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Stanovy 

Českého střeleckého svazu 

Preambule 

Český střelecký svaz je sdružení občanů, kteří mají společný zájem 
provozovat, podporovat, organizovat a řídit sportovně střeleckou činnost 
na území České republiky popřípadě i v zahraničí. 

Článek I. 
Název, sídlo a působnost 

1. Název občanského sdružení: Český střelecký svaz (dále jen ČSS) 

2. Zkratka: ČSS 

3. Transkripce pro mezinárodní styk: CZECH SHOOTING FEDERATION 

4. Sídlo: U Pergamenky 1511/3, Praha 7, PSČ 170 00 (Případnou změnu sídla 
schvaluje Prezidium ČSS) 

5. ČSS je právnickou osobou ve smyslu § 2, odst. 3 zákona o sdružování 
občanů č. 83/1990 Sb. Územní působnost ČSS  je na celém území České 
republiky. 

6. ČSS je členem Českého olympijského výboru a ve smyslu mezinárodních 
dohod zastupuje sportovní střelbu v Mezinárodní federaci sportovní střelby 
(dále jen ISSF), Evropské střelecké konfederaci (dále jen ESC), Mezinárodní 
unii střelců z kuší (dále jen IAU) a Mezinárodní asociaci střelby z předovek 
(dále jen M.L.A.I.C.). 

7. Organizační jednotkou ČSS  je Sportovně střelecký klub (dále jen SSK). 
SSK je právnickou osobou, má právní subjektivitu a jeho působnost 
je vymezena těmito stanovami.  

8. Územní organizační jednotkou je Krajské sdružení ČSS (dále jen KS ČSS). 
KS ČSS je tvořeno SSK z příslušného kraje České republiky. KS ČSS 
je právnickou osobou, má právní subjektivitu a jeho působnost je vymezena 
těmito stanovami.  

9. ČSS používá jednotnou symboliku, a to znak a vlajku. KS ČSS a SSK mají 
právo na vytvoření vlastní symboliky, a to znaku a vlajky. 
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Článek II. 
Poslání a prostředky k plnění úkolů 

1. ČSS organizuje a řídí sportovně střelecké soutěže od náborových 
přes výkonnostní až po vrcholové. Jako vrcholnou mistrovskou soutěž 
pořádá pravidelně Mistrovství České republiky.  

2. ČSS vydává pro svoji sportovní činnost Pravidla sportovní střelby 
a Řád střeleckých soutěží. 

3. Do působnosti ČSS patří i pořádání mezinárodních soutěží. Z pověření ISSF, 
ESC, IAU a M.L.A.I.C. také pořádání mistrovských soutěží až po mistrovství 
světa a světové poháry. 

4. ČSS organizuje a řídí státní reprezentaci ve sportovní střelbě. 

5. ČSS umožňuje svým členům využívat volný čas k rekreační a soutěžní 
sportovní střelbě. Důraz klade především na sportovní přípravu mládeže, 
kde provádí výběr talentů a přípravu budoucích reprezentantů. 

6. ČSS vydává svým členům licence rozhodčích a trenérů sportovní střelby. 
Vede jejich evidenci a organizuje kvalifikační kursy a semináře. ČSS provádí 
informační, publikační a vědeckou odbornou činnost, vydává odborné 
publikace a překlady materiálů vydaných mezinárodními organizacemi, 
při dodržení autorských práv. 

7. ČSS může nabývat majetek a nakládat s ním na základě rozhodnutí Sjezdu 
delegátů ČSS, Výkonného výboru ČSS, Prezidia ČSS a v souladu s obecně 
závaznými právními předpisy.  

Článek III. 
Členství v ČSS 

1. Členství v ČSS je individuální a je vázáno na členství v SSK. Členem SSK, a tím 
i členem ČSS, se může stát pouze fyzická osoba bez rozdílu příslušnosti 
k národnímu, státnímu nebo politickému svazku nebo společenství, pohlaví 
a vzdělání. Fyzické osoby mladší osmnácti (18) let se mohou stát členy ČSS 
pouze se souhlasem svého zákonného zástupce. 

2. Členství v ČSS  je dobrovolné. Nikomu není upřeno právo požádat o toto 
členství.  

