnice a provozní hodiny a dbát na
pořádek při individuálních akcích, zejména pak při provádění praktické střelby.
c. vracet zapůjčený materiál v původním stavu a na určené místo.
d. plnit funkci správce střelnice dle rozpisu služeb pro daný rok
3. S ohledem na pořádání akcí je člen, dle svých možností, povinen:
a. na vyzvání Výboru se zúčastnit se akcí pořádaných klubem i jejich příprav (střelecké
soutěže, práce s mládeží), přípravy na akce se započítávají do brigádnické činnosti.
b. při pořádání individuálních akcí, je povinností člena, který tuto akci pořádá
informovat 30 kalendářní dní Výbor SSK o záměru akci pořádat.
c. pokud je starší 15 let, zúčastňovat se příprav a průběhu soutěží pořádaných SSK.
4. Je-li pověřený člen Výborem delegovaný do vyšších orgánů ČSS z.s., je povinen přenášet do
těchto orgánů úkoly a připomínky SSK. V případě nesplnění této povinnosti, má právo
Členská schůze SSK podat návrh na jeho odvolání.
5. Povinnosti zvoleného předsedy SSK:

plní povinnosti jako člen statutárního orgánu SSK
plní povinnosti nejvyššího člena SSK
zastupuje spolek SSK v právních záležitostech
jedná za SSK vůči třetím osobám a realizuje vůli členů spolku, projevenou v
rozhodnutích nebo prostřednictvím volených zástupců.
e. tvoří a navrhuje plány činnosti, finanční záměry a způsoby využití hmotných
prostředků SSK na další rok a předkládá je členské schůzi SSK
6. Povinnosti zvoleného tajemníka SSK:
a. plní povinnosti jako člen statutárního orgán SSK
b. plní povinnosti tajemníka SSK
c. po písemném zmocnění od předsedy zastupuje SSK v právních záležitostech
d. po písemném zmocnění od předsedy jedná za SSK vůči třetím osobám a realizuje vůli
členů spolku, projevenou v rozhodnutích nebo prostřednictvím volených zástupců.
e. zpracovává podklady pro prezentaci SSK
f. zpracovává zprávu o činnost SSK za uplynulý rok a předkládá je členské schůzi SSK
7. Povinnosti zvoleného hospodáře SSK:
a. plní povinnosti jako člen statutárního orgán SSK
b. zpracovává účetní evidenci SSK
c. spravuje pokladnu a účet SSK
d. vede evidenci hmotného a nehmotného majetku SSK
e. po písemném zmocnění od předsedy zastupuje SSK v právních záležitostech
f. po písemném zmocnění od předsedy jedná za SSK vůči třetím osobám a realizuje vůli
členů spolku, projevenou v rozhodnutích nebo prostřednictvím volených zástupců.
g. spravuje seznam všech čekatelů na členství a členů SSK
h. spravuje kontaktní adresu SSK
i. zpracovává evidenci brigádnických hodin všech čekatelů na členství i členů SSK a
předepisuje výši náhrady za neodpracované hodiny
j. vybírá členské a klubové příspěvky všech čekatelů na členství i členů SSK
k. přijímat peněžní sponzorské dary na účet SSK
l. vybírá poplatky za používání střelnice pro oslavy narozenin, sportovní akce, posezení
s přáteli atd. podřadnými členy klubu.
m. dává podklady tajemníkovi pro zpracování zprávy o činnosti SSK
n. dává podklady revizní komisi SSK
8. Povinnosti zvoleného člena Revizní komise SSK:
a. plní povinnosti jako člen revizní komise SSK
b. vede dokumentaci o kontrolách hospodaření a provozu střelnice
a.
b.
c.
d.

Článek V.
Práva členů
1. Člen SSK má právo zejména:
a. podílet se na činnosti SSK, být informován prostřednictvím Výboru SSK o dění v
SSK, podávat návrhy a připomínky.
b. být volen do funkcí SSK, je-li starší 18 let. Má právo být navrhován a volen do
vyšších orgánů ČSS prostřednictvím zvolených delegátů. Člen starší 18 let má právo
volit.

c. je-li starší 18 let, smí využívat individuálně areál střelnice po projednání a schválení
od členů Výboru i k nestřeleckým aktivitám (oslava narozenin, sportovní akce,
posezení s přáteli atd.) za poplatek stanovený členskou schůzí SSK. Výbor má právo
neschválit takovou akci.
d. je-li starší 18 let a majitel zbrojního průkazu, může bezplatně ke střelbě pozvat
maximálně 1 osobu blízkou, za kterou plně odpovídá. Za každou další osobu se účtuje
poplatek stanovený členskou schůzí dle pravidel SSK. Střelba bude probíhat v souladu
s provozním řádem střelnice a provozními hodinami.
e. po projednání a schválení od členů Výboru SSK využívat klubovou místnost.
f. zapůjčit terče a vybavení střelnice po projednání a schválení od členů Výboru a
následně ho navrátit v nepoškozeném stavu zpět do SSK
g. na poskytnutí terčů a dalšího zařízení střelnice používané při střelbě zdarma.

