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Stanovy
Společnosti westernových střelců, z. s.
I. Název a sídlo spolku
Název: Společnost westernových střelců, z. s.
Sídlo: Nad Motolskou nemocnicí 1037/8, 169 00 Praha 6.
II. Postavení a právní poměry
Společnost westernových střelců, z. s. (dále jen SWS, nebo Společnost) je nezávislý, samosprávný, nepolitický spolek
sdružující občany ČR za účelem naplnění jejich zájmů, daných Ústavou a dalšími zákony ČR.
Jakožto zapsaný spolek je právnickou osobou, jejíž právní poměry se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. - Novým občanským
zákoníkem, dalšími obecně platnými právními předpisy a těmito stanovami.
Spolek působí na celém území České republiky.
III. Cíl Společnosti
Společnost je zřízena za účelem provozování disciplín sportovní střelby podle národních pravidel SWS a za účelem
provádění vzdělávací, sběratelské a badatelské činnosti na tomto poli. Sportovní střelba tohoto typu se řídí národními
a mezinárodními pravidly. Badatelská a studijní činnost se obrací zejména k historickým pramenům a předpokládá publikování
v odborném tisku.
IV. Úkoly a činnost Společnosti
a) získávat finanční prostředky a soustřeďovat je na účtu SWS;
b) navazovat kontakty a spolupráci s partnerskými organizacemi v tuzemsku a v zahraničí;
c) vytvářet podmínky pro vlastní sportovní, vzdělávací a badatelskou činnost;
d) zastupovat své členy ve vztahu ke všem ostatním organizacím a orgánům, které mají vztah k náplni a činnosti SWS.
V. Členství ve Společnosti
a) členem Společnosti se může stát každý občan ČR navržený dvěma stávajícími členy a schválený prezidiem SWS, který
souhlasí s cíli Společnosti a zaváže se dodržovat její stanovy. Osoby ve věku 14 - 18 let se mohou, se souhlasem rodičů
nebo zákonných zástupců, stát členy - čekateli. Plnoprávného členství nabudou po dovršení věku 18 let;
b) členství ve Společnosti vzniká přijetím a registrací přihlášky prezidiem SWS a zaplacením registračního poplatku;
c) členství ve Společnosti zaniká vystoupením, vyloučením pro hrubé porušení stanov, nezaplacením členského příspěvku,
úmrtím, případně zánikem Společnosti.
VI. Práva a povinnosti členů
A - Práva:
1. Volit a být volen do funkcí ve Společnosti (plnoprávní členové);
2. Účastnit se akcí pořádaných Společností (všichni členové);
3. Obracet se s návrhy a stížnostmi na orgány Společnosti (všichni členové);
4. Kontrolovat činnosti Společnosti (plnoprávní členové);
5. Podílet se na výsledcích práce Společnosti (všichni členové).
B - Povinnosti:
1. Řádně a včas platit členské příspěvky;
2. Dodržovat stanovy a další předpisy a pravidla Společnosti;
3. Respektovat rozhodnutí orgánů Společnosti;
4. Podle svých možností napomáhat činnosti Společnosti;
5. Úmysl ukončit členství oznámit prezidiu ve lhůtě 30 dnů před tímto ukončením.
VII. Orgány Společnosti
Orgány Společnosti tvoří valná hromada SWS (dále jen VH), prezidium a kontrolní komise.
1. Prezidium
Prezidium je řídícím a výkonným orgánem Společnosti. Tvoří je maximálně sedm členů, kteří jsou voleni členy Společnosti
na období čtyř let. Členové prezidia volí ze svého středu viceprezidenta.
Prezidium rozhoduje o všech zásadních otázkách týkajících se činnosti Společnosti. Jednání prezidia svolává a řídí
prezident. Člen prezidia nemůže být zároveň členem jiného orgánu Společnosti. Prezidium plní zejména následující úkoly:
- Připravuje a svolává zasedání valné hromady SWS a zajišťuje řádnou činnost SWS v období mezi jednáními valných
hromad;
- Předkládá valné hromadě ke sválení základní dokumenty, které se týkají činnosti SWS;
- Jedná s orgány veřejné správy a samosprávy;
Strana 1 z 2

Stanovy Společnosti westernových střelců, z. s.