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

4. Členství v ČSS  vzniká dnem přijetí za člena SSK a zaplacením ročního 
členského příspěvku ČSS.  
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5.  SSK, v němž je člen registrován, je jeho kmenovým SSK, a samotný člen 
je kmenovým členem tohoto SSK. 

6. Sjezd delegátů ČSS a Výkonný výbor ČSS může udělit čestné členství 
nebo čestnou funkci v ČSS osobám, které se zasloužily o sportovní střelectví 
nebo jsou v rámci sportovní střelby významnými odborníky. 

7. Udělením čestné funkce nevzniká žádný právní ani finanční nárok 
této osoby.  

Článek IV. 
Práva a povinnosti členů 

1.  Každý člen ČSS  má právo:  

a) podílet se na činnosti ČSS 

b) být informován o dění v ČSS 

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

d) členové starší osmnácti (18) let mají právo volit a být voleni 
do funkcí v SSK přímo, do vyšších orgánů ČSS prostřednictvím 
zvolených delegátů 

2. Každý člen ČSS  je povinen zejména:  

a) dodržovat stanovy ČSS a usnesení orgánů ČSS a SSK 

b) aktivně se podílet na plnění cílů ČSS 

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

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

e) řádně platit členské příspěvky, a to vždy nejpozději do 31. ledna 
běžného kalendářního roku 

f) dodržovat zásady sportovního chování a veškerá antidopingová 
opatření 

Článek V. 
Zánik členství v ČSS 

1. Členství v ČSS zaniká  

a) úmrtím člena 

b) vystoupením člena z ČSS 

c) zrušením členství v ČSS 
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d) zrušením SSK (Čl. V, odst. 4) 

f) zánikem ČSS 

2. Vystoupení z ČSS je člen povinen oznámit výboru kmenového SSK.  

3. Členství v ČSS zaniká, jestliže člen nezaplatil ve stanoveném termínu ani 
v dodatečně stanovené lhůtě členské příspěvky. Rozhodnutí o zrušení 
členství v ČSS oznámí výbor kmenového SSK členovi písemně. Toto 
rozhodnutí je konečné. 

4. V případě zrušení SSK zaniká i členství kmenových členů v  ČSS. Toto neplatí 
v případě, že se zaregistrují v jiném SSK, tak, aby měli zaplacené příspěvky 
na daný rok.  

Článek VI. 
Zánik členství v SSK 

1. Členství v SSK zaniká  

a) úmrtím člena 

b) přestupem člena do jiného SSK 

c) vyloučením z SSK 

d) zrušením SSK 

e) na vlastní žádost člena 

2. Přestup se řídí vnitřním předpisem ČSS 

3. K vyloučení z SSK, v němž je člen kmenovým členem, může dojít, pokud člen 
SSK zvláště hrubým způsobem poruší usnesení orgánů SSK, ČSS, nebo jinak 
poškodí oprávněné zájmy SSK nebo ČSS. O vyloučení člena rozhoduje 
členská schůze SSK. 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. 
Rozhodnutí o vyloučení člena oznámí výbor SSK členovi písemně do 30 dnů 
a toto rozhodnutí je konečné. Kopii tohoto oznámení zašle SSK 
na sekretariát ČSS.  Člen může požádat o přijetí do jiného SSK, nebo ukončit 
členství v ČSS. Není- li člen přijat do jiného SSK tak, aby měl v řádném 
termínu zaplacené příspěvky na příslušný rok, jeho členství v ČSS zaniká.  

4. Výbor SSK písemně do 30 dnů oznámí sekretariátu ČSS každý zánik členství 
v SSK.  
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Článek VII. 
Orgány ČSS a stálé komise 

1. Orgány ČSS jsou: 

a) Sjezd delegátů, (dále jen SD ČSS) 

b) Výkonný výbor (dále jen VV ČSS) 

c) Prezídium (dále jen P ČSS) 

d) Revizní komise (dále jen RK ČSS) 

2. Stálými komisemi VV ČSS jsou: 

a) Komise rozhodčích (dále jen KR ČSS) 

b) Sportovně technická komise (dále jen STK ČSS) 

c) Sportovně metodická komise (dále jen SMK ČSS) 

d) Komise pro řízení reprezentace (dále jen KŘR ČSS) 

e) Komise brokové střelby (dále jen KBS ČSS) 

3. Stálé komise ČSS jsou orgány VV ČSS s delegovanou pravomocí. Způsob 
ustavení, odpovědnost a působnost stálých komisí jsou upraveny Statuty 
příslušných komisí ČSS, které schvaluje VV ČSS. 

