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Stanovy pobočného spolku  

  ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Liberec 

 

Článek I. 

Název, sídlo a působnost 

1. Název pobočného spolku:  ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Liberec  

       (dále jen „SSK Liberec“, „klub“) 

2. Zkratka: SSK Liberec  

3. Sídlo: Krakonošova 330, 460 14  Liberec 14 

doručovací adresa: Strakonická 117, 460 08  Liberec 8 

4. SSK Liberec používá vlastní symboliku, a to znak a případně vlajku. 

5. SSK Liberec je organizační jednotkou Českého střeleckého svazu (dále jen ČSS), která je 

registrována pod evidenčním číslem na sekretariátu ČSS, od něhož má vystaven 

Registrační list jako základní zřizovací listinu. 

6. SSK Liberec má právní subjektivitu a je oprávněn hospodařit s vlastním nebo svěřeným 

majetkem v souladu s obecně závaznými právními předpisy.  

 

Článek II. 

Poslání a prostředky k plnění úkolů 

1. SSK Liberec umožňuje svým členům využívat volný čas k rekreační a soutěžní sportovní 

střelbě. 

2. Zabývá se především sportovní přípravou mládeže, kdy zajišťuje tréninky mladým 

střelcům. 

3. Může nabývat majetek a nakládat s ním na základě rozhodnutí členské schůze klubu a 

v souladu s obecně závaznými právními předpisy. 

4. Hospodaří v předmětu své činnosti samostatně a na vlastní účet, v souladu s obecně 

závaznými předpisy, Náklady na svoji činnost hradí z příjmů vytvářených z klubových 

příspěvků, darů a ostatních příjmů. 

 

Článek III. 

Členství v SSK Liberec 

1. Členství v SSK Liberec je individuální. Členem klubu se může stát pouze fyzická osoba 

bez rozdílu příslušnosti k národnímu, státnímu nebo politickému svazku nebo 

společenství, pohlaví a vzdělání. Fyzické osoby mladší osmnácti let se mohou stát členy 

SSK Liberec pouze se souhlasem svého zákonného zástupce. 

2.  Členství v SSK Liberec je dobrovolné. Nikomu není upřeno právo požádat o toto      

členství. 

3. Členství v SSK Liberec vzniká dnem zaplacení klubového příspěvku. Po uhrazení 

členského příspěvku ČSS, se stává i členem ČSS. 

4. Sportovně střelecký klub, v němž je člen registrován, je jeho kmenovým klubem, a 

samotný člen je kmenovým členem ČSS. 

 

 

 



2 

 

 

Článek IV. 

Pravá a povinnosti členů  

1. Každý člen SSK Liberec má právo: 

a) podílet se na činnosti klubu 

b) být informován o dění v klubu  

c) vyjadřovat se k činnosti klubu, podávat návrhy a připomínky 

d) členové starší osmnácti let mají právo volit a být voleni do funkcí klubu 

2. Každý člen SSK Liberec je povinen zejména: 

a) dodržovat stanovy klubu a usnesení výboru SSK Liberec 

b) aktivně se podílet na plnění cílů klubu 

c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech SSK Liberec, do nichž byl zvolen 

d) řádně hospodařit se svěřenými prostředky, střežit a ochraňovat majetek před 

ztrátou, poškozením, zničením a zneužitím 

e) řádně platit členské a klubové příspěvky, a to vždy nejpozději do 31. ledna a 

31. července běžného kalendářního roku 

f) dodržovat zásady sportovního chování a veškerá antidopingová opatření 

 

Článek V.  

Zánik členství v SSK Liberec 

1. Členství v SSK Liberec zaniká: 

a) úmrtím člena 

b) přestoupením člena do jiného SSK 

 Přestup se řídí vnitřním předpisem ČSS. 

c) vyloučením z SSK Liberec 

 K vyloučení z SSK Liberec, v němž je člen kmenovým členem, může dojít:  

 Pokud člen klubu zvláště hrubým způsobem poruší usnesení orgánů SSK 

Liberec, ČSS, nebo jinak poškodí oprávněné zájmy SSK Liberec nebo 

ČSS.  

