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I. 

Úvodní ustanovení 

1) ČSS, z. s. – sportovně střelecký klub Olymp Ostrava (dále jen „Spolek“) je ve 

smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, pobočným spolkem 

Českého střeleckého svazu, z. s. Spolek má právní osobnost odvozenou od právní 

osobnosti hlavního spolku Českého střeleckého svazu, z. s. (dále jen „ČSS, z. s.“ nebo 

„ČSS“), který je zapsán v rejstříku spolků vedeném u Městského soudu v Praze, 

v oddílu L, vložka 170.  

2)  Spolek na základě své odvozené právní osobnosti jedná svým jménem. 

3)  Spolek má sídlo na adrese: Fryčovice č. p. 191, PSČ 739 45.  

4)  IČ Spolku je 06451608.  

5) Spolek je zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu 

L, vložka 69108. 

6) Spolek je registrován v rámci ČSS, z. s., pod evidenčním číslem 0079. 

 

II. 

Předmět a cíl činnosti 

1) Spolek je samostatným a dobrovolným sdružením jednotlivců, kteří mají společný 

zájem provozovat, podporovat, organizovat a řídit sportovně střeleckou činnost na 

území města sídla Spolku a jeho okolí. Při výkonu své činnosti se řídí Stanovami ČSS, 

z. s., těmito Stanovami Spolku a dalšími vnitřními předpisy, které nesmí být v rozporu 

s pravidly platnými v rámci ČSS. 

2) Předmětem činnosti Spolku je veřejně prospěšná činnost, zejména: 

- organizování zájmové činnosti v oblasti sportovní střelby,  

- práce s dětmi a mládeží, 

- organizování výcviku sportovní střelby dle světově uznávaných standardů,  

- organizování a realizace regionálních, celostátních a mezinárodních soutěží, 

- vzdělávací, kulturní a jiná činnost v oblasti sportovní střelby, 

- podpora práce s mládeží, 

- spolupráce se státními orgány, orgány místní správy, společenskými organizacemi 

a školami, 

- správa spolkového a svěřeného majetku, 

- přispívání k rozvoji ČSS jako celku, podílení se na jeho činnosti a odvádění 

členských příspěvků ČSS ve stanovené výši. 

3) Cílem Spolku je vytvářet a realizovat podmínky pro činnost svých členů. Veškerá 

činnost Spolku vychází z platných zákonů České republiky a předpisů ČSS. 
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III. 

Účel Spolku 

1) Organizuje a provozuje sportovně střeleckou činnost a řídí sportovně střelecké soutěže 

od náborových, přes výkonnostní, až po vrcholové. 

2) Provozuje sportovní činnost výlučně v souladu s Pravidly sportovní střelby a Řádem 

střeleckých soutěží. 

3) Umožňuje svým členům využívat volný čas k rekreační a soutěžní sportovní střelbě. 

Důraz klade především na sportovní přípravu dětí a mládeže, kde provádí výběr talentů 

a jejich přípravu v rámci dalšího zdokonalování ve sportovní střelbě. 

4) Provádí informační a konzultační činnost zaměřenou na budoucí rozhodčí a trenéry 

sportovní střelby. 

IV. 

Vznik a zánik členství 

1) Členy Spolku se mohou stát fyzické osoby (občané ČR nebo jiného státu) bez rozdílu 

pohlaví, vzdělání a příslušnosti k národnímu, státnímu nebo politickému svazku nebo 

společenství. Členství ve Spolku je individuální a je realizováno členstvím pouze 

v jednom pobočném spolku ČSS. Fyzické osoby mladší osmnácti (18) let se mohou stát 

členy Spolku pouze se souhlasem svého zákonného zástupce. 

2) O přijetí za člena rozhoduje Výbor Spolku na základě písemné přihlášky. Členství 

vzniká zápisem na sekretariátu ČSS a vydáním členského průkazu ČSS po uhrazení 

členského příspěvku ČSS na příslušný kalendářní rok.  

3) Členství může být základní nebo čestné. 

4) Členská schůze Spolku může udělit čestné členství nebo čestnou funkci ve Spolku 

osobám, které se zasloužily o sportovní střelectví nebo jsou v rámci sportovní střelby 

významnými odborníky. Udělením čestné funkce nebo čestného členství nevznikají 

žádné právní ani finanční nároky této osoby.  