4. Předsedové jednotlivých stálých komisí a v případě jejich nepřítomnosti jimi 
pověření členové komisí jsou stálými členy VV ČSS. 

5. Z jednání všech orgánů a komisí ČSS se pořizuje zápis. 

Článek VIII.  
Sjezd delegátů 

1. Sjezd delegátů ČSS je nejvyšším orgánem ČSS a tvoří jej členové ČSS zvolení 
Valnými hromadami příslušných KS ČSS (dále jen delegáti ČSS) kteří mají 
zaplacené členské příspěvky na daný rok.  

2. O termínu konání Sjezdu delegátů ČSS rozhodne VV ČSS vždy v dostatečném 
předstihu (minimálně 5 měsíců), aby mohly proběhnout volební valné 
hromady KS ČSS. Během této doby určí i místo konání tak, aby bylo známo 
nejméně 3 týdny před jeho konáním. Sekretariát ČSS sdělí místo a termín 
konání SD ČSS a termín uzávěrky nahlášení delegátů zastupujících jednotlivá 
KS ČSS.  

3. VV ČSS svolává SD ČSS nejméně jednou za čtyři roky. VV ČSS je povinen 
svolat mimořádný SD ČSS, jestliže o to písemně požádá jedna třetina 
registrovaných SSK nebo prostá většina KS ČSS. 
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4.     Sjezd delegátů ČSS: 

a) schvaluje zprávu o hospodaření ČSS a bere na vědomí zprávu 
o činnosti za období od předchozího SD ČSS. Zprávy předkládá 
prezident ČSS 

b) schvaluje, popřípadě mění rámcový plán činnosti a hospodaření    
ČSS do konání následujícího SD ČSS 

c) schvaluje, doplňuje a mění stanovy ČSS, kromě změn 
specifikovaných v článku IX. odst. 1 těchto Stanov, o kterých 
rozhodne Výkonný výbor a které Sjezd bude dle citovaného 
ustanovení Stanov dodatečně schvalovat 

d) schvaluje, doplňuje a mění statut Revizní komise 

e) schvaluje, doplňuje a mění statut Krajských sdružení ČSS 

f) bere na vědomí zprávy o činnosti všech orgánů ČSS 

g) schvaluje způsob využití majetku ČSS, jehož hodnota převyšuje 
pravomoc Výkonného výboru ČSS dle Čl. IX, odst. 1. a stanovuje 
výši členského příspěvku ČSS 

h) volí a odvolává prezidenta ČSS a viceprezidenta ČSS 

i) volí a odvolává členy Prezídia včetně dvou náhradníků (kandidáty 
pro volbu členů Prezídia navrhují Valné hromady Krajských 
sdružení ČSS) 

j) volí a odvolává členy Revizní komise včetně dvou náhradníků 
(kandidáty pro volbu členů RK navrhují Valné hromady KS ČSS) 

k) stanovuje klíč pro účast zástupců SSK na jednání následujícího 
Sjezdu 

l) přijímá rozhodnutí o zániku ČSS, určuje právního nástupce 
a složení likvidační komise 

m) stanovuje výši podílu na členských příspěvcích pro Krajská 
sdružení 

5. SD ČSS je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech řádně 
zvolených delegátů. Nesejde-li se v určenou dobu potřebný počet delegátů, 
koná se o půl hodiny později jednání s původním programem, za účasti 
jakéhokoliv počtu delegátů, a za rozhodující se považuje, hlasovala-li pro 
přijetí usnesení nadpoloviční většina přítomných delegátů. 

6. Hlasování je zpravidla veřejné. Na návrh kteréhokoliv přítomného delegáta 
může SD ČSS rozhodnout o tom, že hlasování o určité věci bude tajné. Volby 
orgánů ČSS jsou vždy tajné. 
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Článek IX.  
Výkonný výbor, prezídium, zaměstnanci ČSS 

1. VV ČSS rozhoduje o činnosti v období mezi jednotlivými SD ČSS, kterým 
odpovídá za zabezpečování přijatých usnesení. Schází se podle potřeby, 
nejméně však 4x ročně a o svých rozhodnutích vydává usnesení. Volební 
období VV ČSS, P ČSS a předsedů odborných komisí je čtyřleté. Za svá 
rozhodnutí se VV ČSS zodpovídá SD ČSS. 