 Členství v SSK Liberec zaniká, jestliže člen nezaplatil ve stanoveném 

termínu ani v dodatečně stanovené lhůtě členské a klubové příspěvky.  

 O vyloučení člena rozhoduje výbor SSK Liberec. Člen, proti kterému návrh na 

vyloučení směřuje, musí mít příležitost se s návrhem na vyloučení seznámit, 

žádat o jeho vysvětlení a uvést i doložit vše, co mu je k prospěchu. 

  Rozhodnutím o vyloučení člena z SSK Liberec zaniká i jeho členství v ČSS. 

Toto neplatí v případě, že se zaregistruje v jiném SSK, tak, aby měl zaplacené 

příspěvky na daný rok. 

d) zrušením SSK Liberec 

e) vystoupením na vlastní žádost 

 Vystoupení z SSK Liberec je člen povinen oznámit výboru klubu. 

 

2. Výbor SSK Liberec písemně do 30 dnů oznámí sekretariátu ČSS každý zánik členství 

v SSK Liberec. 
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Článek VI. 

Orgány SSK Liberec 

Orgány SSK Liberec jsou: 

1. Členská schůze  

a) Členská schůze se koná nejméně jednou ročně. Členskou schůzi svolává vhodnou 

formou s nejméně 14 denním předstihem výbor, řídí ji předseda nebo jiný člen 

výboru. Výbor je povinen svolat mimořádnou členskou schůzi do 1 měsíce, požádá-

li o to písemně jedna třetina členů klubu nebo kontrolní komise či kontrolor.  

b) Členská schůze je usnášeníschopná, je-li na jednání přítomna většina členů klubu 

starších 18 let. Její usnesení jsou platná, pokud byla odhlasována nadpoloviční 

většinou přítomných členů. 

 Nesejde-li se v určenou dobu potřebný počet členů, koná se o půl hodiny později 

jednání za účasti jakéhokoliv počtu členů, s původním programem, a za rozhodující 

se považuje, hlasovala-li pro přijetí usnesení nadpoloviční většina přítomných 

členů. 

c) Členská schůze zejména: 

 volí a odvolává předsedu, výbor, případně kontrolní komisi nebo kontrolora 

 bere na vědomí zprávu o činnosti za uplynulé období 

 schvaluje zprávu o hospodaření za uplynulé období, popřípadě zprávu o 

kontrole; projednává a schvaluje finanční rozpočet, plán hospodaření a plán 

činnosti klubu 

 stanovuje výši klubových příspěvků a případných dalších poplatků 

 schvaluje stanovy SSK Liberec; stanovy SSK Liberec nesmí být v rozporu se 

stanovami ČSS 

 přijímá rozhodnutí o zániku klubu, určuje způsob majetkového vyrovnání, 

určuje likvidátora, případně určuje právního nástupce klubu 

 z jednání členské schůze se pořizuje zápis, obsahující zejména projednávaná 

témata a přijatá rozhodnutí 

2. Výbor SSK Liberec 

a) Výbor se skládá z minimálně tří členů, zvolených členskou schůzí. Volební období 

výboru je čtyři roky. Výbor je usnášeníschopný, je-li na zasedání přítomna většina 

jeho členů. Rozhodnutí a usnesení výboru jsou platná, pokud byla schválena většinou 

přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. 

b) Výbor řídí činnost klubu v období mezi členskými schůzemi. 

c) Výbor klubu je povinen vybírat od členů klubu členské příspěvky ČSS vždy tak, aby 

nejpozději do 28. 2. každého kalendářního roku mohl příslušnou finanční částku 

odeslat na účet ČSS. Zároveň je povinen zaslat výběrčí arch. Zároveň s členskými 

příspěvky budou vybírány i klubové příspěvky ve výši, kterou zvolila členská schůze.  

 

Článek VII. 

Statutární orgán SSK Liberec 

     Statutárním zástupcem SSK Liberec pro jednání s právnickými a fyzickými osobami je 

předseda.  
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