5) Spolek vede seznam svých členů, který musí být v souladu se seznamem evidovaným 

ČSS. Seznam členů Spolku není veřejně přístupný. Seznam členů může být veden 

elektronickou formou. ČSS a Spolek zpracovává osobní údaje členů Spolku v souladu 

s příslušnými právními předpisy, především zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 

údajů, v platném znění. Souhlas s evidencí osobních údajů vedených v evidenci členů 

dává člen podpisem na přihlášce za člena ČSS. 

6) S členstvím jsou spojena veškerá práva a povinnosti stanovená Stanovami ČSS, těmito 

Stanovami a právními předpisy. 

7) Vznikem členství ve Spolku vzniká i členství v ČSS, totéž platí i o zániku členství (§ 

234 občanského zákoníku). 

8) Pro zánik členství platí úprava obsažená v čl. VI. Stanov ČSS, z. s., a v příslušných 

platných právních předpisech. 
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V. 

Práva a povinnosti členů Spolku 

1) Základním právem člena Spolku je podílet se dle svých možností a schopností na 

činnosti Spolku, a to buď formou zajišťování činnosti Spolku, anebo formou udržování 

či zvyšování své odborné sportovní kvalifikace a specializace. Rovněž je právem člena 

dohodnutými formami využívat odbornou, metodickou a organizační základnu ČSS a 

navrhovat Spolku opatření ke zlepšení jeho činnosti. 

2) Hlasovací právo mají členové starší osmnácti (18) let, mladší mají hlas poradní. 

3) Základní povinností člena je respektovat Stanovy ČSS a Stanovy Spolku, platit členské 

příspěvky, odpovědně vykonávat přijaté funkce a chránit majetek a zájmy Spolku. 

4) Členové neručí za závazky Spolku. 

5) Členové mají dále právo zejména: 

- být informováni o dění v ČSS a Spolku, vyjadřovat se k činnosti ČSS a Spolku, 

podávat návrhy a připomínky, 

- účastnit se soutěží a akcí pořádaných ČSS nebo Spolkem, 

- využívat služeb poskytovaných ČSS a jím zřízenými subjekty. 

6) Každý člen je povinen zejména: 

- dodržovat Stanovy, vnitřní předpisy a usnesení orgánů, 

- řídit se při výkonu sportovní činnosti všemi platnými pravidly, včetně 

mezinárodních, 

- dodržovat zásady sportovního chování – fair play, 

- chránit dobré jméno ČSS a Spolku, 

- plnit veškerá antidopingová opatření, 

- svědomitě vykonávat funkce v orgánech, do kterých byl zvolen, 

- řádně hospodařit se svěřenými prostředky, střežit a ochraňovat majetek před 

poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím, 

- řádně platit stanovené členské příspěvky a další finanční povinnosti stanovené 

příslušnými orgány. 

VI. 

Orgány Spolku 

1) Členská schůze je nejvyšším orgánem Spolku. Členskou schůzi svolává statutární 

orgán Spolku nejméně jednou ročně nebo požádá-li o to písemně alespoň jedna třetina 

členů Spolku, a to nejpozději do 1 (jednoho) měsíce od doručení žádosti. 

Členská schůze se svolává písemnou pozvánkou, která musí být členům Spolku 

doručena osobně, e-mailem či jiným vhodným způsobem, a to nejméně 15 (patnáct) dnů 

před jejím konáním. Z pozvánky musí být zřejmé místo, čas a program zasedání členské 

schůze. 
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Členská schůze je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny členů Spolku 

s hlasovacím právem. Pro přijetí usnesení je nutný souhlas nadpoloviční většiny 

přítomných členů s hlasovacím právem.  