Mezi jednotlivými Sjezdy schvaluje VV ČSS finanční rozpočet ČSS 
na kalendářní rok, který je v souladu s rámcovým plánem hospodaření ČSS 
schváleným SD ČSS, žádosti o přidělení státních dotací a takové způsoby 
využití majetku ČSS, jejichž hodnota nepřevyšuje částku  10.000.000,- Kč 
(slovy: deset milionů Korun českých) na jednu akci. Schvaluje účetní 
závěrky. 

VV ČSS volí a odvolává předsedy stálých komisí ČSS z kandidátů navržených 
Valnými hromadami Krajských sdružení ČSS. 

S ohledem na změny vyplývající ze Zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník 
a v souladu s ustanovením Článku VIII. odst. 4 písm. c) těchto Stanov, 
je Výkonný výbor oprávněn a povinen projednat a případně v nezbytně 
nutném rozsahu doplnit či změnit Stanovy ČSS tak, aby vyhovovaly právní 
úpravě účinné od 1. 1. 2014. Takto provedené změny budou projednány 
a bude o nich rozhodnuto na nejbližším Sjezdu delegátů ČSS. 

2.  Výkonný výbor je tvořen:  

a) členy Prezídia ČSS  

b) předsedy Krajských sdružení ČSS, kteří mohou být zastoupeni jimi 
pověřenými členy výborů KS ČSS.(Čl. XIII odst. 6) 

Funkční období předsedy KS ve VV začíná od jeho zvolení VH 
a končí následující volební VH 

c) předsedy stálých komisí, kteří mohou být zastoupeni jimi 
pověřenými členy komisí (Čl. VII odst. 4) 

3. Prezidium tvoří: 

a) prezident (funkce placená z prostředků ČSS) 

b) viceprezident 

c) pět členů prezídia 

4. Při dlouhodobé nečinnosti člena P ČSS, nečinnosti předsedy odborné 
komise, nebo nevyhovujících výsledcích práce odborné komise VV ČSS 
odvolá tohoto člena prezidia, či předsedu odborné komise. VV doplní P ČSS 
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ze zvolených náhradníků v pořadí podle počtu hlasů získaných při volbě 
SD ČSS. U odborné komise jmenuje na zbytek řádného volebního období 
nového předsedu, přednostně z řad členů komise.   

Pro odvolání musí hlasovat nejméně dvě třetiny (2/3) z celkového počtu 
členů VV. V případě odstoupení člena P ČSS či předsedy odborné komise 
nebo jeho úmrtí postupuje VV ČSS obdobným způsobem.  

5. Prezídium operativně zajišťuje veškerou činnost ČSS podle usnesení 
přijatých SD ČSS a VV ČSS v období mezi jednotlivými zasedáními VV ČSS. 
Schází se podle potřeby, nejméně 4x ročně. Za svou činnost se P ČSS 
zodpovídá VV ČSS. 

6. Mezi jednotlivými jednáními VV ČSS schvaluje P ČSS takové způsoby využití 
majetku ČSS, jejichž hodnota nepřevyšuje částku 1.000.000,- Kč 
(slovy: jeden milion Korun českých) na jednu akci. 

7. V případě nutnosti řešit disciplinární záležitosti, P ČSS jmenuje disciplinární 
komisi. 

8. VV ČSS a P ČSS jsou usnášeníschopné, je-li na zasedání přítomna většina 
jejich členů. Usnesení VV ČSS a P ČSS jsou platná, pokud byla schválena 
většinou přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas 
předsedajícího.  

9. K zabezpečení výkonu rozhodnutí VV ČSS a P ČSS a operativního 
a obousměrného styku mezi VV ČSS, jednotlivými KS ČSS a SSK 
a k nezbytným úkolům daným obecně závaznými právními předpisy zřizuje 
ČSS placenou funkci tajemníka ČSS, který se zodpovídá VV ČSS a P ČSS. 
Tajemníka jmenuje prezident ČSS po schválení VV ČSS. Dále ČSS může zřídit 
sekretariát ČSS, jehož zaměstnanci jsou podřízeni tajemníkovi ČSS. Tajemník 
má výkonnou pravomoc na tomto úseku. Za práci sekretariátu se tajemník 
zodpovídá Výkonnému výboru a Prezidiu ČSS. Tajemník je stálým přísedícím 
VV ČSS a P ČSS s hlasem poradním. 

