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Stanovy SSK TATRA Kopřivnice 
 

Preambule 
 

Český střelecký svaz (ČSS) a jeho základní organizační složky Sportovní 
střelecké kluby (SSK) umožňují svým členům využívat volný čas k rekreační a 
soutěžní sportovní střelbě. Důraz při činnosti kladou především na volnočasové 
aktivity a sportovní přípravu mládeže.  

 

Článek I. 

Název a stanovy klubu 
 

1.1 Oficiální název klubu je SSK TATRA Kopřivnice. 

1.2 SSK je členem a základní organizační složkou Českého střeleckého svazu.  

1.3 SSK je registrován pod samostatným evidenčním číslem na sekretariátu ČSS, od 
něhož má vystaven Registrační list jako základní zřizovací listinu.  

1.4 SSK má vlastní právní subjektivitu a jeho působnost je vymezena stanovami ČSS. 

1.5 SSK hospodaří s vlastním i svěřeným majetkem na základě rozhodnutí členské 
schůze, výboru SSK a v souladu s obecně závaznými právními předpisy.  

1.6 SSK nepřebírá závazky Českého střeleckého svazu a naopak.  

1.7 SSK hradí náklady na svoji činnost z příjmů, které tvoří: 

a) Členské a klubové příspěvky 

b) Dary, granty a dotace 

c) Příjmy z nakládání s majetkem SSK 

d) Příjmy z vlastní činnosti  

e) Ostatní příjmy 

1.8 Výdaje SSK zejména tvoří: 

a) Výdaje na pořízení, opravy a údržbu majetku SSK 

b) Výdaje na organizaci klubových akcí  

c) Provoz a činnost SSK 

1.9 Zásadou hospodaření SSK je vyrovnanost příjmů a výdajů.  

1.10 Žádný z členů klubu nemá nárok na finanční příspěvek z klubových prostředků, 
který by odporoval poslání klubu. O případných finančních náhradách související 
s činností a reprezentací klubu rozhoduje výbor SSK. 

1.11 SSK schvaluje na členské schůzi vlastní stanovy, které se schválenými stanovami 
ČSS nejsou v rozporu, ale upravují vnitřní organizaci v SSK.  

1.12 Nejvyšším orgánem SSK je členská schůze a tvoří ji všichni členové klubu, kteří 
v okamžiku jejího konání mají splněny své členské povinnosti. 

1.13 Členská schůze se koná jednou ročně. Mimořádná členská schůze se svolává, 
požádá-li o to alespoň polovina členů klubu nebo výbor SSK s uvedením důvodu a 
návrhem programu. 

1.14 Členskou schůzi svolává výbor SSK a řídí ji předseda nebo pověřený člen výboru. 

1.15 Členská schůze je usnášeníschopná, je-li na jednání přítomna většina členů. 
Nesejde-li se v určenou dobu potřebný počet členů, koná se členská schůze o půl 
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hodiny později jednání za účasti přítomných členů. Za rozhodující se považuje, 
hlasovala-li pro přijetí usnesení nadpoloviční většina přítomných členů.  

1.16 Členská schůze: 

a) Při všech hlasováních a volbách má každý člen s právem hlasovat jeden hlas, 
způsob hlasování (tajné nebo veřejné) musí být odsouhlasen při schválení 
programu schůze 

b) Volí a odvolává předsedu a výbor SSK 

c) Projednává a schvaluje zprávu o činnosti za uplynulé období 

d) Projednává a schvaluje zprávu o hospodaření za uplynulé období 

e) Projednává a schvaluje finanční rozpočet, plán hospodaření a plán činnosti SSK 

f) Rozhoduje o vyloučení člena SSK 

g) Stanovuje výši klubových příspěvků a případných dalších poplatků 

h) Schvaluje stanovy SSK 

i) Členská schůze může, na návrh výboru SSK nebo pléna, udělit čestné členství 

j) Přijímá rozhodnutí o zániku SSK, schvaluje způsob majetkového vyrovnání, 
likvidátora a případně určuje právního nástupce SSK 

k) Z jednání členské schůze se pořizuje zápis, obsahující zejména projednávaná 
témata a přijatá rozhodnutí 

1.17 V období mezi členskými schůzemi řídí činnost SSK výbor v počtu minimálně 3 
členů zvolených členskou schůzí. Funkční období výboru jsou 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 SSK. 

