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1. Název a sídlo spolku  
Název spolku: Asociace westernových střelců, spolek. Dále též jen jako zkratka 
názvu:„AWS“. Sídlem spolku je Praha.   

 

2. Právní forma spolku  
AWS je apolitický samosprávný a dobrovolný svazek členů-fyzických osob vedený 
společným zájmem. Spolek je právnickou osobou, jedná svým jménem, jeho vnitřní 
poměry se řídí těmito stanovami a příslušnými právními předpisy.  
Spolek je založen na dobu neurčitou.  

 
3. Účel spolku  
AWS je dobrovolným spolkem občanů, kteří provozují, podporují a organizují 
sportovní střelbu. Dále vyvíjí sběratelskou, studijní a publikační činnost v oblasti 
zbraní a střeliva, vycházející z historických pramenů severní Ameriky před počátkem 
20. století. Sportovní střelba tohoto typu se řídí národními a mezinárodními pravidly 
a řády.  
AWS vyvíjí snahu spolupůsobit při tvorbě a projednávání právních předpisů 
souvisejících s předmětem činnosti spolku.  
AWS je oprávněn vydávat a odnímat svým členům licence rozhodčích a instruktorů 
westernové střelby. Dále je oprávněna organizovat kurzy a semináře tohoto druhu 
sportovní střelby.  

 
4. Úkoly a činnost spolku  
Spolek: 
a. sdružuje fyzické osoby provozující sportovní střelbu  
b. navazuje kontakty a spolupráci s partnerskými organizacemi v zahraničí  
c. vytváří podmínky pro vlastní sportovní, badatelskou a sběratelskou činnost 
d. zastupuje své členy ve vztahu ke všem ostatním organizacím a orgánům, které 
mají vztah k náplni a činnosti spolku  
e. získává finanční prostředky potřebné k plnění účelu spolku a soustřeďuje je na 
účtu spolku  
f. využívá majetek a finanční prostředky k zajištění účelu spolku.  
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5. Členství ve spolku  
Členem spolku může být každá fyzická osoba, která se zavazuje dodržovat jeho 
stanovy. Nezletilé osoby musí mít ke členství písemný souhlas zákonného zástupce.  
Členství ve spolku nepřechází na právního nástupce člena.  
Členství může vzniknout přijetím za člena. Kdo se uchází o členství ve spolku, 
projevuje tím vůli být vázán stanovami od okamžiku, kdy se stane členem spolku.  
O přijetí za člena rozhoduje prezidium.  
Členství ve spolku vzniká přijetím (rozhodnutím prezidia), podmínkou přijetí je 
registrace přihlášky a zaplacení registračního poplatku. Výši registračního poplatku 
stanoví rozhodnutím valná hromada.  
Členství zaniká:  
 a. vystoupením  
 b. vyloučením pro hrubé porušení stanov  
 c. dnem následujícím po uplynutí lhůty k zaplacení členského příspěvku 
uvedené v článku 6.  
 e. ztrátou nebo omezením svéprávnosti  
 f. úmrtím člena  
 g. zánikem spolku  
  

6. Práva a povinnosti členů  
Každý člen AWS má právo:  
a. účastnit se akcí pořádaných spolkem  
b. obracet se s návrhy a stížnostmi na orgány spolku  
c. volit a být volen do funkcí v orgánech spolku  
d. kontrolovat činnost spolku a podílet se na výsledcích jeho práce,  
e. prostřednictvím valné hromady se podílet na řízení spolku  
f. být přítomen na jednání prezídia, průběh jednání nesmí ale žádným způsobem 
narušovat   
 
Každý člen AWS má povinnost:  
a. řádně platit členské příspěvky, a to do 30. června příslušného roku  
b. dodržovat stanovy a další předpisy a pravidla spolku  
c. respektovat rozhodnutí orgánů spolku  
d. napomáhat dle svých možností činnosti spolku  
e. řádně a podle stanovených pravidel obhospodařovat svěřený majetek a finanční 
prostředky  
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Seznam členů  
 
