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 Z  Á  P  I  S  č. 02/2022 

ze zasedání Výkonného výboru ČSS, z.s.   
konaného dne 22. 6. 2022 v objektu restaurace v areálu střeleckého stadionu  

Brno - Soběšice 
 

Přítomní:  J. Streit (prezident ČSS, místopředseda KS Praha), L. Janota (člen Prezidia ČSS, 
předseda JM KS), M. Tenk (člen Prezidia ČSS), K. Frantalová (člen Prezidia ČSS),  
P. Černoch (člen Prezidia ČSS), J. Fidler (člen Prezidia ČSS, zástupce KS Plzeň), 
D. Hulíková (zástupce STČ KS), P. Šlechta (předseda ÚST KS),  
V. Zrůst (předseda PA KS), J. Frýda (předseda HK KS) H. Mikulčík (zástupce LB KS), 
A. Vaštík (předseda ZL KS), R. Gronský (předseda OL KS),  
J. Zetek (předseda MS KS), P. Tarant (předseda KV KS),  
J. Materna (předseda KS Vysočina), 
M. Havlík (předseda KŘR), P. Hrdlička (předseda KBS), P. Bittner (předseda STK), 
M. Suntych (zástupce KR), B. Putna (předseda SMK),  

Omluveni: I. Hermel (viceprezident ČSS, předseda KS Praha), P. Voldán (předseda JČ KS),  
J. Havel (předseda KS Plzeň), R. Vrtišková (předseda RK), P. Hrbek (předseda 
Libereckého KS), V. Pučelík (předseda KR) 

Hlas poradní: J. Zámyslická (tajemnice ČSS), J. Koukal (zástupce RK)  
 
Jednání Výkonného výboru ČSS z.s. (dále jen VV) bylo zahájeno v 11 hod. prezidentem ČSS, z.s. za 
přítomnosti 21 členů VV s hlasem rozhodujícím, VV je usnášeníschopný. 
 
PROGRAM:    
1) Zahájení 
2) Prohlídka Střeleckého stadionu ČSS, z.s. 
3) Kontrola zápisu VV a P ČSS  
4) Informace z Prezidia ČSS (ČOV, NSA, Výroční zpráva ČSS, z.s. za rok 2021, daňové přiznání 
ČSS, z.s. za rok 2021, rozpočet ČSS 2022 atd.).  
5) Informace z úseku st. reprezentace 
6) Přestávka na občerstvení 
7) Zprávy komisí VV ČSS, z.s.  
8) Informace Revizní komise ČSS, z.s. 
9) Zpráva Komise pro přípravu Stanov ČSS, z.s. 
10) Různé a závěr. 
 
1) Zahájení 
Pan prezident přivítal přítomné a představil hosty: pan Král – účetní ČSS, z.s., pan Machát – 
vedoucí Olymp CS MV ČR Brno broky, paní Procházková – projektantka Jihomoravského krajského 
sdružení ČSS, z.s. (dále jen JM KS). 
Pan prezident přednesl návrh Středočeského krajského sdružení ČSS, z.s. na změnu v programu – 
po bodu 2 zařadit bod 3 - Projednání zprávy Revizní komise ČSS, z.s. a vyřazení bodu 8 uvedeného 
v pozvánce na zasedání. 
Hlasování: Pro: 20, proti: 0, zdrželi se: 1 (pan Vaštík). 
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Opravený PROGRAM: 
1) Zahájení 
2) Prohlídka Střeleckého stadionu ČSS, z.s. 
3) Projednání zprávy Revizní komise ČSS, z.s. (dále jen RK) 
4) Kontrola zápisu VV a Prezidia ČSS, z.s. (dále jen P ČSS, z.s.) 
5) Informace z P ČSS, z.s., Českého olympijského výboru (dále jen ČOV), Národní sportovní 
agentury (dále jen NSA), Výroční zpráva ČSS, z.s. za rok 2021, Daňové přiznání ČSS, z.s. za rok 
2021, Rozpočet ČSS, z.s. 2022 atd.) 
6) Informace z úseku státní reprezentace 
    Přestávka na občerstvení 
7) Zprávy komisí VV ČSS, z.s. 
8) Zpráva Komise pro přípravu Stanov ČSS, z.s. 
9) Různé a závěr. 
 
