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S T A N O V Y 
 

Sportovně střeleckého klubu SPORCK Stará Lysá 
 

Článek I. 

Název, sídlo a působnost 
1. Název sportovně střeleckého klubu je SPORCK Stará Lysá (dále jen SSK). 

SPORCK, jméno generalisima Jana Sporcka, původem z Westfallska, slav-
ného válečníka války třicetileté, nejvýznamnějšího držitele lyského panství 
a majitele pozemku, na kterém se nachází střelnice SSK, přijato členy SSK 
jako hold úcty k váženému předku. 

2. Areál střelnic a klubovny se nachází v katastru obce Stará Lysá, na Vinič-
kách v bývalém kamenolomu, na pozemku č. parcel. 217, o výměře 
1905m. Budově střelnice bylo Obecním úřadem Stará Lysá přiděleno číslo 
popisné 190. 

3. SSK SPORCK je dobrovolné, politicky a jinak nezávislé sportovní občanské 
sdružení vzniklé ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, 
které sdružuje sportovní střelce a příznivce sportovní střelby. Má právní 
subjektivitu, jedná svým jménem a nese odpovědnost za své závazky. 

4. SSK SPORCK vznikl jako nástupnická organizace Základní organizace 
SVAZARMU Stará Lysá. 

5. SSK SPORCK Stará Lysá je členem Českého střeleckého svazu, kde byl 
dne 3.6.1991 zaregistrován pod číslem Č – 0437. Dne 24.9.1992 bylo 
SSK SPORCK přiděleno IČ: 45828733. 

6. SSK nemá organizační články. 

7. Znak SSK SPORCK tvoří: nepravidelný šestiúhelník, uprostřed terč, přes 
který je v podélné ose sportovní puška a přes tuto a terč položen revol-
ver. Nad terčem nápis menším písmem SSK, pod tímto větším písmem 
SPORCK. Pod terčem menším písmem nápis STARÁ LYSÁ. Viz příloha 

Článek II. 

Poslání a prostředky k plnění úkolů 
1. SSK SPORCK je dobrovolnou organizací občanů, kteří se sdružili s cílem 

provozovat, podporovat, organizovat a řídit sportovní střeleckou činnost 
z palných zbraní vzduchových, kulových a historických. 

2. SSK SPORCK organizuje a řídí sportovně střelecké soutěže klubové a 
soutěže o věcné nebo finanční odměny, u kterých klub požádal ČSS o za-
řazení do příslušného střeleckého kalendáře, ve všech kategoriích a disci-
plínách, ve kterých je to pro SSK SPORCK žádoucí. Může pořádat i další 
akce, pokud budou jejich svolavatelem finančně zajištěny. 

3. SSK SPORCK organizuje a řídí reprezentaci klubu a jeho přispěvatelů ve 
sportovní střelbě. 

4. SSK SPORCK umožňuje všem svým členům bez rozdílu věku využívat 
volný čas v rekreační, soutěžní a sportovní střelbě. Důraz je kladen pře-
devším na sportování mládeže, kde důsledně sleduje i výběr talentů a je-
jich přípravu. 

5. SSK SPORCK umožňuje svým členům získávání licence rozhodčích a 
trenérů sportovní střelby a vede jejich evidenci. U kursů II. kvalifikační 
třídy a vyšších, hradí frekventantům z řad členů SSK vynaložené náklady. 

6. SSK SPORCK se při sportovní činnosti řídí mezinárodními pravidly spor-
tovní střelby, které vydává ČSS a propozicemi SSK vydanými při soutě-
žích, jejichž je sám pořadatelem. 

7. SSK SPORCK provádí informační činnost pomocí vlastních nástěnných 
vývěsních skříní, kopíruje a šíří mezi vlastními členy ZPRAVODAJ ČSS ne-
prodleně po obdržení každého čísla. 

8. SSK SPORCK je oprávněn nabývat majetkových hodnot a nakládat s nimi 
v souladu s obecně závaznými právními předpisy a ustanoveními. 

