STANOVY
BULLET CORRAL
WESTERNERS INTERNATIONAL – CZ o.s.
(STŘELECKÝ CORRAL WI-CZ)
Hlava I.
CHARAKTERISTIKA, POSLÁNÍ, ÚKOLY A ČINNOST BULLET CORRALU WI-CZ o.s.:
čl.1.
Preambule :
Bullet Corral (Střelecký Corral) - Westerners International – CZ o.s. je organizační jednotkou
organizace Westerners International – CZ o.s. (dále jen WI-CZ), což je sdružení českých
corralů Westerners International.
Bullet Corral Westerners International – CZ o.s. (dále jen corral) byl založen ustanovující
Valnou hromadou v Lišově 31.3.2007. Corral má na základě Stanov WI-CZ vlastní právní
subjektivitu a může vystupovat v právních vztazích jako samostatná právnická osoba.
Sídlem corralu je : Jana Štursy 31 České Budějovice 370 10
čl.2.
Symbolika :
Corral používá symboliku WI CZ
čl.3.
Náplň činnosti :
Corral sdružuje zájemce o střelectví a o palné zbraně používané na území severní Ameriky
v období do roku 1899 .Zájem je soustředěn na střelce vybavené a vystrojené dle možností
dobově s důrazem na autenticitu zbraně , stylovost střelby , dobovost doplňků a stylovost
oblečení.
Předpokladem je, že střelec působí dobově reálným dojmem (kovboj může např. střílet
s křesadlovou a používat i roh ale další doplňky z křesadlové éry jsou v jeho době časově
nereálné,střelec zdoby křesadlové nemůže nikdy používat zbraně a doplňky z doby
modernější.)
čl.4.
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Úkoly a cíle :
Pořádání střeleckých srazů ,setkání a soutěží. Podporovat u členů zájem o historii a odkaz
předků. Spolupráce s ostatními corraly a spolky zabývající se historickou střelbou . Corral
nemá cílem stát se soutěžně střeleckou organizací, ale vždy bude mít přednost kamarádství,
duch doby a duch hry.
Změny v čl. 4 .hlava 1 jsou možné jen se souhlasem 2 třetinové absolutní většiny všech členů.
čl.5.
Vztah k právnímu řádu
Corral se řídí právním řádem ČR stanovami WI CZ a střeleckými pravidly WI CZ. Stanovy
střeleckého corralu s nimi nesmí být v rozporu .
Hlava II.
HOSPODAŘENÍ A ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY CORRALU
čl.6.
Hospodaření corralu:
Hospodaření corralu se řídí závaznými právními předpisy ČR, stanovami corralu a zásadami
schválenými Radou WI-CZ, valnou hromadou corralu (dále jen VH) a Radou corralu (dále jen
RC) .
Podrobnější úpravu hospodaření může v případě potřeby stanovit RC.
Corral hradí náklady a výdaje spojené se svou činností z prostředků získaných členskými
příspěvky, dále z příjmů plynoucích z vlastní činnosti, z výnosů vlastního majetku, darů a
jiných zdrojů.
Základní způsoby hospodaření a nakládání s majetkem a financemi corralu, jakož i lhůta, výše
a způsob placení členských příspěvků se řídí „Směrnicemi pro hospodaření corralu“, které
schvaluje VH.
čl.7.
Členské příspěvky:
Každý člen corralu je povinen přispívat na činnost corralu a WI-CZ částkou stanovenou VH.
Podrobnosti jsou řešeny „Směrnicí pro hospodaření corralu“!
Hlava III.
ČLENSTVÍ V CORRALU, PRÁVA A POVINNOSTI ČLENA
čl.8.
Podmínky členství v corralu a WI – CZ:
Členem corralu se může stát každý kdo souhlasí s jeho stanovami a je způsobilí k právním
úkolům. Členem corralu mohou být i děti členů se souhlasem svého zákonného zástupce .
Členem corralu může být i cizí státní příslušník.
Vznik členství v corralu a tím i ve WI CZ a WI vzniká rozhodnutím VH , nebo šerifa
corralu.Vzniklé členství rozhodnutím sheriffa corralu musí potvrdit RC nebo VH .
čl.9.
Čestné členství v corralu:
Čestné členství se uděluje výjimečným osobnostem či právnickým osobám, které se nějakým
způsobem zasloužili o plnění úkolů a poslání corralu.
Titul čestného člena uděluje VH
Čestný člen má právo zúčastňovat se činnosti corralu a používat symbolů corralu a W.I., ale
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pro komerční účely jen se svolením RC, vynímečně sheriffa corralu. Žádná jiná práva a
povinnosti nemá.
