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ČSS, z.s. – sportovně střelecký klub DDM Praha 5
_____________________________________________

Základní ustanovení
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STANOVY SPOLKU
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1.
Název spolku: ČSS, z.s. – sportovně střelecký klub DDM Praha 52.
Sídlo: Štefánikova 235/11, Smíchov, 150 00 Praha 5
IČO : 750 66 301
Spolek je pobočným spolkem Českého střeleckého svazu, z.s.

4.

Spolek působí na celém území České republiky.

5.

V otázkách neupravených těmito stanovami se spolek a jeho vnitřní organizační záležitosti,
členství ve spolku i práva a povinnosti členů, řídí stanovami Českého střeleckého svazu, z.s.

II.

Účel spolku

1.

Spolek je samosprávným a dobrovolným svazkem členů spolku, kteří jsou vedeni společným
zájmem o rozvoj sportovně střelecké činnosti členů spolku, včetně šíření a propagace sportovní
střelby u veřejnosti.

2.

Účelem spolku je:

M

provozování, organizování, podpora a rozvoj sportovně střelecké činnosti ze vzduchových
a kulových palných zbraní s důrazem na sportovní činnost a přípravu dětí a mládeže,
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(a)
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3.

podpora využívání volného času členů i veřejnosti k rekreační a soutěžní sportovní střelbě,

(c)

podpora talentovaných dětí a mládeže při jejich aktivitách v oblasti střeleckého sportu,

(d)

provozování a zajišťování činnosti sportovního oddílu v oblasti sportovní střelby,

(e)

provozování a zajišťování vícegeneračních a rodinných pohybových a sportovních
programů a aktivit pro širokou veřejnost,
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(b)

podpora a propagace veškerých sportovních aktivit potřebných pro upevňování zdraví
jedince jako součásti společnosti,

SS

(f)

(g)

organizace sportovních soutěží, přehlídek a dalších akcí v oblasti sportovní střelby i dalších
sportovních odvětvích,

(h)

zvyšování povědomí o činnosti a možnostech rozvoje střeleckého sportu i dalších
sportovních odvětví u odborné i laické veřejnosti,

(i)

vzdělávání členů spolku i veřejnosti v oblastech souvisejících s výše uvedenými cíli spolku.

Pro naplňování účelu spolku bude spolek vyvíjet svou hlavní činnost ve všech oblastech
uvedených v odstavci 2 tohoto článku, zejména ve formě organizování tréninků sportovní střelby
i dalších sportů, tréninkových pobytů, soustředění a závodů, organizování střeleckých a
sportovních akcí a rekreací pro své členy, pořádání školení a přednášek, poskytování analýz
v oblasti sportovní střelby i dalších sportovních odvětvích a konzultací a provádění sportovně
osvětové a vzdělávací činnosti.

4.

K naplnění účelu spolku bude spolek úzce spolupracovat s Českým střeleckým svazem, z.s.,
dalšími sportovními svazy, vzdělávacími institucemi i dalšími fyzickými i právnickými osobami.

5.

K podpoře své hlavní činnosti může spolek vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající
v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti v souladu s platnými právními předpisy.

III.

Členství ve spolku

1.

Členství ve spolku je různého druhu. Členové spolku se podle druhu členství rozlišují následovně:
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3.

Člen čekatel

Řádný člen

DD

(b)

M

Nový člen je do spolku přijímán na zkušební dobu v trvání jednoho roku ode dne, kdy je
jeho přihláška potvrzena předsedou spolku. K potvrzení přihlášky člena čekatele dojde až
po uhrazení členských a klubových příspěvků stanovených valnou hromadou na příslušné
období. Po uplynutí zkušební doby členství čekatele automaticky zaniká k 31. prosinci
kalendářního roku následujícího po roku, v němž byla potvrzena jeho přihláška, pokud se
člen čekatel po uplynutí zkušební doby nestal řádným členem.

Řádným členem spolku mohou být fyzické osoby, které souhlasí se stanovami spolku.
Nezletilé osoby, které nenabyly plné svéprávnosti, se mohou stát běžnými členy spolku
jen se souhlasem zákonného zástupce.
Řádné členství vzniká poté, kdy člen čekatel podal přihlášku k řádnému členství před
uplynutím zkušební doby, uhradil členské a klubové příspěvky stanovené valnou
hromadou na příslušné období a jeho přihláška byla následně potvrzena výborem spolku.
Člen ČSS
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(c)
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Členství ČSS vzniká dnem vydání členského průkazu Českého střeleckého svazu, z.s.
řádnému členu spolku a po uhrazení členských příspěvků stanovených orgány Českého
střeleckého svazu, z.s. pro příslušné období.

(d)

Člen host

Členem hostem se může stát na přechodnou dobu každá fyzická osoba, jejíž Hostovské
členství schválí výbor spolku, který také stanoví podmínky pro přijetí člena hosta.
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Na přijetí za člena spolku není právní nárok. Výbor spolu může odmítnout přijetí žadatele o
členství zejména tehdy, pokud dospěje k většinovému názoru, že přijetí žadatele za člena spolku
není pro spolek žádoucí.
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2.
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Tyto stanovy byly přijaty valnou hromadou spolku dne 15.5. 2018.
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______________________________
Radek Lebl
předseda
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