10. K zabezpečení mezinárodních styků s důrazem na zabezpečení státní 
sportovní reprezentace zřizuje ČSS placenou funkci sportovního ředitele, 
který je jmenován prezidentem po schválení P ČSS a je prezidentovi 
podřízen. Dále ČSS zřizuje úsek sportovní reprezentace ČSS, jehož 
zaměstnanci jsou podřízeni sportovnímu řediteli ČSS. Sportovní ředitel má 
výkonnou pravomoc na tomto úseku. Za práci úseku sportovní reprezentace 
odpovídá Prezidiu ČSS. Sportovní ředitel je stálým přísedícím VV ČSS a P ČSS 
s hlasem poradním. 

11.  Systém řízení a vymezení kompetencí jednotlivých funkcí upravuje 
Organizační řád ČSS, který schvaluje VV ČSS. 
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Článek X. 
Jednání a podepisování za ČSS 

Statutárním zástupcem ČSS je prezident. Pro styk se zahraničím je trvale 
zmocněným zástupcem sportovní ředitel, pro styk s orgány a institucemi v ČR 
je trvale zmocněným zástupcem tajemník. V případě nepřítomnosti prezidenta 
plní funkci statutárního zástupce ČSS viceprezident nebo další prezidentem 
pověřený člen P ČSS. 

Článek XI. 
Revizní komise 

1. Volební období RK ČSS je čtyři (4) roky. 
2. RK ČSS kontroluje činnost a hospodaření orgánů ČSS ve vztahu k plnění 

usnesení VV ČSS a Sjezdu delegátů ČSS. 
3. RK ČSS řeší písemné připomínky členů ČSS, které se týkají činnosti 

dle předchozího odstavce tohoto článku Stanov ČSS. 
4. RK ČSS je pětičlenná. Členové RK ČSS jsou voleni SD ČSS včetně 

2 náhradníků. V případě odstoupení člena RK ČSS nebo jeho úmrtí doplní 
RK ČSS náhradníci v pořadí podle počtu hlasů získaných při volbě SD ČSS. 
RK ČSS volí ze svého středu předsedu, který je stálým přísedícím VV ČSS 
a P ČSS s hlasem poradním. V případě jeho nepřítomnosti jej na těchto 
jednáních zastupuje jím určený člen RK ČSS. 

5. RK ČSS je odpovědná SD ČSS a řídí se schváleným statutem. 
6. Členy RK ČSS nemohou být členové VV ČSS a zaměstnanci ČSS. 

Článek XII. 
Organizační jednotka – Sportovně střelecký klub 

1. Organizační jednotkou ČSS je Sportovně střelecký klub (SSK), který je 
registrován pod evidenčním číslem na sekretariátu ČSS, od něhož má 
vystaven Registrační list jako základní zřizovací listinu. Registraci nového 
SSK do 1 měsíce oznámí tajemník ČSS (sekretariát) předsedovi regionálně 
příslušného Krajského sdružení ČSS. 

2. SSK má právní subjektivitu a je oprávněn hospodařit s vlastním 
nebo svěřeným majetkem v souladu s obecně závaznými právními předpisy. 
ČSS nepřebírá závazky jednotlivých SSK a naopak. Povinností SSK je provést 
registraci SSK u příslušného státního úřadu a přidělené IČ oznámit 
sekretariátu ČSS do 30 dnů od doručení oznámení o přidělení IČ. V případě, 
že tak SSK neučiní, bude registrace SSK zrušena. 

3. SSK může na členské schůzi schválit své vlastní stanovy, jež se schválenými 
Stanovami ČSS nesmí být v rozporu, ale mohou upravovat vnitřní organizaci 
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v SSK. Tyto stanovy zašle SSK k rukám tajemníka ČSS do 30 dnů po schválení 
v SSK. 

