Návrh na změnu Stanov ČSS, z.s.
(v souvislosti s rozporem registrace SSK „Spolků“ v rámci ČSS a stávajícím zněním Stanov, s cílem
uvést tento faktický stav do souladu)
Projednáno a jednomyslně schváleno výborem Královéhradeckého KS ČSS a přítomnými zástupci SSK
0054, 0254, 0262, 0297, 0402 v Hradci Králové dne 8. 11. 2016.

Nově:
Čl. I., odst. 9. (Přičemž stávající odst. 9. se přečísluje na 10.)
Za účelem a pro naplňování cílů ČSS, zejména čl. II. těchto Stanov, může být pro vnitřní potřebu u ČSS
registrován jiný spolek (dále jen registrovaný spolek) s působností v České republice, jehož členové
nebo jejich část mají zájem provozovat, podporovat a organizovat sportovně střeleckou činnost,
jehož činnost je v souladu s právními předpisy České republiky a jehož cíle a předmět činnosti je
v souladu s těmito Stanovami. Jeho působnost v rámci ČSS je vymezena těmito stanovami a
příslušnými směrnicemi, zejména přebírá registrovaný spolek práva a povinnosti organizační jednotky
ČSS ( ČSS, z.s. – SSK) uvedené v Čl. III., odst. 1., písm. b) a odst. 2., písm. c); Čl. IV., odst. 5. a 6. a Čl.
VI., odst. 1., písm. b), odst. 2. a 4.. těchto Stanov. Pro tento účel je registrovaný spolek povinen zřídit
z členů ČSS samostatnou organizační jednotku (oddíl) s vlastním, voleným, nejméně tříčlenným
řídícím orgánem - výborem. O registraci spolku u ČSS nebo zrušení registrace rozhoduje na základě
písemné žádosti Prezídium ČSS, či v případě porušování těchto Stanov ze strany registrovaného
spolku o zrušení registrace rozhoduje Výkonný výbor ČSS. Registrovaný spolek je registrován pod
evidenčním číslem na sekretariátu ČSS, od něhož má vystaven Registrační list.
Čl. VI., odst. 1., písm. e)
zrušením, zánikem registrovaného spolku nebo jeho registrace u ČSS
(označení dalších bodů tohoto odst. se posouvá - stávající písm. e) na f) a písm. f) na g)
Doplnit:
Čl. III., odst. 2., písm. c)
Za stávající text doplnit: „Delegáta za registrovaný spolek volí pouze ti jeho členové, kteří jsou členy
ČSS (samostatná organizační jednotka).“
Čl. IV., odst. 1.
„… Členství v ČSS je individuální a je realizováno členstvím pouze v jednom ČSS, z.s. – SSK“ doplnit:
„nebo registrovaném spolku.“ Následující text zůstává.
Čl. IV., odst. 2.
„O přijetí člena rozhoduje výbor ČSS, z.s. – SSK“ doplnit: „nebo řídící orgán – výbor organizační
jednotky členů ČSS registrovaného spolku,“ následující text: „na základě písemné přihlášky.“
zůstává.
Čl. VI., odst. 1., písm. d)
„zrušením ČSS, z.s. – SSK,“ doplnit: „nebo zrušením registrace registrovaného spolku u ČSS nebo
zánikem registrovaného spolku,“
Čl. VI., odst. 3.
„V případě zrušení ČSS, z.s.“ doplnit za čárku: „ zániku registrovaného spolku nebo zrušení registrace
registrovaného spolku u ČSS“ následující text zůstává.