Článek III. 

Členství 
1. Členství v SSK SPORCK je individuální. 

2. Nový člen SSK SPORCK je přijímán na jednoroční zkušební dobu, ve které 
nemá právo hlasovací o klubových záležitostech. 

3. Členem SSK SPORCK se může stát každý občan bez rozdílu národnosti a 
státní příslušnosti, není-li tato skutečnost v rozporu s platnými zákony ČR 
nebo zákony příslušného státu. Osoby mladší 18-ti let se mohou stát čle-
ny SSK pouze se souhlasem svého zákonného zástupce. 

4. O přijetí člena rozhoduje výbor SSK SPORCK. 

5. O výši klubových příspěvků rozhoduje členská schůze SSK SPORCK. 

Článek IV. 

Čestné členství 
1. Výroční členská schůze SSK SPORCK může udělit čestné členství v SSK 

fyzickým nebo právnickým osobám, které se významně zasloužili o 
SSK SPORCK. Výroční členská schůze může vyhlásit soutěž ve sportovní 
střelbě, kterou pojmenuje po významném nebo zasloužilém členu 
SSK SPORCK – se souhlasem tohoto člena nebo jeho pozůstalých. 

Článek V. 

Práva a povinnosti členů 
1. Každý člen SSK SPORCK má právo se podílet na činnosti SSK SPORCK, 

být informován prostřednictvím výboru SSK o dění v SSK, podávat návrhy 
a připomínky. 

2. Členové starší 18 let mohou být voleni do funkcí v SSK SPORCK přímo. 
Mají právo být navrhováni a voleni do vyšších orgánů ČSS prostřednictvím 
zvolených delegátů. Členové starší 15-ti let mají v SSK právo volit. 

3. Platí jednoroční zkušební lhůta, ve které není právo hlasovací o záležitos-
tech SSK. 

4. Všichni členové SSK SPORCK jsou povinni řídit se těmito stanovami a 
stanovami ČSS a jejich prováděcími předpisy. Jsou povinni platit členské 
příspěvky ČSS. 

5. Všichni členové SSK SPORCK jsou povinni platit klubové příspěvky ve výši 
určené členskou schůzí SSK SPORCK. 

6. Všichni členové SSK SPORCK jsou povinni výboru SSK SPORCK prokaza-
telně v každém roce oznámit způsob zapojení do aktivit SSK. 

7. Způsob zapojení člena SSK SPORCK do aktivit SSK SPORCK je: 
a) činností pracovní (brigády), sportovní a reprezentační nebo 
b) vyšším klubovým příspěvkem, určeným pro každý rok výroční člen-

skou schůzí (takový člen je zbaven povinné účasti na pracovních a 
sportovních akcích). 

8. Všichni členové SSK SPORCK jsou povinni propagovat základní zásady 
sportovního chování a sportovního střelectví. 

9. Všichni členové SSK SPORCK jsou povinni řádně propagovat a reprezen-
tovat SSK SPORCK. 

10. Členové SSK SPORCK jsou povinni pečovat o majetek SSK SPORCK. 

11. Členové SSK SPORCK, delegovaní do vyšších orgánů ČCS, jsou povinni 
přenášet do těchto orgánů úkoly a připomínky SSK. V případě nesplnění 
této povinnosti má právo SSK SPORCK podat návrh na jejich odvolání. 

Článek VI. 

Zánik členství v SSK SPORCK 
1. Členství v SSK SPORCK zaniká: 

a) úmrtím člena d) vyloučením člena 
b) odstoupení člena e) zánikem SSK SPORCK 
c) zrušením členství 

2. Člen oznamuje vystoupení z SSK SPORCK výboru. Jeho členství zanikne 
dnem tohoto oznámení. 

3. Členství je pozastaveno členu, který se přes písemné pozvání bez omluvy 
nezúčastní výroční členské schůze, nezaplatí klubový příspěvek a nevypo-
řádá s výborem SSK SPORCK svoje zapojení do aktivit SSK SPORCK 
v předchozím období. 