 

Členská schůze především: 

- projednává a schvaluje zprávu o činnosti Spolku za minulé období, 

- projednává a schvaluje zprávu o hospodaření Spolku za minulé období, 

- projednává a schvaluje inventuru majetku Spolku, 

- schvaluje rozpočet Spolku na další období, 

- určuje cíle Spolku na další období, 

- schvaluje na základě návrhu Výboru výši, splatnost a způsob zaplacení    

členských příspěvků, 

- schvaluje stanovy Spolku či jejich změny, 

- volí Předsedu, další členy Výboru a Kontrolního revizora (byla-li tato funkce 

zřízena) Spolku, 

- rozhoduje o movitém i nemovitém majetku Spolku, 

- rozhoduje o zániku Spolku, 

- rozhoduje o dalších otázkách, které si Členská schůze k rozhodnutí vyhradí nebo 

které jí svěřuje k rozhodnutí zákon. 

  

Není-li členská schůze usnášeníschopná, bude svolána náhradní členská schůze. 

Z pozvánky musí být zřejmé, že se jedná o náhradní zasedání členské schůze. 

Náhradní členská schůze se stává usnášeníschopnou za přítomnosti nejméně 1/3 (jedné 

třetiny) členů s hlasovacím právem. K přijetí usnesení je nutný souhlas nadpoloviční 

většiny přítomných členů. 

Náhradní členská schůze se musí konat nejpozději do 6 (šesti) týdnů od původního 

termínu a může jednat jen o záležitostech zařazených na pořad původního zasedání. 

Usnesení přijatá členskou schůzí jsou závazná pro všechny členy Spolku. 

                   

2) Předseda je individuálním statutárním orgánem Spolku. Odpovídá za vytváření 

podmínek pro činnost Spolku schválenou Členskou schůzí a Výborem. Za svou činnost 

odpovídá Členské schůzi. Je povinen respektovat a v mezích zákona provádět usnesení 

a rozhodnutí Výboru. Volební období Předsedy je čtyřleté. Výkon funkce Předsedy je 

slučitelný s výkonem funkce člena Výboru. 

Předseda jedná za Spolek ve všech věcech samostatně. Při podepisování písemností 

připojí Předseda k otištěnému nebo nadepsanému názvu Spolku svůj podpis. 

 

Do kompetence Předsedy spadá především: 

- zastupování klubu vůči třetím subjektům, uzavírání smluv, dohod a jiných 

právních jednání, 
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- péče o majetek a finanční prostředky Spolku, 

- plánování a organizování činnosti Spolku na základě usnesení Členské schůze a 

Výboru, 

- odborná, vzdělávací a výchovná činnost, 

- informování členů o jejich přijetí nebo vyloučení na základě rozhodnutí Výboru, 

- vedení členské evidence na základě rozhodnutí Výboru, 

- mezinárodní činnost, 

- zajišťování odvodu svazového členského příspěvku klubu do ČSS, 

- reprezentace klubu navenek, 

- svolávání Členské schůze, 

- zpracování společně s Výborem podkladů pro Členskou schůzi, 

- rozhodování o dalších otázkách, které nespadají do kompetence Členské schůze či 

Výboru nebo které mu svěřuje k rozhodnutí zákon. 

   

3) Výbor je kolektivním, interním, rozhodovacím, iniciačním a poradním orgánem 

Spolku. Jeho rozhodnutí jsou závazná pro Předsedu i členy Spolku. Výbor společně 

s Předsedou odpovídá za vytváření podmínek pro činnost Spolku schválenou Členskou 

schůzí. Za svou činnost Výbor odpovídá Členské schůzi. Je povinen respektovat a 

provádět usnesení a rozhodnutí Členské schůze. 

 

Členství ve Výboru vzniká volbou na Členské schůzi na základě návrhu některého ze 

členů. Členství ve Výboru je slučitelné s funkcí Předsedy. 

 

Výbor je pětičlenný a jeho funkční období je čtyřleté.  

 

Předseda Spolku je členem Výboru a automaticky zastává funkci předsedy Výboru.  

 

Výbor volí ze svého středu místopředsedu.  

 

Výbor ze svého středu dále volí a odvolává hospodáře klubu. Jeho funkční období je 

čtyřleté. Osoba hospodáře se nezapisuje do spolkového rejstříku. Pokud nejsou mezi 

jednotlivými členy výboru rozděleny příslušné kompetence jinak, vede hospodář klubu, 

mimo jiné, evidenci majetku a účetní evidenci Spolku, spravuje s péčí řádného 

hospodáře majetek Spolku, připravuje zprávu o vyúčtování příjmů a výdajů za minulé 

období a návrh rozpočtu na další rok a podílí se na přípravě podkladů pro daňové 

přiznání Spolku. 