Čestné členství může být odebráno rozhodnutím VH.
čl.10.
Práva člena corralu:
Člen corralu má tato základní práva:
1. Podílet se na řízení corralu a WI-CZ, zpravování jejich záležitostí a kontrole činnosti.
2. Účastnit se činnosti corralu a WI-CZ a používat výhod, které corral a WI-CZ či WI svým
členům poskytuje.
3. Účastnit se jednání a rozhodování na schůzích své VH a shromážděních WI-CZ.
4. Volit a být volen do orgánů a organizačních složek corralu a WI-CZ.
5. Předkládat návrhy na rozvoj a zlepšení činnosti corralu a WI-CZ, obracet se s
připomínkami a stížnostmi, týkajícími se corralu a WI-CZ k příslušným orgánům a být o
jejich vyřízení informován.
6. Být seznámen s výsledky hospodaření corralu, WI-CZ .
čl. 11.
Povinnosti člena corralu:
Člen corralu má tyto základní povinnosti:
1. Dodržovat stanovy corralu a WI-CZ . Řídit se rozhodnutím shromáždění WI CZ , rady WI
CZ , VH , RC , sheriffa corralu a dalších kompetentních funkcionářů .
2. Zaplatit členské příspěvky na činnost corralu a WI-CZ. ve stanovené výši a termínech.
3. Podílet se aktivně svou činností na plnění úkolů, programu a poslání corralu a WI-CZ..
4. Člen corralu nese osobní zodpovědnost za své jednání v rámci činnosti corralu, WI-CZ a
WI a je povinen zodpovídat se příslušným orgánům corralu a WI-CZ. Případné poškození
corralu, nebo WI-CZ , je povinen napravit či uhradit.
5.Předpokládá se ,že každý člen se maximálně dobově a stylově vybaví ke své zbrani
(zbraním)
6.Pokud je člen beze zbraně, předpokládá se že se bude také místně i časově dostatečně přesně
profilovat.
čl.12.
Zánik členství v corralu, WI-CZ a WI:
Členství v corralu a W.I. zaniká z následujících příčin:
1. Vystoupením člena z corralu na základě jeho osobního oznámení sheriffovi či na základě
písemné žádosti zaslané RC či sekretáři corralu.
2. Vyloučením člena pro hrubé porušení stanov corralu a stanov WI-CZ. Vyloučit jej může
VH .
RC a sheriff corralu mohou ze stejných důvodů pozastavit členství v corralu kterémukoliv
členu corralu do doby než o věci rozhodne nejbližší VH.
RC tak učiní svým usnesením a sheriff corralu písemným oznámením sekretáři corralu a
Revizní komisi corralu (dále jen RK).
3. Nezaplatí-li člen příspěvky na činnost corralu a WI-CZ ve stanovené lhůtě a výši.
4. Smrtí člena corralu.
Hlava IV.
ORGANIZACE A ŘÍZENÍ CORRALU
čl.13.
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Orgány corralu:
Corral vytváří a ustanovuje tyto orgány:
1. Valnou hromadu corralu (VH)– nejvyšší orgán corralu
2. Radu corralu (RC)– statutární orgán corralu
3. Revizní komisi corralu (RK)– revizní a kontrolní orgán corralu
čl.14.
Valná hromada corralu:
Nejvyšším orgánem corralu je VH , na níž členové uplatňují své právo podílet se na řízení
corralu a WI-CZ, zpracování jejich záležitostí a kontrole činnosti corralu, jeho orgánů a
organizačních složek.
VH se mají právo zúčastnit všichni členové corralu, včetně čestných členů, orgány WI-CZ a
hosté pozvaní či schválení RC či sheriffem corralu.
Členové musí být vyrozuměni RC o době a místě konání VH, a to nejméně jeden měsíc před
jejím konáním.
Jednání VH řídí sheriff corralu nebo jím pověřený člen RC.
VH je usnášeníschopná, je-li přítomna třetina všech členů corralu.
VH. rozhoduje usnesením. K platnosti usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny
přítomných členů. Způsob hlasování si určí VH. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas
sheriffa nebo člena RC, který VH řídí, není-li přítomen sheriff.
VH svolává VH, RC či sheriff . VH musí být svolána i tehdy,pokud o její svolání žádá RK či
1/3 členů corralu.
VH. musí být uskutečněna nejméně jednou za 2 roky
Do vyhrazených pravomocí VH patří:
1. Přijímat a měnit stanovy corralu.
2. Odvolávat RC nebo její jednotlivé členy.
3. Volit a odvolávat sheriffa, deputy sheriffa, strážce pokladu, sekretáře a členy RK.
4. Projednávat a schvalovat plány činnosti corralu a zásadní otázky naplnění poslání a cílů
couralu a WI-CZ.