4. Členství v SSK SPORCK může být dále zrušeno jestliže člen závažným 
způsobem porušil svoje povinnosti. O zrušení členství rozhoduje výroční 
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členská schůze SSK SPORCK, přičemž jej o zrušení členství v SSK SPORCK 
prokazatelně písemně vyrozumí. 

5. Člen může být z SSK SPORCK vyloučen, jestliže závažným způsobem 
poškodil jeho zájmy. O vyloučení rozhoduje výbor SSK SPORCK hlasová-
ním a člen musí být o vyloučení prokazatelně písemně vyrozuměn. 

Článek VII. 

Orgány SSK SPORCK 
1. Orgány SSK SPORCK jsou: 

a) výroční členská schůze c) výbor 
b) členská schůze d) revizní komise SSK 

Článek VIII. 

Výroční členská schůze / VČS / 
1. VČS předchází vždy schůze výboru. 

2. VČS je nejvyšším orgánem SSK SPORCK, který může přijímat rozhodnutí. 
Nesejde-li se v určenou dobu konání VČS 75% členů, koná se o půl hodi-
ny později jednání za účasti jakéhokoliv počtu členů a za rozhodující se 
považuje, hlasovala-li pro přijetí usnesení nadpoloviční většina přítomných 
členů s právem hlasovacím. 

3. VČS svolává výbor každý rok vždy do konce ledna po ukončeném období 
aktivit. 

4. VČS přísluší zejména: 
 - rozhodovat o základních otázkách aktivit SSK SPORCK, 
 - schvalovat, doplňovat a případně měnit stanovy SSK SPORCK, 
 - schvalovat, případně upravovat další základní dokumenty SSK, 
 - hodnotit a schvalovat zprávu o činnosti SSK, 
 - schvalovat plány činnosti, finanční záměry a způsoby využití hmot-

ných prostředků SSK SPORCK, 
 - určovat výši klubových příspěvků, 
 - určovat výši finančního vyrovnání při neúčasti člena na pracovních 

aktivitách SSK SPORCK, 
 - rozhodovat o udělení čestného členství v SSK SPORCK  
 - rozhodovat o odvolání proti rozhodnutí revizní komise SSK SPORCK, 
 - volit pro určené období představenstvo a revizní komisi SSK SPORCK, 
 - odvolávat členy výboru nebo revizní komise, 
 - pozastavovat členství v SSK SPORCK, 
 - rozhodovat o zrušení členství v SSK SPORCK, 
 - usnášet se o zániku SSK a složení Likvidační komise. 

5. Výbor je povinen svolat mimořádnou VČS, jestliže o to požádá písemně 
alespoň jedna třetina registrovaných členů SSK SPORCK. 

6. Hlasování je zpravidla veřejné. Na návrh kteréhokoliv přítomného člena 
může VČS rozhodnout o tom, že hlasování k některé otázce bude tajné. 

7. Z jednání VČS se pořizuje zápis, který musí obsahovat: 
a) datum a místo VČS, 
b) přijatá usnesení, 
c) výsledky hlasování, 
d) námitky členů proti rozhodnutí společenství, kteří požádali o jejich 

zaprotokolování. 

8. Přílohu zápisu z jednání shromáždění tvoří podklady, které byly předlože-
ny k projednávaným bodům. 

9. Volba výboru a revizní komise je vždy tajná. 

Článek IX. 

Výbor SSK SPORCK 
1. Výbor řídí a zajišťuje činnost SSK SPORCK v období mezi jednotlivými 

schůzemi a VČS, kterým odpovídá za zabezpečování přijatých usnesení. 
Schází se dle potřeby, nejméně však 1x za půl roku. 

2. Funkční období výboru je čtyřleté. 

3. Výbor je pětičlenný a tvoří jej: 
a) předseda d) pokladník 
b) jednatel e) člen 
c) hospodář 

4. Výbor je usnášení schopný, je-li na jeho jednání přítomna nadpoloviční 
většina jeho členů. K platnosti jeho usnesení je třeba nadpoloviční většiny 
hlasů přítomných. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. 

