
Zpráva revizní komise ČSS o činnosti v roce 2010 
 
 

Revizní komise ČSS (dále jen RK) pracovala v roce 2010 ve složení Mgr. Renata Vrtišková 
(předsedkyně), Ing. Jiří Měchura, Ing. Josef Dobeš, Ing. Věra Buriánová, Miroslav Krystyník.  

 
V roce 2010 proběhla tři společná jednání. Mezi těmito jednáními členové RK společně komunikovali 

i prostřednictvím internetu, popř. se neoficiálně setkávali na střeleckých akcích ČSS. Zastoupení měla RK i na 
jednáních Prezidia ČSS a Výkonného výboru (ve většině případů v osobě předsedkyně RK) 

  
V průběhu roku 2010 se RK zabývala činností a hospodařením orgánů Českého střeleckého svazu (dále 

jen ČSS), kontrolou plnění usnesení 9. Sjezdu delegátů ČSS, Výkonného výboru ČSS (dále jen VV ČSS) a Prezidia 
ČSS (dále jen P ČSS) a také řešila připomínky členů ČSS.  

 
Jednotliví členové RK řešili problémové oblasti i přímo s prezidentem ČSS  Ing. Barochem, který byl 

zván na jednání RK a pozvání vždy ochotně přijal a požadované se snažil vysvětlit. Ne vždy však měla RK 
s předstihem k dispozici podkladové materiály, o které žádala.  

 
 
 

Kontrola usnesení 9. sjezdu delegátů ČSS  
 
V březnu 2010 proběhl 9. sjezd delegátů ČSS (dále jen sjezd ČSS), jehož hlavním bodem byl prodej 

střelnice Brno Kývalka.  
Tento sjezd svým usnesením schválil převod vlastnictví této střelnice. Komplikovaná jednání probíhala 

až do 27. 10. 2010, kdy byla uzavřena Kupní smlouva mezi ČSS a společností A. B. R. INVEST a.s., zastoupenou 
předsedou představenstva panem Karlem Abrahámem.  Kupní cena byla smluvními stranami sjednána ve výši  
20.000.000,-Kč.  
                 
                Všech jednání se vždy účastnili i pracovníci advokátní kanceláře Ondruš &Ondruš, která zastupuje ČSS.  
Vzhledem k ujednání o uložení Kupní smlouvy v úschově až do složení finanční hotovosti, které smlouva 
obsahovala, nedostala RK tuto smlouvu k dispozici v době, kdy ji požadovala jako podklad pro své jednání. 
Z tohoto důvodu a také vzhledem k nepřesnostem v písemných zápisech z jednání výkonného výboru docházelo 
k některým nedorozuměním ohledně tohoto prodeje. Na jednání Prezidia, Výkonného výboru a také na jednání 
RK v prosinci letošního roku průběh všech jednání podrobně popsal a vysvětlil prezident ČSS ing. Baroch 
a pracovnice výše jmenované advokátní kanceláře JUDr. M. Nedvědová. Ing. Baroch také slíbil vyjádřit 
se písemně k otázce prodeje vybavení střelnice společně s nemovitostmi. Na posledním jednání Prezidia dne 
19. 1. 2011 byla již k dispozici Kupní smlouva.  

  
Související úhrada závazků ČSS, která byla schválena sjezdem delegátů z částky získané za prodej (po 

odečtení daně z převodu nemovitosti a nákladů spojených s prodejem) - kontokorent, půjčka od ČOV včetně 
úroků - nebyla v r. 2010 provedena - důvodem bylo připsání finanční hotovosti na účet ČSS až poté, co vklad 
vlastnického práva ve prospěch kupujícího potvrdil Katastrální úřad (v té době byla příslušná částka složena 
v úschově u notáře na zvláštním účtu úschov)  
                Dne 10. 1. 2011 byly finanční prostředky získané prodejem střelnice připsány na účet ČSS, byla 
uhrazena směnka SPORTLEAS a probíhá jednání s Olympijským výborem o způsobu vrácení půjčky 
(info Ing. Baroch - jednání Prezidia dne 19. 1. 2011)  
 
K plnění dalších úkolů, které uložil sjezd ČSS Výkonnému výboru (VV ČSS) a Prezidiu ČSS (P ČSS): 

 
Návrh nových Stanov ČSS - termín je do 1. 4. 2011, úkol tedy stále trvá.  
       (x usnesení č. 031 z Výkonného výboru ze dne 22. 6. 2010 –  do 30. 9. 2010 –  zahájení práce - 