5. Projednávat a schvalovat zprávy o činnosti a hospodaření corralu předkládané RC a zprávu
RK.
6. Rozhodovat a řešit veškeré spory uvnitř corralu.
7. Vyloučit nebo přijmout člena couralu.
8. Schvalovat program a rozpočet corralu, zásady a směrnice pro hospodaření corralu, a
rozhodovat o úhradě případné finanční ztráty corralu.
9. Rozhodovat o výši a změně výše příspěvků na činnost corralu a termínech jejich splatnosti.
10. Rozhodovat o odvolání proti rozhodnutí všech orgánů a organizačních složek corralu a
RK.
11. Rozhodovat o zániku corralu a o tom, jak bude naloženo s jeho majetkem po jeho zániku.
12. Rozhodovat o všech dalších věcech, které si do svých pravomocí ustanoví svým
usnesením.
čl.15.
Rada corralu:
Je statutárním orgánem corralu, který mezi jednotlivými VH řídí činnost corralu a zajišťuje
plnění usnesení přijatých VH, WI-CZ a Radou WI-CZ.
RC se skládá ze sheriffa, deputy sheriffa, sekretáře, strážce pokladu . Může být VH
doplněna o další členy dle potřeb corralu.
Všichni členové RC jsou voleni na dva roky VH corralu.
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Zasedání RC svolává kterýkoli člen RC . Zasedání RC musí být svoláno i tehdy,pokud o to
žádá RK.
Členi RC a RK musí být informováni o čase a místě konání a to nejméně jeden měsíc
předem.
RC se schází podle potřeby, nejméně však dvakrát za kalendářní rok.
Zasedání RC se mohou zúčastnit krom členů RC i president WI-CZ či jeho určený zástupce a
členové RK s hlasem poradním. Na RC mohou být pozváni i hosté a řadoví členové corralu a
to na základě pozvaní RC, Sheriffem či kterýmkoliv členem RC se souhlasem sheriffa
Jednání RC řídí sheriff corralu či jim určený člen RC. Nejsou-li sheriff a jeho zástupci
přítomni, a není-li určen řídící jednání RC sheriffem, zvolí si řídícího jednání RC ze svého
středu. RC .
RC je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů RC.
RC rozhoduje usnesením, k jehož přijetí je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů přítomných
členů RC. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas sheriffa, v jeho nepřítomnosti pak hlas
předsedajícího jednání..
RC na veřejnosti zastupuje sheriff corralu nebo jím či RC určený člen RC.
Do pravomocí a činnosti RC patří:
1. Hodnocení výsledků činnosti corralu a WI-CZ. Předkládá VH a Radě WI-CZ
(prostřednictvím sheriffa) návrhy a opatření nebo je sama přijímá.
2. Projednává návrhy RK a WI-CZ a schvaluje opatření k odstranění zjištěných nedostatků.
3. Zpracovává plán vlastní činnosti a navrhuje a mezi jednotlivými VH schvaluje plán
činnosti a program corralu. Připravuje a navrhuje program jednání VH.
4. Informuje členy o činnosti corralu a WI-CZ.
5. Dbá na dodržování obecně závazných právních předpisů, stanov a smluv corralu a WI-CZ.
6. Schvaluje roční závěrku hospodaření a rozhoduje o změnách v rozpočtu corralu.
7. Přijímá do corralu členy a má právo pozastavit členství kterémukoliv
členu corralu pro hrubé porušení právních předpisů, stanov a smluv corralu a WI-CZ, a to do
nejbližší VH.
8. Ustanovuje, registruje organizační složky corralu a dohlíží na jejich činnost.
9. Má právo odvolat kteréhokoliv funkcionáře corralu, krom funkcionářů volených VH či
shromážděním WI-CZ a do nejbližších voleb ustanovit funkcí odvolaného funkcionáře jiného
člena příslušné organizační jednotky či orgánu.
10. Rozhoduje v záležitostech, které nejsou vyhrazeny VH corralu, Radě WI-CZ a dalším
orgánům a organizačním složkám. V naléhavém případě může rozhodovat i v těchto
případech. Musí ale své jednání dodatečně zdůvodnit a nechat ji příslušnými orgány či
organizačními složkami dodatečně schválit, jinak pozbývají platnosti.
čl.16.
Sheriff corralu:
Je statutárním zástupcem corralu a je zároveň corralem volený člen Rady WI-CZ a předseda
RC.
Je volený VH na dva roky. Ke zvolení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných
členů VH.
