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 Z  Á  P  I  S    č. VV – 03/2021 

z online zasedání VV ČSS, z.s.  konaného dne 25. 3. 2021 
 

Přítomní:  J. Streit (prezident ČSS), PaeDr. I. Ertlová (viceprezidentka ČSS), K. Tomeček (člen 
Prezidia ČSS), J. Fidler (člen Prezidia ČSS), I. Hermel (člen Prezidia ČSS), ČSS), 
L. Janota (člen Prezidia ČSS), Ing. Vl. Zrůst (předseda PA KS), J. Havel (předseda 
Plzeňského KS), Ing. P. Voldán (předseda JHČ KS), J. Materna (předseda KS 
Vysočina), J. Zetek (předseda MS KS), A. Vaštík (zástupce ZL KS), P. Šlechta 
(předseda Ust KS), M. Havlík (předseda KŘR), V. Pučelík (zástupce KR ČSS). 
P. Hrdlička (předseda KBS), M. Suntych (zástupce Stč KS), B. Putna (předseda 
SMK) 

Nepřítomni: J. Videcký (člen prezidia), J. Frýda (předseda HK KS), P. Tarant (předseda KV KS),  
F. Kadavý (předseda STK), P. Hrbek (předseda LB KS), P. Berka (předseda OL KS), 

Hlas poradní: R. Vrtišková (předseda RK), J. Zámyslická (tajemnice ČSS)  
Host: Mgr. P. Vráblíková (zástupce právní kanceláře) 

 
Jednání VV ČSS bylo zahájeno v 18 hod. prezidentem ČSS za přítomnosti 18 členů VV ČSS s hlasem 
rozhodujícím, VV je usnášeníschopný. 
 
 

Program jednání: 
 
1. Valné hromady KS 
2. Čerpání rozpočtu 2020 
3. Plán výdajů 2021 
4. Stav kandidátů na volené funkce v ČSS, z.s. 
 

1. VH KS: 
   Členové Výkonného výboru dostali vyjádření právní kanceláře ohledně možností konání Valných 
hromad Krajských sdružení, pan prezident požádal předsedy KS o vyjádření. 
Všichni preferují, pokud to bude možné, osobní setkání, a tedy odklad VH před online a 
korespondenční formou konání VH. 
Paní magistra Vráblíková konstatovala, že není žádný právní důvod pro nekonání VH. Je ještě 
možný odklad, ale nutné teď hned stanovit termíny konání VH a Sjezdu.  
Po diskuzi se Výkonný výbor shodl na následujících usneseních: 
Výkonný výbor vyzývá předsedy krajských sdružení, aby bezodkladně svolali valné hromady 
krajských sdružení, tak, aby se tyto konaly nejpozději do 15. 7. 2021 k výběru delegátů Sjezdu v 
souladu s článkem 8, bod 3 Stanov ČSS. 
VV s ohledem na to, že svolaný Sjezd nemůže být usnášeníschopný, protože VH KS neproběhly a 
delegáti na Sjezd nebyli vybráni, stanovuje nový termín konání Sjezdu na 28. 8. 2021. 
Zítra bude rozeslána sdílená tabulka předsedům KS k doplnění termínů Valných hromad. Doplnění 
je nutné provést do 31.3.2021. 
 

2. Čerpání rozpočtu 2020: 
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   Paní Vrtišková – dotaz na položku reklama – jedná se o polep automobilů. 
 

