
S T A T U T  
K O M I S E  B R O K O V É  S T Ř E L B Y  Č S S   

 

1. Účel. 
1.1. Komise brokové střelby ČSS (dále jen KBS) je stálou komisí Výkonného výboru ČSS (dále jen 

VV ČSS) s delegovanými pravomocemi v oblasti brokové střelby. Spolupracuje s ostatními 
stálými komisemi VV ČSS. KBS spolupracuje při vytváření podmínek pro závodníky, zařazené 
v péči SC rezortů MV a AČR a RSCM ČSS a spoluvytváří podmínky pro výkonnostní sport.  

 
2. Způsob ustavení. 
2.1. KBS je tvořena předsedou, místopředsedou a nejvíce 5 dalšími členy.  
2.2. Kandidáty na předsedu komise navrhují Valné hromady KS ČSS (dále jen VH KS ČSS) a VV ČSS. 

Předsedu volí VV ČSS.  Volební období je čtyřleté. 
2.3. KBS volí ze svého středu místopředsedu.  
2.4. Členy komise navrhují VH KS ČSS a orgány ČSS. Se zohledněním těchto návrhů a se zřetelem 

na zabezpečení práce komise si její složení vybírá VV ČSS zvolený předseda a předkládá je ke 
schválení Výkonnému výboru. V případě potřeby komise může kooptovat nové členy za ty, 
kteří ukončí činnost v komisi. Kooptaci schvaluje VV ČSS. V případě ukončení činnosti 
předsedy jmenuje VV pro zbytek volebního období nového předsedu přednostně z řad členů 
komise. 

 
3. Působnost. 
3.1. Náplní KBS v oblasti spoluvytváření podmínek střelcům ve sféře vrcholového sportu je podíl na 

přípravě kalendáře střeleckých brokových akcí, navrhování nominace a podmínek účasti na 
KZR-ČP, dohled nad průběhem soutěží v ČR, zajištění zpracování výsledkových listin, jmenování 
tajemníka Českého poháru brokových disciplin, spolupráce při organizování MČR.  

3.2. Náplní KBS v oblasti výkonnostního sportu je zejména organizace odborné přípravy trenérů 
a rozhodčích brokové střelby, spolupráce s ASAT a ČMMJ, pomoc při zakládání nových SSK, 
spolupráce s RSCM ČSS tam, kde jsou brokový střelci zařazeni. 

3.3. KBS se schází dle potřeby, nejméně 4 x ročně. Ze zasedání se pořizují zápisy, které obdrží 
členové VV.  

3.4. Předseda KBS je členem VV ČSS. V případě nepřítomnosti předsedy zastupuje komisi na 
jednání VV ČSS jím pověřený člen KBS (Stanovy Čl. VII odst. 4). 

3.5. Na základě pověření P ČSS řeší KBS případná disciplinární provinění v působnosti ČSS. 

 
4. Další ustanovení. 
4.1. Informovanost členské základny (SSK, regiony) zabezpečuje KBS formou příspěvků na webu 

ČSS 

 
 

 Projednáno KBS ČSS dne 13. 11. 2013, schváleno VV ČSS dne 3. 12. 2013 
 

Petr Zvolánek, předseda KBS ČSS 

 