Článek VI.
Uspořádání a orgány SSK
1. Orgány SSK jsou:
a. Členská schůze SSK
b. Výbor SSK
c. Revizní komise SSK
2. Volené orgány SSK jsou odpovědny ze své činnosti členské schůzi, které předkládají zprávy o
své činnosti.
3. Usnesení orgánů SSK jsou závazná pro všechny členy SSK, pokud není dále stanoveno jinak.
4. Usnesení orgánů je přijato, hlasovala-li pro něj nadpoloviční většina přítomných s právem
hlasovacím, není-li dále stanoveno jinak. V případě rovnosti hlasů‚ rozhoduje hlas předsedy
orgánu.
5. Statutárním zástupcem SSK je předseda. V případě nedosažitelnosti předsedy je statutárním
zastupováním pověřen tajemník‚ nebo hospodář. V případě dalších činností je písemně
pověřen jiný člen SSK.

Článek VII.
Členská schůze SSK
1.

2.

3.
4.
5.

Členská schůze je nejvyšším orgánem SSK‚ který může přijímat rozhodnutí (je usnášení
schopná) v případě, že počet přítomných řádných členů je větší než 51% počtu všech řádných
členů.
Nesejde-li se v určenou dobu konání 51% řádných členů‚ koná se o půl hodiny později jednání
nové a to za účasti jakéhokoliv počtu řádných členů. Tato Členská schůze je usnášení schopná,
ale nesmí volit členy Výboru ani Revizní komise SSK.
Členskou schůzi vždy svolává člen Výboru SSK (svolavatel) dle potřeby, nejméně však 1 x za
rok ‚ vždy do konce roku k 31. prosince.
Výbor SSK je vždy povinen svolat mimořádnou členskou schůzi‚ jestliže o to požádá písemně
alespoň jedna třetina registrovaných členů SSK.
Členské schůzi přísluší zejména:
a. schvalovat, doplňovat a případně měnit stanovy SSK
b. volit nebo odvolávat pro určené období členy Výboru a revizní komise SSK
c. hodnotit a schvalovat zprávu o činnost SSK
d. schvalovat plány činnosti, finanční záměry a způsoby využití hmotných prostředků
SSK

e. přijímat a schvalovat usnesení, kterými se řídí činnost SSK mezi členskými schůzemi
f. určovat výši klubových příspěvků na následující kalendářní rok
g. určovat výši poplatku za používání střelnice za individuální využívání střelnice na
následující kalendářní rok
h. rozhodovat o udělení čestného členství v SSK
i. rozhodovat o zániku SSK
6. Hlasování ve věcných záležitostech klubu je veřejné.
7. Volba Výboru a revizní komise je vždy veřejná a je o výsledku vždy zhotoven zápis.
8. Průběh Členské schůze musí probíhat následovně:
a. tajemník nebo svolavatel řídí Členskou schůzi
b. tajemník nebo svolavatel ověří usnášení schopnost Členské schůze
c. je-li Členské schůze usnášení schopná, tajemník nebo svolavatel pověří vybraného
člena vypracováním zápisu
d. zápis z Členské schůze ověřený podpisem tajemníka nebo svolavatele a zapisovatele
bude vyhotoven do 1 měsíce od konání Členské schůze
e. zápis bude rozeslán e-mailem všem členům a čekatelům na členství a bude vystaven i
na internetových stránkách SSK

Článek VIII.
Výbor SSK
1. Výbor SSK řídí a zajišťuje činnost SSK v období mezi jednotlivými členskými schůzemi‚
které odpovídá za zabezpečování přijatých usnesení. Schází se dle potřeby‚ nejméně však 1 x
za čtvrt roku.
2. Funkční období je čtyři let.
3. Výbor SSK informuje své členy o činnosti a akcích SSK a ČSS z.s., o rozhodnutích Výboru a
členské schůze.
4. Výbor SSK je tříčlenný a tvoří jej řádní členové SSK:
a. Předseda SSK
b. Tajemník SSK
c. Hospodář SSK
5. Na Výbor SSK mohou být přizvání:
a. Předseda Revizní komise SSK, ale má jen poradní hlas.
b. další přizvaný člen nebo čekatel na členství do SSK, ale má jen poradní hlas.
6. Výbor SSK je usnášení schopný‚ je-li na jeho jednání přítomna nadpoloviční většina jeho
členů.
7. Při rovnosti hlasů má předseda rozhodný hlas.
8. Předseda rozhodne o tvorbě zápisu z jednání Výboru SSK
9. Členové Výboru SSK nemusí plnit brigádnickou činnost.
10. Práce členů Výboru není finančně ohodnocena.
11. Členům Výboru SSK jsou každoročně proplaceny členské příspěvky ČSS z.s. v plné výši.
12. Schůze Výboru vždy předchází členské schůzi.