3. Plán výdajů 2021: 
   Pan Havlík – dotaz na použití peněz získaných za „kvotaplacy“. Jsou vedeny na rezervním účtu k 
překlenutí období začátku roku, kdy je finanční nouze z důvodu pozdního vyplácení dotací.  
   Květoslav Tomeček – žádá o podporu střelnice v Ostravě, žádá o vysvětlení některých částek v 
rozpočtu - na zdravotní služby, zpracování výsledků, elektronické terče, údržbu a opravu zbraní, 
poukázal na špatný zápis mezd na str. 6 a 9. Navrhuje rozepsání rozpočtu zvlášť brokaře, pu, pi 
disciplíny… 
   Pan Havel – také se zajímá o částku na zpracování výsledků vzhledem k momentálnímu počtu 
konaných závodů. 
   Paní Vrtišková – žádá rozpis konkrétních služeb proplácených svazem a dále o vysvětlení položky 
mezd.  
   VV  souhlasí s doporučením paní Vrtiškové na detailní rozpis faktur za služby.         
   Pan Hermel - žádá o doplnění položky webové stránky do rozpočtu. JS zopakoval, že především je 
důležité mít jasno, co na webových stránkách má být. Pan Havlík pověřený tvorbou nových 
webových stránek se již z jednání Vv z důvodu nutné účasti na finálových soutěžích v Polsku 
omluvil. 
    Hlasování o úpravě rozpočtu na rok 2021: 
Pro: 17, proti: 0, zdrželi se: 0. 
VV ukládá panu prezidentovi úpravu rozpočtu na rok 2021 na základě předložených připomínek.  
 
      4. Stav kandidátů na funkce:  
prezidenta – Jiří Streit, Jaroslav Priščák, Květoslav Tomeček, Lubomír Janota,  
víceprezidenta - Jiří Streit, Lubomír Janota, Ivan Hermel, Ivana Ertlová - pokud by nebyli zvoleni do 
výše zmíněných funkcí, 
člena prezidia – Jaroslav Priščák, Květoslav Tomeček, Jiří Streit, Lubomír Janota, Ivan Hermel, Ivana 
Ertlová – pokud by nebyli zvoleni do výše zmíněných funkcí,  
předsedu Komise rozhodčích – Václav Pučelík, 
předsedu Sportovně technické komise – Pavel Bittner, 
předsedu Komise brokové střelby – Petr Hrdlička. 
Chybí návrh na předsedu SMK a Komise řízení reprezentace a Komise revizní. 
   Předsedou Komise rozhodčích se do konce volebního období stává místopředseda pan Pučelík.  
             

4. Různé: 
   Paní Vrtišková má dotaz, zda se konají jednání Prezidia, pan Streit odpověděl, že se nekonají 
vzhledem ke každoměsíčnímu konání zasedání Výkonného výboru. 
   Dále se paní Vrtišková dotazuje na organizaci povinného testování na covid-19. Pan prezident 
vydal pokyn prezidenta a zašle i paní Vrtiškové. 
   Pan Zetek žádá o navýšení podpory pro střelnice, které provozuje Moravskoslezský kraj. 
   Paní Vrtišková se ptá na momentální fungování svazu. 
   Pan Putna informoval o fungování reprezentace. 
   Pan Tomeček informoval o fungování RSCM Ostrava. 
   Pan Hrdlička informoval o fungování střelců v brokových disciplínách. 
   Pan Hermel nabídl online platformu zoom k použití. 
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Usnesení zasedání VV 03/2021: 
 
05/2021 –  VV ČSS, z.s. vyzývá předsedy krajských sdružení, aby bezodkladně svolali valné 

hromady krajských sdružení, tak, aby se tyto konaly nejpozději do 15. 7. 2021 k výběru 
delegátů Sjezdu v souladu s článkem 8, bod 3 Stanov. 

 
06/2021 - VV ČSS, z.s. s ohledem na to, že svolaný Sjezd nemůže být usnášeníschopný, protože 

VH KS neproběhly a delegáti na Sjezd nebyli vybráni stanovuje nový termín konání 
Sjezdu na 28. 8. 2021. 

 
07/2021 -  VV ukládá panu prezidentovi úpravu rozpočtu na rok 2021 na základě předložených 

připomínek. 
 
08/2021 -  VV souhlasí s převedením financí získaných z ČOV a ISSF na rezervní fond. 
 
 
 
Pan prezident ukončil jednání ve 21:15 Příští jednání se bude konat za měsíc. 
 
 
 
V Praze dne 29. 3. 2021 
                                                                                                                                                 Jiří STREIT 
                                                                                                                                     prezident ČSS, z.s. 
        
Zapsala J. Zámyslická  

 


