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Cl. 1

Preambule .

,,čESKÁ a SL6VENSKÁ OBEC pĚlosťruLEcKÁ, z, s." (dále jen ,,spolek") je dobrovolný

spolek oběanů, uplatňujících nezadatelné anezcizitelné právo volně se sdruŽovat v souladu s ustanovením

zákona ě,8gl20l2 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů. Spolek byl založen 29. drrbna 2005

v souladu s právrrími předpisy České republiky, Ve spolku jsou orgarrizováni občané, kteří chtějí přispět

k podpoře vědecko_technické činnosti spojené s technickým rozvojem v oblasti dělostřelectva

a výzbrojrrě-technických odborností k zajištění a organizování branné výchovy, případně branně

sportovních aktivit, k prohlubování úcty k demokratickýrn tradicím České republiky a Slovenské

republiky, k propagaci itrmády České republiky a Ozbrojených sil Slovenské republiky. Tuto podporu

rozvílejí zejména spoluprací s profesními organizacemi a svazy odboje, vojáků, s jednotlivými úWary

a velitelslqými složkami uvedených armád, zejména v odbornosreclr dělostřeleckých a výzbrojních.

CL.2

Název sídlo, symboly a orgány spollru

Nr{zev:

Sídlo:

Symboly:

čBsxÁ a SLoVENsrÁ oBpc pĚrosrŘELECKÁ, z. s.,z)<táceně čaSoD, z. s.

Orgány:

Cl.3

Hlavní činnost §polku

Udržovat, rozvíjet a šířit společné historické tradice českého a slovenského dělosďelectva a zbrojní

služby formou propagace, přednášek, konzultací a publikačrrí čirrrrosti.

Rozvíjet dobré vztahy mezi vojáky v činné službě, v záloze a ve výslužbě, vojenskými a válečnýrni

veterány na jedné straně a civilní veř,ejností, zv]áště mládeží, zajímajicí se o vojenskou historii

Československa a novodobou historii České republiky a Slovenské republiky, na straně druhé.

3, Ve'spolrrpráci sArmádou České repr-rbliky, vojenslrymi školami a spřátelenými organizacemi

-\7ž.

Praha 1 - Staré Město, Novotného lávka 5, PSČ 116 68.

Záktadními syrnboly spolku jsou prapor, meč a dělostřelecké lrymna.. Další symboly jsou

barevný znak (plaketa) a oboustrannd nrcclaile se státními znaky ČR a SR a nápisy

ČaSOD-Pratra 1ČaSOn-Bratislava), která se může používat jako pečeť.

Základním orgánem spolku je sněm (řádný/nálrladní, mimoř,ádný), výkonnýrni orgány

spolku jsou Prezidium spolku (dále jen ,,prezidium") a kontrolní komise. Pomocnými

orgárry spolku jsou uýboty klubů nebo sekcí,

l,

2.

ťasxÁ - stF,,,,1!tlíJi1' Íř'#= 
-,$
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zamělYovat své úsilí k podpoře, rozvoji a propagaci vědecko-tecturického rozvoje a nových poznatků
v oblasti zbrojních, muničních a přístrojových technologií. Přispívat k -r}chově mladé generace

v oblasti vědecko-technického rozvoje prostřednictvím svých členů. Podilet se na zavádění
a propagaci vědecko-teclrrrických postupů ve výše uvedené oblasti, zejmérra prostřednictvím své
členské základny na odbomých pracovištích,

4. Uspokojovat potřeby a zájmy členů spolku organizováním odborných, společenslrycli, kultumích
a sportovních akcí s brannou tématikou a pomoci podle možností spolku.

5. Podílet se podle pťrsobnosti a ztitulu odborných zna]ostí a zkušeností svých členů na přípravě
právníclr předpisů, organizačních a služebních řádťl Armády České republiky a Ozbrojených sil
Slovenské republiky qýkajícíclr se aktivních vojáků, vojenslqýclr a válečných veteránů, vojens§ých
odbonrostí dělostřeleckých a zbrojní služby. V této oblasti spolupracovat se zasfurpitelslrymi sbory.

6. Pořádat pravidelná setkání, semináře nebo odborné disktpe svých členů ke zvoleným
týkajících se vojenského života členů, jejich zkušenosTí a zážitků. Organizovat zájezdy na
nísta, byvalábojiště rrebo cvičiště jak v tuzemsku, tak i v zahrarričí.