Za svou činnost odpovídá VH.
Vyhrazené pravomoci a povinnosti sheriffa corralu:
1. Řídí běžnou činnost RC a corralu jako celku.
2. Řídí zasedání RC a VH.
3. Jedná jménem RC a corralu, které zastupuje. Podpisuje jménem corralu písemnosti o
právních úkonech, jimiž corral nabývá práv a povinností, a jimiž se corralové dokumenty
stávají oficiálně platnými.
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4. Pověřuje svým zastupováním členy corralu.
5. Rozhoduje v záležitostech, které nesnesou odklad a jinak spadají do pravomocí jiných
orgánů a organizačních složek corralu. Své rozhodnutí však musí řádně zdůvodnit a
dodatečně nechat těmito orgány či VH schválit.
6. Dojde-li k přesvědčení, že je rozhodnutí RC a eventuelně jiných orgánů a organizačních
složek corralu, krom VH v rozporu se zájmem corralu, může zrušit jejich platnost a nahradit
svým rozhodnutím. Toto rozhodnutí může odvolat jen VH, které musí sheriff podat příslušné
zdůvodnění svého rozhodnutí.
7. Má právo pozastavit členství kterémukoli členu corralu do nejbližší RC nebo VH.
8. V průběhu akcí corralu či akcí, kterých se corral zúčastňuje, má právo konečného
rozhodnutí, které může odvolat jen on či VH.
čl.17.
Deputy sheriff corralu:
Je volen stejně jako sheriff corralu VH .
Je prvním zástupcem sheriffa a neurčí-li sheriff jinak, automaticky ho v plném rozsahu
pravomocí zastupuje.
Má stejná práva a povinnosti jako sheriff a za svou činnost je odpovědný VH a sheriffovi
corralu.
Povinnosti a práva deputy sheriffa corralu:
1. Dohlíží a kontroluje činnost organizačních složek couralu. v souladu s posláním, cíli,
stanovami a usneseními RC a VH a rozhodnutími sheriffa corralu, a zda postupují při jednání
podle platných předpisů.
2. Kontroluje a dohlíží na plnění programu corralu, zejména pak na organizační výbory .
3. Plní úkoly, kterými jej pověří sheriff corralu a při jeho zastupování se řídí jeho pokyny.
čl.18.
Secretary (Výkonný sekretář corralu):
Je volen stejně jako sheriff corralu VH .
Zajišťuje technickoorganizační podmínky činnosti corralu.
Koordinuje činnost jednotlivých orgánů, organizačních složek a funkcionářů corralu dle
pokynů VH, RC, sheriffa či deputy sheriffa a příslušných směrnic vydaných corralem.
Dbá na to, aby se činnost corralu vyvíjela v rámci obecně platných právních předpisů a stanov
WI CZ a corralu.
Je druhým zástupcem sheriffa corralu, kterého v jeho nepřítomnosti a nepřítomnosti deputy
sheriffa, a není-li určeno jinak, v plném rozsahu pravomocí zastupuje. Z této činnosti se
zodpovídá přímo sheriffovi a VH.
Za svou činnost sekretáře se zodpovídá VH, RC a sheriffovi corralu.
Práva a povinnosti sekretáře corralu:
1. Zajišťuje prakticky informování členů RC a corralu o činnosti corralu, RC, Rady WI-CZ a
WI.
2. Provádí praktické svolávání schůzí RC a VH.
3. Udržuje a zajišťuje potřebné kontakty corralu.
4. Vede seznam všech členů corralu a udržuje je v souladu se skutečností.
5. Vede a eviduje zápisy a usnesení z VH a RC a vede veškerou další potřebnou dokumentaci
corralu a jeho organizačních složek a archiv corralu.
6. Vyhodnocuje plnění úkolů vydaných RC, VH a sheriffem corralu a informuje o jejich
plnění RC a VH a sheriffa corralu.
čl.19.
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Strážce pokladu corralu (hospodář):
Je volen stejně jako sheriff corralu VH .
Je členem RC, je hlavním hospodářem corralu a má na starosti veškerou ekonomickou a
finanční oblast corralu.
Dbá na to, aby se finanční a hospodářská činnost corralu vyvíjela podle obecně platných
předpisů a stanov a usnesení VH corralu a WI-CZ .
Ve své činnosti se řídí stanovami corralu, obecně platnými právními předpisy a Směrnicí pro
hospodaření corralu a rozhodnutím VH, RC a sheriffa corralu.
Za svou činnost se zodpovídá VH a RC a Sheriffovi corralu.
Jako člen RC může být pověřen i jinými úkoly, které nesouvisí s hospodařením corralu.