2) Prohlídka Střeleckého stadionu ČSS, z.s. 
- Pan Janota provedl přítomné střeleckým stadionem. 
 
3) Projednání zprávy Revizní komise ČSS, z.s. 
- Pan Hrdlička před projednáváním zprávy RK ČSS, z.s. seznámil přítomné s historií střelnice. 
Upozornil na nevýhodný prodej kulové střelnice Brno v areálu autodromu v minulosti. Obhajoval 
investice do brokové střelnice a přípravy stavby střelnice kulové, aby mohlo být vydáno stavební 
povolení. Pokud VV apeluje na to, že peníze nejsou, tak opravdu nejsou, ale utratily se do 
svazového majetku a domnívá se, že za 9 milionů by stejně kulová střelnice nemohla být 
realizována. Pokud se střelnice bude stavět, musí se najít jiné zdroje. 
- Pan Bittner a pan Putna konstatovali, že nejde o spor brokaři versus kulaři. VV se snaží jen zjistit, 
jak jsou plněna usnesení Sjezdu ČSS, z.s., v jaké fázi je stavba kulové střelnice. A pokud se nestaví, 
kde jsou peníze.  
- Pan Janota vysvětlil, že zatím nebylo možné začít stavět, zatím nebylo vydáno stavební povolení, 
protože nebyl změněn územní plán. Požádal, zda by mohla promluvit paní projektantka a sdělit VV 
aktuální informace.        
- Pan Machát upozornil, že broková střelnice jako majetek ČSS, z.s. byl zveleben a cena majetku tak 
výrazně stoupla. Konstatoval, že i Olymp spravuje budovy na cizím pozemku a je třeba vyzdvihnout 
to, že byl pan Janota na obnovu majetku ČSS, z.s. na cizích pozemcích schopen získávat dotace. 
- Pan Šlechta konstatoval, že, pokud se nezačalo stavět, peníze na účtu měly zůstat a kromě toho, 
že na uvedený pozemek se střelnice nemůže vejít. 
- Pan Koukal řekl, že účelem zprávy RK nebylo někoho obviňovat, ale že podle závěru Sjezdů měly 
být peníze ponechány na stavbu kulové střelnice a podle tabulky výdajů bylo 85 % z peněz, které 
měly být použity na stavbu kulové střelnice, použito na zvelebení střelnice brokové. Máme plnit 
usnesení Sjezdu. V roce 2011 bylo na účtu přes 10 milionů, na konci roku 2016 zde bylo ještě 9,9 
milionů Kč. Potom se začala zvelebovat broková střelnice v Brně a během 4 let zůstal pouze milion 
a půl. Což by mohl být alespoň nějaký základ pro stavbu kulové střelnice. Materiály jsou přístupné 
k nahlédnutí. Vyjádřil názor, že například úprava cest nemusela být nutně financována z peněz na 
kulovou střelnici. Stejně tak oprava žaluzií a oprava oken, úprava terénu. V pořádku bylo například 
financování vrtu na vodu.      
- Pan Mikulčík vyjádřil pochybnost nad velikostí pozemku na kulovou střelnici a zeptal se co bude, 
až vyprší smlouva o pronájmu pozemku, která je uzavřena do 1. 1. 2030. To mu připadá 
nevyhovující a kde je záruka na to, že MU tu vůbec chce střelnici vystavět. Dále ho zajímá, kdo 
připravoval nájemní smlouvu s MU, s kým byla konzultována a zda byla schválena VV.       
- Pan Koukal konstatoval, že podle projektové dokumentace se střelnice na pozemek vejde. 
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- Pan Vaštík nechápe, proč JM KS nepožádalo o peníze na brokovou střelnici a použilo peníze, které 
k tomu nebyly určené. Jistě by všichni souhlasili s použitím peněz do brokové střelnice. Začalo se 
čerpat v roce 2016 a to už JM KS určitě vědělo, že se kulová střelnice nepostaví. Zatím na každém 
zasedání VV bylo předneseno, jak se na přípravě výstavby pracuje, co bylo vypracováno.     