Cl. 4

ŘaarrO členství ve spolku

1. ŘaOnYm členem spolku se rnůže stát každá fyzická osoba jako individuální člen
právnická osoba jako kolektivní člerr spolku, kteří souhlasí se zaměřerrím a chtějí
hlavních činnostech a dalších aktivitáclr.

spolku nebo

se podílet na

2. Rádné členství fpické osoby ve spolku vzrriká projednáním a schválením přihlášky nového člena
prezidiern spolku. Řaane členství právnické osoby jako kolektivního člena spolku vzniká schválením
Srnlouvy o kolektivrrím člerrsťví mezi právnickou osobou a spolkem.

3. ŘaOny člen spolku je povinen:

a. dodržovat stanovy spolku a řídit se vnitřními předpisy spolku,

b. dodržovat zásady etiky a občanské morálky a svýrn vystupovárrírn dbát rra dobré jméno spolku,

c, r-ácině a včas liradii statrovené ročrli čierrské příspěvlty

4, Každý člerr spolku, jako fyzická osoba, má tato práva:

a. aktivrrí i pasivrií volebrrí právo (může volit a blit volen),

b. ťrčastnit se činnosti v klubu spolku (dále jen ,,klub"), nebo v sekci spolkrr (dáIe jen ,,sekce"),
v nichž je členem, i činnosti organizované centrálně_na ústřední úrovni v rámci spolku,

c. |<aždý člerr nrá právo stát se členem dvout i více klubů či sekcí,

d. být volen do frrnkcí v řídícícli orgánech v klubu (sekci) i do olgánů spolku,

e. využívat výlrod vyplývajícíclr z členství ve spolku,

I l íjnančni příspěl,ek na člena spolku ovšeln slní uplatrlitjenjetlinj,klub či sclice
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5.

6,

f. obracet se se svými podněty tia orgárry spolku a b}t seználnell s jejiclr stanovisky ke svým
podnětům,

g. seznanrovat se se závěry jednání spolku,

Právnickou osobu jako kolektivního člerra zashrpuje ve spolku stafutántí orgárr právrrické osoby, nebo
její urČený zástupce, kteří se molrou zúčastňovat jednání presidia a sněmu spolkrr s hlasem poradním,
nebo b/t seznamováni s výsledky jejich jednání.

Na činnosti spolku se kolektivní člen podílí:

a. přispíváním svými prostředky l< uskutečriování akcí spolktt,

b. vyťvářenírn podmínek pro Činnost spolku a umožněnírn svým členůrn aktivně se podílet na
činrrosti spolku,

c. placerrím člerrského příspěvku stanovenélro ve smlou* o kolektivnírn členství, uzavřené mezi
právnickou osobou a spolkern, . '

Cl. 5

Registrace členťr spolku

Registraci členŮ, členské prťrkazy a osvědčerrí o udělení čestnélro člerrství ve spolku upravuje vrritřrrí
pr'edpis2. Dokumentaci zptacovává a členské průkazy vydává Prezidium spolku.

Seznam3 členů spolku, stejně jako seznamy členťr klrrbů a sekcí jsou vedeny jako neveřejné.

ZáPis o vznikr.r a ukotičení člerrství ve spolku sclrvaluje Prezidir.rrn spolku a provádí je určerrý člerr

Prezidia, Zápis o ukončení čIenství bere Prezidium spolku na vědorní a provádí je určerrý člen
Prezidia,

4. Seznam ČlenŮ se vede v elektronické podobě, v úplné podobě se nikomu nepředává, pro potřebu
orgánů spolku, popřípadě klubů a sekcí je možno pořizovat z něj tištěné výpisy.

5. ÚOale o členech, u kter]ch došlo k zániku členství, se ze seznamu vymazávají.
/.<

! ,,}..lý1

/C-Ýi]-u--: Pi§L €,člo [1; ř.,gffi §;,/\ \.:+,' '/

1.

2.

J.

2.

1.

2 Jednací řád spolku
3 Při vedení sezllamu členů spolkuje dodržován Z č.
zál<onů"

l01/2000 Sb. ,,Zál<on o oc}rratlě osobních údajů a o zněně rrěkteých

\ \ť,i7 ,ni

Zánikčlenství ve spolku \{ir."'
Členství ve spolku zanikápísernným oznámením člerra o vystor_rpení ze spolktr doručerrém prezidiu
sPolku, usnesením Prezidia spolku o vyloučení člerra a ťrrnrtím člena spolkrr.