Práva a povinnosti strážce pokladu corralu:
1. Vede veškerou potřebnou dokumentaci o financích o majetku a jeho hospodaření podle
platných právních předpisů, stanov corralu a WI-CZ a usnesení RC, VH a WI-CZ. Dbá na to,
aby byli v souladu a v případě rozporu navrhuje příslušným orgánům opatření na odstranění
nedostatků.
2. Dohlíží a kontroluje na správné hospodaření s majetkem a s financemi corralu, navrhuje, a
v případě nutnosti a naléhavosti přijímá opatření v hospodářské a finanční oblasti. V tomto
případě si své rozhodnutí musí nechat schválit dodatečně a dostatečně je zdůvodnit, jinak
pozbývají platnosti.
3. Zpracovává návrh rozpočtu corralu a roční uzávěrku hospodaření corralu, které
předkládá ke schválení RC či VH.
4. Vede účty a pokladnu corralu.
5. Kontroluje, eviduje a přijímá členské příspěvky a jiné příjmy a výdaje corralu. Přijímá a
vyplácí peníze z pokladny a účtu corralu podle Směrnice pro hospodaření a na základě
rozhodnutí VH, RC a sheriffa corralu.
6. Má právo jednat se souhlasem sheriffa, RC či VH ve finanční a hospodářské oblasti
jménem corralu.
čl.20.
Revizní komise corralu:
Revizní komise corralu (dále jen RK) je revizní a kontrolní orgán corralu.
Je nezávislý na RC, sheriffovi a všech dalších orgánech corralu.
RK se ve své činnosti řídí obecně platnými předpisy, stanovami corralu a svým vlastním
plánem činnosti, který si vypracuje.
O své činnosti podává písemnou zprávu na každé VH corralu.
Skládá se z nejméně tří členů podle uvážení VH. Člen RK nesmí být členem RC.
Členy RK volí VH na dvouleté období. Ke zvolení je zapotřebí nadpoloviční většiny
přítomných členů corralu.
RK si ze svého středu zvolí svého předsedu, který RK zastupuje a řídí její činnost.
RK se schází na svých poradách podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně.
Porady RK svolává předseda RK. Může být svolána kterýmkoliv členem RK.
Za svou činnost odpovídá VH.
RK je oprávněna a povinna prověřovat:
1. Finanční hospodaření a hospodářské využívání finančních prostředků corralu a pečování o
majetek corralu, a to nejméně 2x za rok.
2. Dodržování obecně závazných právních předpisů, smluv, usnesení VH a stanov WI-CZ a
corralu a kontroluje plnění úkolů, cílů a programu corralu.
3. Zúčastňovat se schůzí RC a má právo se zůčastnit jednání všech orgánů a organizačních
složek corralu s hlasem poradním.
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4. Je oprávněna požadovat od orgánů a organizačních složek působících v corralu
bezodkladně projednání otázek, které pokládá za naléhavé a nahlížet do všech záznamů,
dokladů a ostatních materiálů výše zmíněných orgánů a požadovat k nim příslušná vysvětlení.
5. Předkládá své návrhy na opatření k odstranění zjištěných nedostatků a návrhy na zlepšení
činnosti corralu a jeho organizačních složek.
6. Každý člen corralu má právo obrátit se na RK ve všech věcech týkajících se corralu a jeho
členů. RK je povinna vše řádně prošetřit, žádat zjednání nápravy a informovat člena o
výsledcích šetření.
Hlava VI.
ZÁNIK CORRALU
čl.21.
Zánik corralu a vypořádání jeho majetku:
O zániku corralu rozhoduje VH tehdy, vysloví-li se pro likvidaci 3/4 všech členů corralu nebo
klesne-li jeho počet pod 10 členů.
V případě likvidace musí být ustanovena likvidační komise, která rozhodne o majetku corralu.
Postupuje při tom v souladu s právními předpisy.
Při likvidaci musí být vyrovnány prvořadě veškeré závazky corralu. V případě přebytku
rozhodne VH o tom, jak s ním bude naloženo.
Hlava VII.
ZÁVÉREČNÁ USTANOVENÍ
čl.22.
Závěrečná ustanovení:
Tyto stanovy byli schváleny Valnou hromadou Bullet Corralu WI-CZ o.s. v Lišově dne
31.3.2007 a následně Radou WI-CZ o.s. dne 12.4.2007 v Praze a tímto dnem nabývají
platnosti.
V Praze dne 12.4.2007
Za Bullet Corral WI-CZ o.s. Sheriff Miroslav Oupor v.r.
Za Westerners International – CZ o.s. President Milan Mach v.r.
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