
Asociace sportovní dynamické střelby České republiky, z. s.  

U Pergamenky 1511/3, 170 00 Praha, Holešovice, IČO: 45768811 

zapsán u Městského soudu v Praze, sp. zn.: L 3466 

 

NÁVOD: JAK SE STÁT ČLENEM ASDS ČR 
 

1. Kontaktujte prostřednictvím e-mailu Generálního sekretáře ASDS ČR. E-mail je: office@ipsc.cz  

 

2. K úspěšnému podání žádosti o udělení statutu PROZATÍMNÍHO ČLENA ASDS ČR budete potřebovat 

následující dokumenty (veškeré potřebné dokumenty jsou přílohou tohoto návodu): 

 

a. Přihláška ke členství a akceptace závislých osob – přihláška nemusí být úředně ověřená. 

Součástí přihlášky je žádost o akceptaci min. 3 zájemců o získání statutu závislé osoby. Formulář 

řádně vyplňte, podepište (statutární orgán) a naskenovaný přiložte k e-mailu (pokud máte 

elektronický podpis, můžete podepsat elektronicky a nemusíte nic tisknout a skenovat). 

 

b. Výpis ze spolkového rejstříku – výpis nemusí být úředně ověřen a stačí udělat výpis pouze 

z internetové stránky veřejného rejstříku. Rejstřík je dostupný zde: 

https://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz. Po zadání Vám přiděleného IČO čísla rejstříkovým 

soudem klikněte na tlačítko „Vyhledat“. Následně se Vám zobrazí Váš spolek. Klidněte vpravo 

na tlačítko „VR“ (veřejný rejstřík). Zobrazí se Vám zelená stránka: Veřejný rejstřík a sbírka 

listin. Dole na stránce klikněte na tlačítko „Výpis platných“. Zobrazí se Vám přehled Vašeho 

spolku. Dole vpravo na stránce zvolte „Stáhnout PDF verzi výpisu“. Výsledný soubor je ten, který 

od Vás bude Generální sekretář požadovat. 

 

c. Evidenční karta člena – jedná se o excelový soubor a návod pro jeho vyplnění naleznete taktéž 

v příloze tohoto návodu. Do této evidenční karty vyplníte veškeré údaje, které návod po Vás 

vyžaduje, a předložíte společně s žádostí. Evidenční karta není ve své podstatě nic jiného než 

jmenný seznam závislých osob včetně doplňujících informací o těchto osobách. 

 

3. Za osoby, jež jste vyplnili do přihlášky ke členství a akceptaci závislých osob (min. 3 osoby, lze ale i více) 

musíte nejdéle do 25 dnů uhradit dle Stanov členské příspěvky na účet ASDS ČR. Stejně tak musíte uhradit 

poplatek za člena (spolek). Číslo účtu ASDS ČR je: 68331041/0100.  

Do zprávy pro příjemce uvádějte následující text: příspěvky na rok 20xx za prozatímního člena a název 

spolku. 

a. Roční poplatek za člena (spolek) je 50 Kč 

b. Členský příspěvek za každou závislou osobu ve věku do 21 let je 150 Kč (junior/superjunior) 

c. Členský příspěvek za každou závislou osobu ve věku od 22 do 59 let je 700 Kč  

d. Členský příspěvek za každou závislou osobu ve věku od 60 let je 150 Kč (supersenior) 

 

Pozn.: Bez ohledu na to, v jaké části roku žádáte o přiznání statutu PROZATÍMNÍHO ČLENA, resp. 

o přijetí (akceptaci) další závislé osoby, je výše uvedených příspěvků a poplatků NEMĚNNÁ. 

 

4. Ve chvíli, kdy Vám Generální sekretář potvrdí přijetí požadovaných dokumentů (zpravidla do 14 dnů) 

a zkontroluje uhrazení výše uvedených poplatků a příspěvků (závislé na tom, kdy se na účtu ASDS ČR 

promítne Vámi zadaná platba) Vám bude udělen status PROZATÍMNÍ ČLEN („čekatel na členství“). 

 

5. Generální sekretář Vás následně včas informuje o plánované schůzi předsedů. Účast na této schůzi pro Vás 

není povinná, nicméně s ohledem na to, že se zde hlasuje o tom, zda v budoucnu budete či nebudete 

uznaným členem, je Vaše účast žádoucí. O termínu schůze obdržíte spolu s ostatními předsedy jednotlivých 

členů pozvánku prostřednictvím e-mailu. 

 

Po provedení všech výše uvedených kroků už pouze očekáváte pozvánku na členskou schůzi, kde budou 

ostatní předsedové jednotlivých členů (spolků) hlasovat o Vašem přijetí. 

 

Pokud Vás členská schůze schválí – stáváte se členem ASDS ČR. Generální sekretář Vás bude následně 

informovat o dalším postupu. 

Pokud Vás členská schůze neschválí (z jakéhokoliv důvodu) - máte možnost požádat opětovně o přiznání 

statutu prozatímního člena a můžete to za rok na další členské schůzi zkusit znova. Počet pokusů o získání 

členství není omezen. 
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