 

Výbor svolává předseda, a to zpravidla 1krát (jedenkrát) za kalendářní čtvrtletí. 

V případě, že funkce předsedy není obsazena, svolává Výbor místopředseda, a není-li 

ani jeho funkce obsazena, pak kterýkoliv z jeho členů. 

 

Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů, vždy však 

musí být přítomen předseda nebo místopředseda. Výbor rozhoduje prostou většinou 

hlasů přítomných členů. V případě rovnosti hlasů je pro přijetí příslušného usnesení 
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rozhodující hlas předsedy a není-li jeho funkce obsazena, popř. není-li na jednání 

přítomen, je pro přijetí příslušného usnesení rozhodující hlas místopředsedy. 

  

Výbor: 

- koordinuje činnost Spolku, 

- zpracovává společně s Předsedou podklady pro rozhodnutí Členské schůze, 

- rozhoduje o přijetí za člena Spolku a o jeho vyloučení, 

- navrhuje Členské schůzi ke schválení výši, splatnost a způsob zaplacení    

členských příspěvků, 

- pečuje společně s Předsedou o majetek a finanční prostředky Spolku, 

- rozhoduje o plánování a organizování činnosti Spolku na základě usnesení Členské 

schůze, 

- rozhoduje o dalších otázkách, které nespadají do kompetence Členské schůze či 

Předsedy, 

- kontroluje dodržování stanov, vnitřních předpisů a usnesení orgánů Spolku, 

- kontroluje hospodaření Spolku, 

- kontroluje inventuru majetku Spolku, 

- kontroluje členskou evidenci a placení členských příspěvků, 

- prověřuje připomínky, náměty a stížnosti k činnosti Spolku. 

       

4) Kontrolní orgán se nezřizuje.  

 

VII. 

Hospodaření Spolku 

1) Činnost Spolku je financována zejména z jeho vlastních zdrojů, příspěvků jiných 

právnických a fyzických osob, grantů, darů a dalších příspěvků. O využívání získaných 

prostředků rozhoduje Výbor. 

2) Za vlastní zdroje se považují členské příspěvky a příjmy z hospodářské činnosti Spolku. 

3) Spolek hospodaří se svým majetkem v souladu s obecně závaznými právními předpisy, 

Stanovami a dalšími platnými vnitřními předpisy. 

4) Spolek je neziskovou a veřejně prospěšnou organizací. 

5) Předseda společně s Výborem každý rok předkládá ke schválení Členské schůzi zprávu 

o hospodaření Spolku a účetní závěrku, nejpozději do šesti měsíců od posledního dne 

ukončeného účetního období. 

VIII. 

Majetek Spolku 

1) Majetek Spolku tvoří zejména movitý a popřípadě nemovitý majetek, finanční 

prostředky a nehmotný majetek. Jde o majetek získaný vlastní činností Spolku, klubové 
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členské příspěvky, prostředky získané od jiných subjektů a dále majetek, získaný 

právním nástupnictvím nebo jiným legálním způsobem.  

2) Majetek či příspěvky získané formou účelových dotací jsou považovány za majetek 

svěřený a podléhají oddělenému účtování a evidenci. 

 

IX. 

Zrušení a zánik Spolku 

1) Pro zrušení a zánik Spolku platí úprava obsažená v příslušných ustanoveních Stanov 

ČSS, z. s., a v příslušných platných právních předpisech. 

2) Rozhodnutí o zrušení Spolku je platně přijato, pokud se na tom na Členské schůzi 

s účastí alespoň 80 % členů Spolku s hlasovacím právem usnese 100 % přítomných 

členů. 

3) V případě zániku klubu bude jeho majetkové vypořádání řešeno v souladu s příslušnými 

ustanoveními platných právních předpisů. 

 

X. 

Závěrečná ustanovení 

Toto nové úplné znění Stanov Spolku bylo schváleno členskou schůzí dne 5. 1. 2020. 

 

                                                                           

ČSS, z. s. – sportovně střelecký klub Olymp Ostrava                                                                                    

                                                                                       