Spolek vede seznam členů; zápisy a výmazy v seznamu členů týkající se členství 
osob ve spolku provádí prezidium.  
Seznam členů může být uveřejněn se souhlasem všech členů, kteří jsou v něm 
zapsáni; při uveřejnění neúplného seznamu členů musí být z něho patrné, že je 
neúplný. 
Každý člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost od spolku na jeho náklady potvrzení 
s výpisem ze seznamu členů obsahující údaje o své osobě, popřípadě potvrzení, že 
tyto údaje byly vymazány. Namísto zemřelého člena může o potvrzení požádat jeho 
manžel, dítě nebo rodič, a není-li žádný z nich, může o vydání potvrzení žádat jiná 
osoba blízká nebo dědic, prokáží-li zájem hodný právní ochrany.  
 
Zánik členství a vyloučení 
 
Členství zanikne, pokud člen nezaplatí členský příspěvek ani v přiměřené lhůtě 
určené spolkem dodatečně ve výzvě k zaplacení, ačkoli byl na tento následek ve 
výzvě upozorněn.  
Spolek může vyloučit člena, který závažně porušil povinnost vyplývající z členství a v 
přiměřené lhůtě nápravu nezjednal ani po výzvě spolku. Výzva se nevyžaduje, nelze-
li porušení povinnosti odčinit nebo způsobilo-li spolku zvlášť závažnou újmu.  
Rozhodnutí o vyloučení se doručí vyloučenému členu.  
  
O vyloučení člena rozhoduje statutární orgán. Návrh na vyloučení může podat v 
písemné formě kterýkoli člen spolku; v návrhu se uvedou okolnosti osvědčující 
důvod pro vyloučení.  
Člen, proti kterému návrh směřuje, musí mít příležitost se s návrhem na vyloučení 
seznámit, žádat o jeho vysvětlení a uvést i doložit vše, co mu je k prospěchu.  
 
Člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí v písemné formě navrhnout, aby 
rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumala kontrolní komise. Kontrolní komise musí 
rozhodnutí přezkoumat do jednoho měsíce ode dne doručení návrhu na 
přezkoumání. Kontrolní komise buď rozhodnutí o vyloučení potvrdí a pak je 
rozhodnutí konečné nebo rozhodne, že rozhodnutí o vyloučení má být předloženo 
k rozhodnutí valné hromadě. Pokud nejbližší valná hromada rozhodnutí o vyloučení 
nezruší, je vyloučení platné dnem konání valné hromady, která měla o vyloučení 
rozhodovat. 
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Prezidium může zrušit své rozhodnutí o vyloučení člena, odporuje-li vyloučení 
zákonu nebo stanovám; rozhodnutí o vyloučení člena může zrušit i v jiných 
odůvodněných případech.  
  
Vyloučený člen může do tří měsíců od doručení konečného rozhodnutí spolku o 
svém vyloučení navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti vyloučení; jinak toto 
právo zaniká. Nebylo-li mu rozhodnutí doručeno, může člen návrh podat do tří 
měsíců ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejdéle však do jednoho roku ode dne, kdy 
byl po vydání rozhodnutí zánik jeho členství vyloučením zapsán do seznamu členů; 
jinak toto právo zaniká.  
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7. Orgány spolku  
Orgány spolku tvoří:  
a. valná hromada  
b. prezidium  
c. kontrolní komise  
 