Článek IX.
Revizní komise SSK
1. Revizní komise kontroluje hospodaření SSK a dbá na dodržování základních povinností členů
SSK.
2. Revizní komise má minimálně 3 řádné členy a vždy s lichým počtem řádných členů.

Revizní komise kontroluje plnění provozní dokumentace střelnice SSK.
Veškeré činnost Revizní komise SSK se dokumentují
Revizní komise si volí svého předsedu, pokud má více než jednoho člena.
Předseda Revizní komise pravidelně informuje členy Výboru SSK a jednou za rok i Členskou
schůzi
7. Členství v revizní komisi je neslučitelné s členstvím ve Výboru SSK.
3.
4.
5.
6.

Článek X.
Hospodaření SSK
1. SSK může nabývat hmotný i nehmotný majetek. Nabývaní hmotného a nehmotného majetku
musí být schváleno Členskou schůzí SSK
2. Hmotný majetek ve vlastnictví SSK musí být evidován a nakládání s ním se řídí obecně
platnými právními a účetními předpisy. Pravidelnou evidenci vede Hospodář SSK.
3. S majetkem klubu hospodaří Výbor SSK. Vázán je při tom rozhodnutím členské schůze, popř.
rozpočtem, pokud jej členská schůze schválila. V tom případě je Výbor povinen předložit
členské schůzi kromě zprávy o hospodaření i zprávu o plnění rozpočtu.
4. Zdrojem majetku SSK jsou zejména:
a. členské příspěvky
b. dotace a sponzorské dary
c. poplatky za používání střelnice nečleny střelnice
d. poplatky v rámci nestřeleckých aktivit na střelnici
e. poplatky za neplnění brigádnické činnosti
f. jiné příjmy plynoucí z činnosti klubu nebo střelnice
5. SSK uplatňuje tyto členské příspěvky:
a. příspěvek čekatele na členství v SSK.
b. vstupní příspěvek pro nového člena SSK.
c. příspěvek řádného člena SSK.
d. příspěvek neaktivního člena SSK.
e. příspěvek člena ČSS z.s. pro nečleny Výboru.
f. příspěvek klubu ČSS z.s. hrazený ze zdrojů SSK.
6. Žádné příspěvky nejsou vratné.

Článek XI.
Zánik SSK
1. K zániku SSK může dojít pouze v případě jeho zadluženosti‚ ztráty majetku nebo
neschopnosti plnit základní poslání a úkoly uvedené v Čl. II bod 1 až 7.
2. O zániku SSK musí vždy rozhodnout 2/3 řádných členů SSK.
3. Členská schůze musí rozhodnout o způsobu majetkového vypořádání.
4. Výbor SSK je při jeho zániku povinen:
a. oznámit písemně ČSS z.s. zánik SSK
b. zajistit vyrovnání všech závazků a pohledávek ke dni zániku SSK
c. do 30 dnů po dokončení likvidace předá ČSS písemnou zprávu o likvidaci a
majetkovém
d. vyrovnání SSK včetně všech účetních dokladů

Článek XII.
Závěrečná ustanovení
1. Podrobnosti jednotlivých ustanovení těchto stanov upřesňují další dokumenty schvalované
Členskou základnou minimálně jednou za kalendářní rok a to:
a. Rozsah brigádnických hodin, Příspěvky a Poplatky SSK Jablonné v Podještědí
b. Provozní řád střelnice.
2. ČSS z.s. je členem Českého olympijského Výboru.
3. ČSS z.s. je organizací zastupující v České republice sportovní střelbu v:
a. Mezinárodní federaci sportovní střelby (ISSF)
b. Evropské střelecké konfederaci (ESC)
c. Mezinárodní unii střelců z kuší (IAU)
d. Evropské konfederaci střelby z předovek (M.L.A.I.C.)
Za SSK Jablonné v Podještědí Stanovy vypracovali:
Jindřich Moc – předseda
Jiří Jirásek – tajemník
Miroslav Starčevič - hospodář
Stanovy byly přijaty členskou schůzí dne 10. 12. 2017