Dťlvodem pro vylouČení Člena ze spolku je závažné porušení povinností vyplývajících z člensťví
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(např. placení členskýclr příspěvků). Prezidiurn spolku mttsí vyzvat člena, aby v přiměřené lhůtě
poriršení povirrností napravil, Yýzva se nevyžaduje, nelze-li porLršení _povinnosti odčinit, nebo
způsobilo-li spolku zvlášť závažnou újmu.

3, Pokud člen rresouhlasí s usneserrím prezidia o svém vyloučení, rnůže požádat o projedrrárrí vyloučerrí
sněm spolku. Do doby, než br-rde jeho vyloučení projedrráno na snětnu, mu zůstává zachováno
člensfví.

C|.7

Sněm §polku

l. Nejvyššírn orgánem spolku je sněm, lcte{í je tvořen delegáty z klubů nebo sekcí a z členů spolku
neotganizovaných v klubech či sekcích.

Řaanli sněm spolku svo]ává prezidium oznánrenínr o svolání sněmu, zaslaným výborům a delegáďrm
vybraným z ostatních členťr spolku. V tomto oznámení se rovněž uvádí klíč pro volbrr delegátů
vysílanýclr na jednání sněmu kluby nebo sekcemi.

Srrěm rozlroduje jako kolektivní orgán, Sněm je usnášenísclropný, je-Ii přítomrra nadpoloviční většina
delegáďr pozvaných rra jedrrání sněmu,

Nesejde-li se v den korrárrí svolaného sněmu nadpoloviční většina delegátů pozvaných na jednání
sněmu, jednání sněmu se rozpoušti. Za 30 minut po rozpuštění řádrrého sněmu se v místě jednání
svolává rráhradní sněm. Náhradní sněrn je v tomto případě usnášerrísclropný lrlasy delegátů, kteří se na
sněm dostavili.

Do působnosti sněmu patří:

a. volba prezidia a kontrolní komise,

b. dovolba jednotlirrých členťr prezídia a kontrolní komise, potvrzení členství kooptovaných členů
prezidia a kontrolní komise,

c. schvalování stanov a jejich změn,

d, schvalování symboliky a způsobu jejího používárií,

e, sclrvalování zprávy o činnosti spolku za uplynulé období,

f. schvalování zprávy kontrolrrí komise za uplyrrulé období,

g. schvalování zprávy o plněrií rozpočtu a hospodánrosti při nakládání s majetkem spolku, návrhu
rozpočtu na další období,

stanovování hlavních směrů činnosti spolku,

schvalovárrí vyloučení členů, pokud člen požádá o projednání na jednání sněmu

rozhodování o výši členských př,íspěvků a způsobu jejich úrlrradly,

rozhodování o likvidaci spolku, jejím rozdělení nebo o její fúzi, 
()rrjr-,n.:i<é sljr,-ij:ení

i Q>,

;U)
:,tij
\ž

a

4.

5.

h,

i.

j

k.
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6.

7.

8.

9.

l0.

l. rozhodování o vŠech ostatrrích záležitostech, které si snětn vyhradí k vlashrímu schvalovátrí.

Sněm sPolku jako slrromáŽdění delegátLr je svoláván od schváleni těcllto stanov, za účelem jednání:

a. kaŽdoroČně zejrnéna podle bodu 5., písm, g), písrn. i) a dálepodle písrn. l) tohoto článku,

b. kaŽdý třetí rolr zejména podle bodu 5. písm. b) a dále podle písrn. l) to]roto článku,

c. kaŽdý Šestý rok zejmérra podle bodu 5. písrn. a) a dále podle písm. I) tohoto článku.

Sněm Přijímá rozhodnutí lr]asováním s tím, že každý delegát rná jederr hlas a je prri lrlasování
nezastupitelný. k přijetí usnesení je zapotřebí souhlasu nadpolovičrrí většiny hlasů přítomných
delegátŮ na jedrrání sněmu, V případě lrlasování o zrušení spolku rrebo jeho sloučení je třeba l< přijetí
usnesení 3/5 hlasů př,ítornnýclr delegátů.