NESPLNĚNO 
                                                                                                   do 31. 12. 2010 –  návrh předat členské 

základně - NESPLNĚNO                                                                                                                                       
                                                                                                   do 31. 5. 2011 –  konečné znění 

Dle slov tajemníka ČSS pana Janouška na jednání VV ČSS dne 23. 11. 2010 se komise k přípravě Stanov 
ČSS dosud nesešla a je prý třeba stanovit, zda je záměrem novelizace anebo práce na vytvoření zcela nových 
stanov. VV ČSS doporučil, aby Stanovy ČSS byly upraveny dle zaslaných návrhů, zejména je třeba dopracovat 



oblast kompetencí a nakládání s majetkem. RK předala také vyjádření právníka ke Stanovám ČSS (z ledna 2010, 
bylo v té době vyžádáno vzhledem k situaci před svoláním sjezdu). 

 
Provedení inventarizace majetku a závazků dle §§28, 29 zákona o účetnictví, včetně skladových 

zásob a zaúčtování odpisů majetku                                                                 - termín do 31. 12. 2010 - NESPLNĚNO 
Inventarizace nebyla v termínu dokončena, stále probíhá, plánované ukončení do 31. 1. 2011 (dle info 

p. Janouška na jednání Prezidia dne 19. 1. 2011) 
 
 
Zpracování kompletního auditu hospodaření a účetní závěrky ČSS za r. 2008 a 2009 a na základě jeho 

výsledků vyvození odpovědnosti za případné špatné hospodaření  ČSS    - termín do 1. 12. 2010 - NESPLNĚNO  
Do uvedeného termínu byla pouze rozeslána Výzva k výběru auditorské firmy.  Nedodržení termínu bylo 

zdůvodněno tajemníkem ČSS tak, že nejdříve bylo nutné provést inventarizaci majetku a závazků včetně 
skladových zásob a zaúčtování odpisů majetku. V současné době je vybrána auditorská firma TOP AUDIT 
Bohemia a.s. a termín provedení auditu stanoven od 20. 1. do 31. 3. 2011. 

 
 

             Kontrola usnesení VV ČSS (usnesení schválená po 9. sjezdu delegátů ČSS) 
 
č. 031 (z 22. 6. 2010) – byla ustanovena komise k přípravě Stanov ČSS, ale nesešla se – viz komentář 

k plnění úkolů sjezdu výše                                                                           
 
ostatní usnesení byla splněna 

     
 

Řešení podnětů členů ČSS 
 
1. Podněty k průběhu jednání o prodeji střelnice Brno Kývalka včetně prodeje příslušného vybavení  
       
2. Podnět k vydávání střeliva reprezentantům kategorií A, B, C a M.     

V této oblasti se podařilo ve spolupráci s Komisí pro řízení reprezentace ujasnit a zpřesnit pravidla. 
 Všichni reprezentanti na začátku kalendářního roku dostanou přesně určené množství střeliva přímo, 
další střelivo (max. do výše tzv. doporučeného množství) budou dostávat prostřednictvím vedoucích 
příslušných  RSCM. U těchto vedoucích budou také pro reprezentanty a jejich trenéry k  nahlédnutí příslušné 
tabulky s množstvím plánovaného i přiděleného střeliva. 

 
3. Dotazy k řešení majetkových vztahů v rámci jednoho SSK 
 
 

             Ostatní 
 
         K datu 31. 12. 2010 rezignoval na činnost v RK její člen Ing. Josef Dobeš, jako důvod uvedl nerespektování 
RK ze strany P ČSS.  
        
         V RK se věnoval díky své profesi auditora hlavně odborným otázkám, které se týkaly účetnictví 
a dokumentace. Je třeba mu touto cestou velmi poděkovat a věřit, že i nadále (i když jinou formou) bude 
přispívat svými odbornými vědomostmi ke správnému fungování ČSS. 
 
         Od ledna 2011 bude jeho místo obsazeno náhradníkem RK, zvoleným na 9. Sjezdu ČSS. Tímto 
náhradníkem je pan Tarant, který se dnešního dne zapojil do práce RK.  
 
 
 za Revizní komisi ČSS 
 
 
 Mgr. Renata Vrtišková, v. r. 
 předsedkyně  

 
 
V Praze dne 10. 2. 2011 


