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STANOVY CzMSSA 

Článek 1 

Základní ustanovení 

1. Název organizace je Czech Metallic Silhouette Shooting Association z.s., ve zkratce 

CzMSSA. Ve styku s domácími autoritami lze používat také název Česká asociace střelby 

na kovové siluety. Sídlem organizace je Skalní 368, 408 01 Rumburk, Česká republika. 

2. CzMSSA je členem AETSM a IMSSU. Ve své činnosti respektuje statuty a řády těchto 

mezinárodních organizací. 

3. CzMSSA je nezávislá, nepolitická a dobrovolná sportovní organizace (spolek) s právní a 

ekonomickou subjektivitou, sdružující zájemce o sportovní střelbu na kovové siluety. 

CzMSSA jedná svým jménem a nese odpovědnost za své závazky v souladu s platným 

právním řádem. 

4. Účelem činnosti CzMSSA je organizovat a řídit sportovní střelbu na kovové siluety 

v České republice a všestranně podporovat její rozvoj. 

5. CzMSSA řídí a zabezpečuje státní sportovní reprezentaci ve střelbě na kovové siluety, 

mistrovství republiky a další významné celostátní a mezinárodní střelecké soutěže. 

6. CzMSSA vydává svým členům identifikační průkaz a používá vlastní symboliku, znak 

a vlajku. Symboly CzMSSA včetně znaku a vlajky není dovoleno používat bez souhlasu 

CzMSSA. 

7. CzMSSA podporuje účelnou spolupráci s jinými sportovními organizacemi v ČR 

i v mezinárodním měřítku. 

8. CzMSSA je oprávněna provozovat hospodářskou činnost v souladu s platnými předpisy 

a podle potřeby provozuje publikační činnost. 

Článek 2 

Členství v CzMSSA 

1. Členem CzMSSA může být občan České republiky nebo jiné země. Kromě fyzických 

osob mohou být členy také právnické osoby a kolektivní členové. Sportovní řády 

a sportovně technická pravidla CzMSSA se vztahují jen na fyzické osoby. Prezidium 

CzMSSA může stanovit podmínky vzniku čestného nebo doživotního členství fyzických 

osob. 

2. Členství v CzMSSA vzniká na základě písemné přihlášky přijetím člena prezidiem 

CzMSSA a po zaplacení zápisného. Důvody eventuálního nepřijetí musí být uchazeči 

sděleny. 

3. Člen CzMSSA má právo být volen do všech funkcí v CzMSSA, má právo vznášet náměty 

a připomínky, být informován o činnosti CzMSSA a přímo nebo zprostředkovaně hlasovat 

o otázkách činnosti CzMSSA (v souladu s těmito stanovami). 

4. Povinností člena je dodržovat stanovy CzMSSA a ve stanovených termínech platit členské 

příspěvky. 

5. Členství V CzMSSA zaniká 

a) vystoupením člena z vlastního rozhodnutí, 

b) vyloučením člena pro nedodržování stanov, 
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c) vyloučením člena pro hrubé porušení sportovních pravidel, zejména zásad bezpečnosti 

střelby nebo zásad fair play (v těchto případech může být vyloučení termínované nebo 

podmíněné). 

O případném vyloučení člena rozhoduje prezidium. 

6. Výši zápisného a ročního členského příspěvku stanoví prezidium. 

7. Seznam členů CzMSSA je zpřístupněný v sídle CzMSSA. 

Článek 3 

Orgány CzMSSA 

1. Nejvyšším orgánem CzMSSA je valné shromáždění členů nebo jimi delegovaných 

zástupců. Valné shromáždění rozhoduje hlasováním (prostou většinou hlasů přítomných 

členů) o důležitých otázkách činnosti CzMSSA. 

Valné shromáždění zejména: 

- schvaluje stanovy CzMSSA a provádí jejich změny, 

- schvaluje zprávy o činnosti prezidia CzMSSA a o hospodaření CzMSSA, 

- volí členy prezidia CzMSSA, 

- volí členy revizní komise CzMSSA, 

- projednává s konečnou platností odvolání proti rozhodnutí orgánů CzMSSA. 

2. Řádné valné shromáždění se koná alespoň jednou za tři roky. Mimořádné valné 

shromáždění svolává prezídium z vlastního podnětu nebo na žádost alespoň jedné třetiny 

členů. Prezidium oznámí termín konání valného shromáždění členům nejméně 30 dnů 

předem. Valné shromáždění je způsobilé se usnášet, je-li přítomna alespoň polovina 

členů. Nesejde-li se v určenou hodinu potřebný počet členů, koná se valné shromáždění 

o hodinu později a je způsobilé se usnášet za jakéhokoliv počtu přítomných členů. 

3. V době mezi valnými shromážděními řídí činnost CzMSSA prezidium, jehož funkční 

období jsou 3 kalendářní roky. Prezidium volí ze svého středu prezidenta. 