Mimořádrrý sněm spolku svolává prezidium v případě, že ke svolání dá podnět 1/3 členů. Tento
Podrrět o svolárrí rnimořádného sněrnu musí být podárr písemrrě a musí obsalrovat ttavrlrovaný
PIogIam mirnořádného sněmu podpisy t/3 členů, O sÝolání rnimořádného sněmu v tomto případě
musí být rozhodnuto Prezidiern do 30 dnů od doručení žádosti prezidiu a sněm musí být uskutečněn
do 120 dnŮ od doruČení Žádosti prezidiu. V případě, že prezidium nesvolá mimorrádrrý srrěm do
30 dnŮ od doruČení Žádosti o jeho svolání, mťrže mimořádný sněm svolat kontrolní komise,

Konholní komise rnŮŽe mimořádný sněm svolat, pokud došla k jednomyslnému a prokazatelnému
závěru, Že Prezidium je neusnáŠeníschopné, nebo závažným způsobem porušilo platné zákony,
StanovY PříPadně velmi závaŽným zpťrsobern dobré mravy. Toto rozhodnutí musí kontrolní kornise
nechat schválit jako Pr-vní bod mimořádného sněmu. Prograrn jednání rnimořádného sněmu v tomto
PříPadě mŮŽe být změněn jen se soulrlasem toho, kdo podal podnět ke svolání mimořádrrélro sněmu.

PozvánkY na sněm jsou delegátŮrn zasílány nejpozději patnáct dnů před tennínem jeho konání.

čl. s

1 . výkonným orgánem je prezidium. Funl<ční období prezidia je šestileté.

Prezidium zabezPeČrrje Úkoly schválerré snětnem, řídí činnost spolku v období rnezi zašedárrírni
sttěmu, organizr,rje a řídí hospodář'skou činrrost spolku, organizuje spolupráci se státními orgárry,
orgánY Územní samosPrávY a jinými organizacemi, Rozhoduje o všech záležitostech, pokud nejsou ve
výlučrré působrrosti sněmu.

Prezidium má PoČet ČlenŮ rrrČený sněmem s tím, že jeho počet je zpravidla liclrý. činnost prezidia řídí
Prezident, ktery svolává jeho jednáriÍ. O ostatních funkcích v prezidiu, včetně počtrr viceprezidentů,
rozhoduje prezidium na svém prvním jednání.

Při Poklesrr PoČtu Členťr preziclia pocl poČet stanovený sněmern je prezidium oprávněno, v období mezi
volebnírni sněmy, kooptovat nové členy za účelem doplnění počtů.

prezidirrm vede evidenci členťr spolku (včetně klubů a sekcí).

2.

J.

4.

5.
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r,(
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ó. prezidiurn rozhoduje ve sboru, je schoprro se usnášet za přítomrrosti
většinou hlasů, zúčastněných na jednání. pokud je na jednání sudý

účasti většiny členů a rozhoduje
počeťčlenů prezidia, při rovném

2,

J.

4.

5.

hlasování rozhoduj e hlas prezidenta.

7. Člerr prezidia vykovává svou ťunkci osobně a jeho hlas je rrezastupitelrr}.

1,

Cl. 9

kontrolní komise

Konholní komise kgnholuje, vykonává-li spolek činnost v souladu se stanovami a právními předpisy.
PředPisY. FurrkČrií období komise je šestileté. Kontrolrrí komise průběžrrě kontroluje správnost
hosPodaření a jeho soulad se zákony ČR. Delegátrrm řádnélio sněmu ir.onaaa ,p.anu o hospodaření
spolku.

Zjistili kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně prezidium a navrlrne prezidiu řešení nastalé
situace.

PoČet ČlerrŮ kontrolní kornise urČuje sněm. Počet členů komise je vždy lichý, je však nejrnéně
tříČlenná. ČlensWí v kontrolní komisi je neslučitelné se členstvím v prezidiu.

Čirrnost komise řídí předseda, kte4ý svolává jeho jedrrárrí, o funkci předsedy rozhoduje komise na
svém pruním jednání,

Komise rozhoduje ve sboru, je schoprra se usnášet za přítornnosti většiny č]enů a rozhoduje většinou
hlasŮ, zúČastrrěných rra jedrrárrÍ. Pokud je na jedrrání sudý počet člerrů komise, při rovném hlasovárrí
rozhoduje hlas předsedy.

Cl. 10

Právní po§tayení spolku a statutární orgán

Spolek je právrrickou osobou.

Statutárním orgánem spolku jsou prezident a viceprezidenti, Jménem spolku mohou každý z nich
jednat samostatně. Jednárrí vederrá statutárnítn orgánem musí b;it projednána a schválena prezídiem.

RePrezentantem spolkr.r je prezident. Za spolek podepisuje dokumenty a to tak, že pod vytištěný nebo
nadePsarrý text; Prezident připojí svŮj podpis. V období, kdy prezident není schopgn podepisovat
dokumenty, zastupuje jej jeden z místopředsedů podle rrrčeňého pořadí.

l.

2.

J.
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1.

2.

J.

4,

ó.tr
Kluby a Sekce

V rámci spolku mohou člerrové vytvářet územně, míshrě anebo zájmově kluby nebo sekce.