- Navazuje styky s partnerskými organizacemi v ČR i v zahraničí, deleguje, případně zmocňuje jednotlivé členy SWS
k jednání s takovými organizacemi;
- Rozhoduje o vzniku a zániku členství;
- Rozhoduje o hospodaření SWS;
- Zřizuje pracovní a poradní skupiny.
Prezidium rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů svých členů přítomných na jednání. Je usnášeníschopné, pokud se sejde
nadpoloviční většina jeho členů.
2. Prezident a viceprezident
Prezident je volen přímou volbou VH na období čtyř let. Zastupuje Společnost navenek, svolává a řídí jednání prezidia,
předkládá VH zprávu o činnosti SWS. V případě jeho nepřítomnosti nebo z jiných důvodů jej na základě udělené plné moci
zastupuje navenek viceprezident nebo jiný pověřený člen SWS. Prezident je oprávněn v případě neodkladné potřeby činit
nezbytná rozhodnutí spadající do kompetence prezidia. Toto rozhodnutí předloží ke schválení na nejbližším zasedání prezidia.
Viceprezident je volen prezidiem na období čtyř let a zastupuje prezidenta v době jeho nepřítomnosti při jednání prezidia,
případně v jiných vnitřních záležitostech Společnosti.
3. Valná hromada
Valná hromada je nejvyšším orgánem SWS. Svolává jí prezident nejméně jednou ročně.
Valná hromada zejména:
- schvaluje zprávu o činnosti SWS;
- schvaluje rozpočet a výši členských příspěvků;
- potvrzuje, mění a ruší rozhodnutí orgánu SWS;
- volí a odvolává prezidium a kontrolní komisi SWS;
- rozhoduje o zřízení studijního fondu, případně jiných fondů SWS;
- schvaluje výši náhrady nezbytných výdajů spojených s výkonem funkcí v orgánech SWS;
- schvaluje, ruší a mění předpisy SWS.
Valná hromada je schopná se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech plnoprávných členů. Pokud se do 30 minut
po na pozvánce oznámeném začátku VH nesejde nadpoloviční většina plnoprávných členů, je VH usnášeníschopná bez ohledu
na počet přítomných členů. Usnesení VH je platné, schválí-li jej nadpoloviční většina přítomných plnoprávných členů.
4. Kontrolní komise
Kontrolní komise je tříčlenná a je nejvyšším kontrolním orgánem SWS. Funkční období jejich členů je čtyřleté. Ze svého
středu volí členové kontrolní komise předsedu, který svolává a řídí jednání kontrolní komise. Úkolem komise je kontrolovat
činnost a hospodaření Společnosti. Rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů.
5. Jednání jménem SWS
Statutárním orgánem SWS je prezident. Podepisování dokumentů za SWS probíhá tím způsobem, že k názvu Společnosti
připojí svůj podpis prezident SWS.
VIII. Majetek a zásady hospodaření SWS
1. Majetek Společnosti tvoří:
a) registrační poplatky;
b) členské příspěvky;
c) dary;
e) dotace;
e) jiné příjmy, např. výnosy ze startovného na závodech apod.
2. Majetek společnost je určen k plnění úkolů SWS.
3. SWS hospodaří s majetkem samostatně.
4. Hospodaření společnost se děje v souladu s obecně závaznými právními předpisy pro hospodaření právních subjektů
a zákonem o účetnictví.
IX. Zrušení spolku
1. Společnost je zřízena na dobu neurčitou.
2. Společnost se zrušuje:
- dobrovolným rozpuštěním;
- sloučením s jiným spolkem;
- pravomocným rozhodnutím příslušného soudu.
Tyto Stanovy byly schváleny valnou hromadou SWS konanou dne 28. ledna 2017.
Za správnost:
Prezident SWS Jasoň Šilhan
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