Prezidium tvoří prezident, viceprezidenti (v počtu podle rozhodnutí valného 

shromáždění) a pokladník. Viceprezidenti zpravidla stojí v čele komisí, jeden 

z viceprezidentů je revizorem účtů. V době mezi valnými shromážděními může 

prezidium podle potřeby jmenovat další viceprezidenty (nejvíce tři). 

4. Statutárním zástupcem CzMSSA je prezident a v rozsahu oprávnění jím daných jsou 

oprávněni CzMSSA zastupovat a jejím jménem jednat i další členové prezidia. Prezident 

i ostatní členové prezidia o svých rozhodnutích informují prezidium. 

Prezidium zejména: 

- zastupuje CzMSSA ve styku s AETSM, IMSSU a střeleckými asociacemi jiných 

států, 

- jedná jménem CzMSSA s jinými subjekty, 

- vydává soutěžní řády, předpisy a pravidla sportovní střelby na kovové siluety platné 

v České republice, 

- schvaluje reprezentaci CzMSSA v mezinárodních orgánech, 

- schvaluje sportovní reprezentaci na mistrovství světa a Evropy, 

- účelně hospodaří s prostředky CzMSSA, 

Prezidium přijímá všechna rozhodnutí na principu většiny hlasů. 

5. Prezidium vytváří podle potřeby a podle možností komise CzMSSA, a to zejména: 

a) komisi sportovní, která 
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- pomáhá při organizaci sportovních soutěží, 

- vede evidenci sportovních střelců a provádí jejich klasifikaci. 

b) komisi trenérskou, která 

- zabezpečuje zvyšování kvalifikace trenérů, vede jejich evidenci a vydává jim licence, 

- pracuje se státní reprezentací. 

c) komisi technickou, která 

- rozhoduje o odvoláních závodníků proti verdiktům rozhodčích, 

- předkládá prezidiu návrhy na vydání pravidel sportovní střelby pro jednotlivé 

disciplíny a jejich změny. 

d) komisi rozhodčích, která 

- zabezpečuje odbornou přípravu rozhodčích, vede jejich evidenci a vydává licence 

národních a mezinárodních rozhodčí, 

- deleguje rozhodčí na mezinárodní a důležité domácí soutěže, 

e) komisi ekonomickou, která především 

- předkládá prezidiu rozpočet CzMSSA pro běžný rok, 

- navrhuje účelné vynakládání prostředků CzMSSA, 

- vyhledává zdroje finančních příjmů pro činnost CzMSSA, 

- navrhuje rozdělování prostředků CzMSSA na podporu klubů a střelců. 

6. V rámci CzMSSA mohou být vytvářeny sportovní střelecké kluby. 

Článek 4 

Revizní komise CzMSSA 

1. Revizní komise CzMSSA, dále jen RK, dozírá na činnost a hospodaření CzMSSA 

a kontroluje plnění usnesení prezidia a Valného shromáždění CzMSSA. 

2. RK je tříčlenná a její členové, včetně jednoho náhradníka, jsou voleni Valným 

shromážděním CzMSSA. Členové RK si volí ze svého středu předsedu, který je 

stálým přísedícím prezídia s poradním hlasem. 

3. RK je odpovědná Valnému shromáždění CzMSSA a řídí se schváleným statutem. 

4. Členy RK nemohou být členové prezídia. 

Článek 5 

Hospodaření CzMSSA 

1. Zdroji příjmů CzMSSA jsou zejména: 

- zápisné a členské příspěvky, 

- podíly ze startovného ve střeleckých soutěžích, 

- sponzorské dary, 

- jiné dary a dědictví, 

- prostředky poskytované státními nebo jinými orgány a organizacemi, 

- příjmy z vlastní činnosti. 

2. Prostředky CzMSSA lze vynaložit na základě schváleného rozpočtu na: 

- rozvoj a provoz sportovní činnosti včetně příspěvků klubům a propagace, 

- povinné příspěvky AETSM a IMSSU, 

- ceny a trofeje v soutěžích CzMSSA, 

- příspěvky k úhradě nákladů spojených se starty na mezinárodních soutěžích 

s prioritou mistrovství světa a Evropy, 
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- příspěvky k úhradě nákladů spojených s činností CzMSSA, 

- sponzorské dary v oblasti rozvoje sportu a v sociální oblasti. 

Článek 6 

Likvidace spolku 

Likvidační zůstatek při zániku, popř. zrušení, organizace bude bezodkladně rozdělen mezi 

stávající členy CzMSSA. 

Článek 7 

Závěrečná ustanovení 

1. Tyto stanovy nabývají účinností dnem schválení, tj. 29. listopadu 2014. 

2. CzMSSA byla dnem 29. ledna 1993 zaregistrována jako občanské sdružení ve smyslu 

zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, u Ministerstva vnitra ČR. Dnem 1. ledna 

2014 je zaregistrována jako spolek ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění, ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze. 