4. Výbor SSK je povinen vybírat od členů SSK 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. 
Takovému SSK, který ve stanoveném termínu ani v dodatečně stanovené 
lhůtě opakovaně nezaplatí svazové příspěvky na příslušný kalendářní rok 
a svůj dluh neuhradí ani v roce následujícím, bude automaticky zrušena 
registrace bez dalšího projednávání v orgánech ČSS.  

5. Nejvyšším orgánem SSK je členská schůze, která se koná nejméně jednou 
ročně. Členská schůze rozhoduje o všech záležitostech SSK.  

6. Členskou schůzi svolává vhodnou formou s nejméně 14 denním předstihem 
výbor, řídí ji předseda nebo jiný člen výboru. Výbor je povinen svolat 
mimořádnou ČS do 1 měsíce, jestliže o to písemně požádá jedna třetina 
členů SSK nebo kontrolní komise/kontrolor. Členská schůze 
je usnášeníschopná, je-li na jednání přítomna většina členů SSK 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. 

7. Členská schůze zejména: 

a) Volí a odvolává předsedu, výbor, případně kontrolní komisi nebo 
kontrolora 

b) Bere na vědomí zprávu o činnosti za uplynulé období 

c) Schvaluje zprávu o hospodaření za uplynulé období, popřípadě 
zprávu o kontrole. Projednává a schvaluje finanční rozpočet, 
plán hospodaření a plán činnosti SSK 

d) Stanovuje výši klubových příspěvků a případných dalších poplatků 

e) Schvaluje stanovy SSK, pokud se SSK rozhodne vlastní stanovy 
vydat (Čl. XII odst. 3)  

f) Přijímá rozhodnutí o zániku SSK, určuje způsob majetkového 
vyrovnání, určuje likvidátora, případně určuje právního nástupce 
SSK 

g) Z jednání členské schůze se pořizuje zápis, obsahující zejména 
projednávaná témata a přijatá rozhodnutí 
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8. V období mezi členskými schůzemi řídí činnost SSK výbor v počtu minimálně 
3 členů, zvolených členskou schůzí. Volební období výboru je čtyři (4) 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 předsedajícího. 

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

10. SSK hospodaří v předmětu své činnosti samostatně a na vlastní účet, 
v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Náklady na svoji činnost 
hradí z příjmů vytvářených z klubových příspěvků, darů a ostatních příjmů.  

11.     O případném zrušení SSK musí na řádně svolané schůzi rozhodnout nejméně 
dvě třetiny členů daného SSK. Členská schůze musí současně rozhodnout 
o způsobu majetkového vypořádání. Výbor zrušujícího se SSK musí oznámit 
zrušení SSK a způsob majetkového vypořádání všem svým členům 
a sekretariátu ČSS do 30 dnů. 

Článek XIII. 
Krajské sdružení ČSS 

1. Za účelem koordinace činnosti SSK v krajích ČR zřizuje ČSS Krajská sdružení 
ČSS. Počet KS ČSS, způsob ustavení, působnost, pravomoci a statut KS ČSS 
schvaluje SD ČSS. 

2. KS ČSS mají právní subjektivitu a jsou oprávněna hospodařit s vlastním 
nebo svěřeným majetkem v souladu s obecně závaznými právními předpisy. 
V předmětu své činnosti hospodaří samostatně a na vlastní účet. 
Náklady na svoji činnost hradí z příjmů vytvářených z podílu na členských 
příspěvcích, darů a ostatních příjmů. ČSS nepřebírá závazky jednotlivých 
KS ČSS a naopak. 

3. Nejvyšším orgánem KS ČSS je Valná hromada (dále jen VH), která se koná 
nejméně jednou za dva roky. Výbor KS ČSS je povinen svolat mimořádnou 
VH do 3 měsíců, jestliže o to písemně požádá nejméně jedna třetina SSK 
daného kraje nebo kontrolní komise/kontrolor. VH se zúčastňují zástupci 
všech SSK tohoto kraje. Každý klub má jeden hlas.  