1.18 Statutárním zástupcem SSK pro jednání s právnickými a fyzickými osobami je 
předseda, popřípadě jím pověřený člen výboru.  

1.19 SSK používá na oficiálních dokumentech jednotnou symboliku – znak. 

 

Článek II. 

Členství v SSK 
 

2.1 Členství v SSK je individuální a je vázáno na členství v ČSS.  

2.2 Členem SSK se může stát pouze fyzická osoba, která souhlasí se stanovami ČSS a 
SSK. Osoby mladší osmnácti let se mohou stát členy SSK pouze se souhlasem 
svého zákonného zástupce. 

2.3 Členství v SSK je dobrovolné. Nikomu není upřeno právo požádat o toto členství. 

2.4 O přijetí za člena SSK rozhoduje na základě písemné přihlášky výbor SSK.  

2.5 Členství v SSK vzniká dnem přijetí za člena SSK, zaplacením ročního členského 
příspěvku ČSS a klubového příspěvku za dané období. 

 

Článek III. 

Práva a povinnosti členů SSK 
 

3.1 Každý člen SSK má: 

a) Právo být informován prostřednictvím výboru o dění v SSK a ČSS 
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b) Právo vyjadřovat se k činnosti SSK, podávat návrhy a připomínky 

c) Právo účastnit se členské schůze SSK, členové starší osmnácti let mají právo 
volit a být voleni do funkcí v SSK  

d) Povinnost se aktivně a podle svých možností podílet na činnosti SSK a ČSS 

e) Povinnost dodržovat stanovy ČSS a SSK a usnesení orgánů ČSS a SSK  

f) Povinnost v rámci svých možností pomáhat ostatním členům klubu  

g) Povinnost neprodleně informovat výbor SSK o změnách osobních údajů 
nutných pro vedení členské evidence 

h) Povinnost svědomitě a zodpovědně vykonávat funkce v orgánech ČSS a 
SSK, do kterých byl zvolen nebo jmenován 

i) Povinnost řádně hospodařit se svěřenými prostředky, střežit a ochraňovat 
majetek před poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím 

j) Povinnost řádně a včas platit členské a klubové příspěvky 

k) Povinnost dodržovat zásady sportovního chování 

l) Povinnost svým jednáním neznevažovat dobré jméno ČSS a SSK 

 

Článek IV. 

Zánik členství v SSK 
 

4.1 Členství v SSK zaniká: 

a) Úmrtím člena 

b) Přestupem člena do jiného SSK, přestup se řídí vnitřním předpisem ČSS 

c) Vyloučením z SSK 

d) Zánikem SSK 

4.2 Člen SSK může být vyloučen v případě, že: 

a) Hrubým způsobem poruší stanovy nebo usnesení orgánů SSK nebo ČSS 

b) Poškodí oprávněné zájmy SSK nebo ČSS 

c) Neplatí členské nebo klubové příspěvky ve stanoveném termínu 

d) Svým jednáním hrubě nebo dlouhodobě znevažuje dobré jméno ČSS a SSK 

4.3 O vyloučení rozhoduje členská schůze SSK. Rozhodnutí o zrušení členství oznámí 
výbor SSK členovi písemně do 30 dnů a toto rozhodnutí je konečné.  

4.4 Výbor SSK písemně do 30 dnů oznámí sekretariátu ČSS zánik členství v SSK.  

 

Článek V. 

Závěrečná ustanovení 
 

5.1 Tyto stanovy musí dostupné všem členům SSK. 