5. Pokladník je při řádném plnění svých úkolů, vyžadujících znalost zákon-
ných ustanovení a norem, vyjmut z plnění přijatých pracovních aktivit 
SSK SPORCK /brigád/. 

6. Práce členů výboru není finančně ohodnocena. 

Článek X. 

Zastupování SSK SPORCK 
1. Statutárním zástupcem SSK SPORCK je předseda, který je trvale zmocněn 

pro jednání se všemi institucemi v ČR i zahraničí. V případě nedosažitel-
nosti předsedy SSK SPORCK je statutárním zastupováním pověřen jedna-
tel. 

Článek XI. 

Revizní komise / RK / 
1. RK SSK SPORCK dozírá na hospodaření SSK SPORCK a to zejména se 

zřetelem na dodržování základních dokumentů ČSS a SSK SPORCK. 

2. RK řeší písemné připomínky a spory členů SSK SPORCK. Odvolání proti 
jejímu rozhodnutí je možné pouze k VČS. 

3. RK je tříčlenná. Členové RK jsou voleni VČS včetně jednoho náhradníka 
pro případ odstoupení jiného člena. 

4. RK volí ze svého středu předsedu, který je trvale přísedícím výboru 
SSK SPORCK s hlasem poradním. 

5. RK je odpovědná pouze VČS. 

6. Členství v RK je čestné, bez nároku na finanční odměnu. 

Článek XIII. 

Majetek SSK SPORCK 
1. Zdrojem majetku SSK SPORCK jsou zejména: 

a) klubové příspěvky 
b) finanční vyrovnání neúčasti na pracovních a pořadatelských aktivi-

tách SSK, 
c) dotace, subvence, dary a dědictví 
d) jiné příjmy. 

2. Majetek SSK SPORCK, který je samostatným právním subjektem, je 
majetkem SSK SPORCK. 

3. Nástupnickou organizaci určí nadpoloviční většina členů. 

4. Nakládání s majetkem SSK SPORCK se řídí obecně platnými právními a 
účetními předpisy. Způsob interního vykazování a zpracovávání hospodář-
ských a majetkových ukazatelů v rámci SSK SPORCK může být upraven 
interním předpisem SSK SPORCK, který však musí být v souladu se zá-
konnými předpisy a nesmí zvyšovat administrativu SSK SPORCK nad ne-
zbytnou míru. 

Článek XIV. 

Zánik SSK SPORCK 
1. SSK SPORCK zanikne, rozhodne-li o tom dvoutřetinová většina oprávně-

ných členů SSK SPORCK. 

2. Zánik SSK SPORCK oznámí výbor písemně ČSS. 

3. Určená LK zabezpečí vyrovnání všech závazků a pohledávek ke dni zániku 
SSK SPORCK a zbývající majetek hmotný převede bezúplatnou smlouvou 
nástupnické organizaci. Rovněž tak část finanční převede úplně na konto 
nástupnické organizace. 

4. LK předá všechny doklady SSK SPORCK s písemnou zprávou o likvidaci a 
majetkovém vyrovnání nástupnické organizaci prokazatelně do 14-ti dnů 
po dokončení likvidace. 

5. LK předá písemnou zprávu o likvidaci a majetkovém vyrovnání prokaza-
telně na ČSS do 14-ti dnů po dokončení likvidace. 

Článek XV. 

Závěrečná ustanovení 
1. Podrobnosti jednotlivých ustanovení těchto stanov mohou upřesňovat 

další dokumenty jako jednací řád, organizační řád, provozní řád střelnice 
a jiné, které však nesmí být v rozporu s těmito stanovami. 

2. Stanovy byly schváleny dne 4.3.1995. 

3. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem jejich registrace v Českém střelec-
kém svazu. 

 

 

 

 

Příloha: Vyobrazení znaku SSK SPORCK 