4. Nesejde-li se v určenou dobu potřebný počet klubů, koná se o půl hodiny 
později jednání za účasti jakéhokoliv počtu SSK, s původním programem, 
a za rozhodující se považuje, hlasovala-li pro přijetí usnesení nadpoloviční 
většina přítomných klubů. 
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5. Valná hromada zejména: 

a) Volí a odvolává předsedu, místopředsedu, výbor, kontrolní komisi 
nebo kontrolora 

b) Bere na vědomí zprávu o činnosti za uplynulé období 

c) Schvaluje zprávu o hospodaření za uplynulé období, popřípadě 
zprávu o provedené kontrole 

d) Projednává a schvaluje rámcový plán hospodaření a činnosti KS 
na příští období 

e) Volí delegáty na SD ČSS dle klíče stanoveného minulým SD ČSS  

6. V období mezi Valnými hromadami řídí činnost KS ČSS výbor jenž 
má minimálně 5 členů zvolených VH. Volební období výboru je čtyři (4) 
roky. Mezi jednotlivými Valnými hromadami KS výbor schvaluje finanční 
rozpočet KS na kalendářní rok. 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 předsedajícího.  

7. Předseda KS ČSS a v případě jeho nepřítomnosti jím pověřený člen výboru 
je stálým členem VV ČSS. 

8. Statutárním zástupcem KS ČSS je jeho předseda. V případě nepřítomnosti 
předsedy plní funkci statutárního zástupce KS ČSS místopředseda nebo další 
předsedou pověřený člen výboru KS ČSS.   

9. V případě nečinnosti KS ČSS nebo nečinnosti či nezvolení statutárního 
zástupce  KS ČSS může VV ČSS činnost KS ČSS pozastavit a pověřit dočasným 
řízením a správou majetku dotčeného KS ČSS  P ČSS a to až do vyřešení 
situace, v krajním případě do Sjezdu delegátů ČSS. 

Článek XIV. 
Majetek ČSS a zásady hospodaření 

1. ČSS je ve smyslu Zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném 
znění, neziskovou právnickou osobou.  

2. ČSS hospodaří v rámci předmětu své činnosti samostatně a na vlastní účet, 
a to s movitým i nemovitým majetkem. Zdroji majetku jsou zejména:  

a) přidělené dotace a granty 

b) dary, dědictví a příspěvky fyzických a právnických osob 

c) výnosy z majetku ČSS 

d) členské příspěvky 
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e) příjmy z činností při naplňování cílů ČSS 

3. Za hospodaření ČSS odpovídá statutární zástupce, který každoročně 
předkládá ke schválení Výkonnému výboru ČSS zprávu o hospodaření 
a účetní závěrku, v termínu nejpozději do šesti měsíců od posledního 
dne účetního období. 

4. Hospodaření ČSS vychází a řídí se obecně závaznými právními předpisy 
účinnými na území České republiky a vnitřními předpisy ČSS. 

Článek XV.  
Zánik ČSS 

1. ČSS zaniká  

a) Dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením 

b) Rozhodnutím ministerstva vnitra 

2. Dobrovolným rozpuštěním, nebo sloučením s jiným sdružením ČSS zanikne, 
rozhodne-li o tom dvoutřetinová většina delegátů na SD ČSS. 

3. Zánik ČSS oznámí likvidační komise písemně příslušnému orgánu státní 
správy a všem registrovaným SSK a KS ČSS do 15 dnů ode dne rozhodnutí. 

4. Určená likvidační komise zabezpečí vyrovnání všech závazků a pohledávek 
ke dni zániku ČSS a zůstatek veškerého nemovitého a movitého majetku 
předá právnímu nástupci nebo, není-li určen, pak příslušnému orgánu státní 
správy. 

5. Zaniká-li ČSS z rozhodnutí Ministerstva vnitra dle §12 odst. 1 písm. b) 
Zákona č. 83/1990 Sb., řídí se majetkové vypořádání dle §13 odst. 3 tohoto 
zákona - majetkové vypořádání provede likvidátor určený ministerstvem. 

Článek XVI. 
Závěrečná ustanovení 

1. K provedení jednotlivých ustanovení těchto Stanov vydává VV ČSS vnitřní 
předpisy, které příslušná ustanovení blíže specifikují. 

2. Tyto stanovy ČSS byly schváleny Sjezdem delegátů ČSS konaným 
dne 27. 4. 2013 a nabývají účinnosti dnem registrace ministerstvem vnitra 
ČR. Tímto dnem končí platnost Stanov registrovaných MV ČR dne 
10. 5. 2001.  

 