8. Valná hromada  
Valná hromada členů je nejvyšším orgánem spolku. Koná se minimálně jedenkrát za 
dva roky, svolává ji prezidium. Kromě řádné valné hromady je povinnost svolat 
mimořádnou valnou hromadu, požádá-li o to minimálně 30% členů spolku. Písemná 
výzva musí být adresována některému ze členů prezidia a musí obsahovat: datum 
odeslání, jmenný seznam minimálně 30% členů s jejich podpisy a konkrétní důvod 
konání mimořádné valné hromady. Prezídium je povinno takové výzvě vyhovět a 
svolat mimořádnou valnou hromadu do 90 dnů od obdržení výzvy. Pokud prezidium 
této výzvě nevyhoví, je oprávněn svolat mimořádnou valnou hromadu kterýkoli 
z členů, kteří tuto výzvu podepsali.  
Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomno alespoň 30 % všech členů spolku 
uvedených v seznamu členů. Není-li řádně svolaná valná hromada usnášeníschopná, 
po uplynutí jedné hodiny od původní hodiny začátku valné hromady se koná  
náhradní valná hromada se stejným programem, která je pak usnášeníschopná při 
jakémkoli počtu zúčastněných členů spolku.  
Valná hromada rozhoduje hlasováním nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů 
spolku.  
Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat datum a místo konání, program a 
musí být zveřejněna na webových stránkách AWS minimálně 30 dnů před 
plánovaným konáním.  
Z valné hromady musí být vyhotoven zápis a zápis usnesení, ověřený předsedajícím 
valné hromady a dvěma ověřovateli zápisu. Opis zápisu musí prezidium poskytnout 
na požádání každému členovi AWS do 30ti dnů od doručení žádosti, není-li zápis 
uveřejněn na webových stránkách AWS. 
 

Valná hromada zejména:  
a. schvaluje zprávu o činnosti, zprávu kontrolní komise a zprávu o hospodaření 
spolku  
b. schvaluje plán činnosti, rozpočet, výši členských příspěvků a výši registračního 
poplatku 
c. schvaluje, doplňuje a mění stanovy spolku  
d. potvrzuje, mění či ruší rozhodnutí prezidia  
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e. volí, doplňuje a odvolává členy prezidia a kontrolní komise  
f. rozhoduje o zřízení fondů spolku  
g. rozhoduje o zrušení spolku nebo sloučení s jiným spolkem 
h. při zániku spolku rozhodne o rozdělení jeho majetku  
 

9. Prezidium  
Prezidium je statutárním orgánem spolku. Za prezidium jedná prezident nebo 
společně dva viceprezidenti. 
Prezídium je voleno na čtyřleté období, je sedmičlenné a tvoří ho prezident, dva 
viceprezidenti a čtyři členové. Členem prezidia může být pouze člen spolku. 
Prezidium rozhoduje o všech otázkách týkajících se činnosti spolku, vyjma věcí 
vyhrazených do působnosti valné hromady a kontrolní komise.  
 
Prezidium plní zejména tyto úkoly:  
a. řídí, zajišťuje a odpovídá za činnost spolku v období mezi valnými hromadami  
b. svolává a zajišťuje konání valné hromady a zápisu o ní 
c. předkládá valné hromadě ke schválení zprávu o činnosti spolku a další záležitosti, 
které jsou valné hromadě vyhrazeny  
d. jedná za spolek navenek  
e. poskytuje informace o činnosti spolku  
f. navazuje zahraniční kontakty  
g. rozhoduje o hospodaření spolku v období mezi valnými hromadami  
h. rozhoduje o přijetí za člena spolku a o vyloučení člena ze spolku  
i. pověřuje své členy k jednání s jinými organizacemi  
j. volí ze svých členů prezidenta a dva viceprezidenty a může je odvolat 
k. určuje volbou z členů prezidia hospodáře a může ho odvolat  
 
Prezidium se schází podle potřeby, nejméně jedenkrát za šest měsíců a je 
usnášeníschopné při účasti nadpoloviční většiny členů. Prezidium rozhoduje 
nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas 
prezidenta. Prezidium svolává prezident písemně nebo telefonicky, nejméně 10 dnů 
před plánovaným termínem konání. Se stejným předstihem musí být tato informace 
uveřejněna na webových stránkách AWS. Z jednání prezidia je pořízen zápis a zápis 
usnesení, jehož opis obdrží členové prezidia do 30ti dnů. Opis zápisu musí prezidium 
také poskytnout na požádání každému členovi AWS do 30ti dnů od doručení žádosti, 
není-li zápis uveřejněn na webových stránkách AWS. Člen prezidia nemůže být 
zároveň členem kontrolní komise spolku. Při snížení počtu členů prezídia je toto 
oprávněno doplnit prezídium kooptací ze členů AWS. Takto lze kooptovat nejvíce tři 
členy prezídia, kooptace je platná do nejbližší valné hromady.  
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Prezident  
Prezident spolku je volen prezidiem z členů prezidia. Jeho funkční období je shodné 
s funkčním obdobím prezidia. Prezident je vázán rozhodnutím prezidia a z jeho 
pověření zastupuje spolek, jedná a podepisuje jménem spolku. Prezident svolává a 
řídí jednání prezidia a předkládá valné hromadě zprávu o činnosti prezidia a návrh 
plánu činnosti spolek do další valné hromady.  
 