Podmínkami pro vznik a existenci klubu nebo sekce je zpracování organizačního řádu klub nebo

sekce, včetně schválení dokumentů prezidiem. Minimální počet pro vznik klubu nebo sekce je 5 členŮ

spolku.

Řiaici orgán klubu nebo sekceje výbor, Počet členů a složení výboru

své působnosti. Výbor klubu nebo sekce se sclrazí podle potřeby.

Povinnosti výboru klubu nebo sekce:

si stanovrrje klub nebo sekce ve

řídí klubu nebo sekce v době mezi jednáními,
,.

svolává a ř,ídí jednárrí klubu nebo sekce,

vede evidenci svých členů,

hospodaří s prosťedky klrrbu nebo sekce,

plní další úkoly vyplývající ze stanov spolku, rozhodnutíjednání klubu nebo sekce, prezidia nebo

sněmu.

Funkčníbbdobí výboru, organizační řád pro čirrriost a vedení klubu nebo sekce si upraví výbor klubrr

nebo sekce podle konkrétních podmínek a v souladu se stanovami spolku. Klub nebo sekce si mŮže

vyťvořit a schválit další vlastní dokurnenty pro činnost tak, aby byla dodržena pravidla azásady

uvedené ve stanovách a ostatních dokumentech spolku. Jakékoliv dokumenty, které si klub nebo

sekce vyfvoří, se předkládají ke schválení prezidiu.

V př,ípadě hlasování o zrušení či sloučení ]<lubu nebo sekce je třeba k přijetí usnesení 3/5 hlasů všech

členů klubu nebo sekce,

čt. tz

Zásady hospodaření spolku J

Hospodaření s majetkem a způsob vedení účetnictví se řídí zákony, právními předpisy České
republiky a Směrnicí pro lrospodaření spolku.

Zdrojem majetku jsou zejména:

příspěvky členů,

příspěvky ze sportovní, kulturní a společenské činnosii;

dotace, subvetrce, sponzorské dary, majetek převederrý do vlastnictví spolku.

C) i-,č c rr gi<é 
"ť:;1l1

a.

b,

c.

d.

e.

5.

6.

l.

2.

a.

b.

c.

,-,,,:l:;li:ii.iffi
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\

čl rs
oceňování členů

1. Členové spolku, osobnosti veřejného života i další osoby, které rrejsou člerry spolku, mohou bft
oceněni prezidiem, případně vedením klubů nebo sekcí. Tato ocenění se udělují za:

a. mirnořádný přínos pro čirrnost spolku a to i klubů nebo sekcí,

b. významnou a nezištnou pomoc spolku a to i klubů nebo sekcí,

c. za rozvo1 tradic dělosťelectva a šíření dobrého jména dělostřelectva a spolku, ale i za další

významnou čirurost, aktivity a skutky, zejména ve prospěch spolku.

2. Odměny a ocenění se udělují podle Směrnice pro oceňování spolkrr.

Cl. 14

závěrečné ustanovení

1. Pokrrd tyto stanovy neurčí jinak, řídí se činnost spolku Z89l20|2 Sb.,,,Občans§ý zákoník."

2. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem založení do sbírky listin u spolkového rejstříkového soudu

u Městského soudu v Praze, Slezská 9,120 00 Praha 2.

í]vĚřnvaní rlnlnikr nrn loa:l i yrr.i
Ěójiá ávlr. ř;iňňá3i,; Ě;;ň; ói

Po ř. č : l1001- 18-1-0039

Uznal podpis na listině za ,,,]as!nÍ: JARO§LAV §TOJAN

Datum a místo narozenÍ: {3.0l..1950,PLZtŇ,CZ
Adresa pobytu: HRADIC (RÁLOYE

Ohňe n"L
Druh a č. před!ož.dokl,totožnbsti:
Občanský oiůkazJDcan5Ey pruKaZ
praha 0l dne c

Ci:ij;;,isi,.
česr,lt * $iÉ!trij:i#

ltlovat;r
11ú ói

Praha 01 dne 08.10.2015
Jirka Tomáš

Á,ffib.
ť:á,tffi9l í
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Registrace ČaSOD, z, s, ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze, Slezská 9,

provedena dne

Stanovy ve stávajícím znění schválil 8. sněm ČaSoD, z. s. dne Í9 ,5 , ťO '{§

Schválení stanov na Městský soud v Ptaze, Slezská 9,720 00 Praha 2 provedeno dne

Strana 10 z 10

120