Viceprezidenti  
Viceprezidenti spolku jsou voleni prezidiem z členů prezidia. Jejich funkční období je 
shodné s funkčním obdobím prezidia. Viceprezidenti jsou vázáni rozhodnutím 
prezidia a z jeho pověření zastupují spolku ve svěřených oblastech nebo věcech. 
Zastupují prezidenta, pokud on nemůže vykonávat svou funkci.  

 
10. Kontrolní komise  
Kontrolní komise dohlíží na dodržování stanov, hospodaření spolku a činnost orgánů 
spolku, vyjma valné hromady. Každý člen kontrolní komise má právo vyžadovat 
poskytnutí veškerých informací a dokladů týkajících se hospodaření spolku od 
orgánů a členů AWS a ti jsou povinni takové informace v přiměřené lhůtě 
poskytnout. Kontrolní komise je volena na čtyřleté funkční období, je tříčlenná a je 
tvořena předsedou a dvěma členy. Členem kontrolní komise může být pouze člen 
AWS. Při snížení počtu členů kontrolní komise je tato oprávněna doplnit kontrolní 
komisi kooptací ze členů AWS. Takto lze kooptovat pouze jednoho člena kontrolní 
komise. Předseda je volen a odvoláván kontrolní komisí.  
Kontrolní komise se schází nejméně jedenkrát za šest měsíců. Předseda zastupuje 
komisi vůči ostatním orgánům spolek a může se účastnit jejich jednání. Předseda 
předkládá valné hromadě zprávu o činnosti kontrolní komise a o plnění usnesení 
prezidia a valné hromady.  

 
11. Hospodář spolku  
Hospodář není samostatnou funkcí v prezidiu; jde o člena prezidia, který v rámci 
činnosti v prezidiu vykonává činnosti spojené se správou majetku a financí. 
Hospodář jako člen prezidia odpovídá za hospodaření spolku, vede účetnictví, 
odpovídá za pokladní hotovost, bankovní účty, členské známky a jiné ceniny. Přijímá 
vyúčtování poskytnutých finančních prostředků od odpovědných osob, kterým bylo 
hospodaření s těmito prostředky svěřeno formou dílčích rozpočtů.  
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Hospodář spolku předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření spolek. Dále je 
povinen průběžně informovat o důležitých skutečnostech týkajících se hospodaření 
spolku členy prezidia a kontrolní komise a na vyžádání jim poskytnout přehled 
příjmů a výdajů za požadované období. Hospodář předkládá valné hromadě ke 
schválení plán rozpočtu spolku schválený prezidiem. Hospodář vede případné 
daňové evidence a plní všechny daňové povinnosti za spolek. 

 
12. Jednání jménem spolku  
Statutárním orgánem spolku je prezidium spolku. Spolek zastupuje prezident nebo 
společně dva viceprezidenti. 
Podepisování se děje tak, že prezident nebo dva viceprezidenti společně k názvu 
nebo zkratce spolek připojí svůj podpis. K podpisu může být připojen otisk razítka 
spolku.  
  
 
Tyto stanovy byly schváleny na valné hromadě AWS konané dne 12.12.2015 v Praze 
8, Křižíkova 26, restaurace La Familia. 
 
Ing. Vlastimil Pavlík  
president AWS 

 

 

 

 