- Paní Frantalová řekla, účelem debaty není lynčovat brokaře, jejich střelnice je pěkná, funkční, ale 
na cizí účet. Za peníze, které k tomu nebyly určené. A to je jádro problému. Myslí si, že pokud by 
bylo požádáno o změnu použití peněz, bylo by to odhlasováno. Teď není jasné, jestli kulová 
střelnice vůbec bude, není územní plán, není stavební povolení, nejsou peníze, není jasný další 
pronájem pozemku. Otázek je mnoho, domnívá se, že investovat zde další zapůjčené peníze je 
bláznovství. 
- Pan Streit doplnil, že právo stavby je do r. 2055.  
- Pan Grónský se zeptal, jak budou peníze, původně určené na stavbu kulové střelnice, nahrazeny. 
Chtěl by znát konstruktivní řešení, jak seženeme peníze na stavbu.       
- Pan Janota uznává, že to dlouho trvá, ale považuje za nesmysl, že by JM KS vědělo, že se kulová 
střelnice nepostaví. Zprávy o průběhu příprav stavby pravidelně dodával VV, dostala je RK. O tom, 
jaký je stav, se tedy vědělo. Řekl, že část peněz byla použita na splacení dluhů a zaplacení projektu 
tvořeného Plzeňskou projekční kanceláří, který byl ale nepoužitelný. To ve zprávě RK chybí. 
Stavební povolení se zdrželo také z důvodu změn majitelů pozemků, protože po podepsání smluv 
s univerzitou se zjistilo, že ne všechny pozemky pod střelnicí jí patří. Převody trvaly několik let. Teď 
jsou již všechny ve vlastnictví Mendelovy univerzity. Byly sepsány smlouvy nové. Znovu říká, že VV 
přijal a odsouhlasil informace a věděl o tom, že toto území bude připravováno na stavbu, protože 
to s ní JM KS myslí opravdu vážně. Proto zástupci JM KS žádali o účast na zasedání, aby mohli 
potvrdit úmysly JM KS. Otázka financí je taková, že pokud bude VV žádat o vrácení částky 350 000 
Kč, které byly ČSS, z.s. investovány do budovy šaten, JM KS si rádo tuto budovu ponechá ke svému 
využití a požádá o domluvu na splátkovém režimu, aby mohlo částku vrátit. Kromě 300 000 Kč, 
které byly podle RK nevhodně investovány do opravy oken, žaluzií…, byly všechny peníze použity 
do přípravy stavby. Prostor pro budovu střelnice je dostatečně velký. Souhlasí s tím, že investice do 
kulové střelnice bude vysoká, nad 100 mil. Kč. Komunikuje se zastupiteli magistrátu města Brna, 
s touto částkou se počítá. Znovu požádal, aby mohla promluvit paní projektantka Procházková a 
říci, jaký je aktuální stav věcí. 
- Paní Hulíková konstatovala, že úkolem VV zde není zkoumat stav věci, ten již prozkoumala RK. VV 
má za úkol projednat závěry RK, podle kteréch RK řekla, že nebylo postupováno v souladu 
s usneseními několika Sjezdů ČSS, z.s. Nyní již se zabýváme závěry RK. Navrhla hlasovat, že VV bere 
zprávu RK na vědomí. Protože Stanovy ČSS, z.s. říkají, že každý člen by měl plnit ustanovení orgánů 
ČSS, z.s., měl by VV žádat nápravu stavu pana prezidenta, který podepisoval jednotlivé fakturace a 
pana Janoty, jako předsedy JM KS a člena VV, protože si byl vědom toho, že peníze nejdou do 
stavby kulové střelnice.  VV by měl požadovat předložení dokumentace, ze které bude jasné, že 
stavba střelnice je možná a o co nejdřívější předložení harmonogramu prací. Zároveň by měl VV 
požadovat návrat peněz, které nebyly použity na stavbu kulové střelnice transparentní cestou na 
účet ČSS, z.s. 
- Paní Procházková, projektantka kulové střelnice, informovala o tom, že projekt je vytvořen. Není 
možno stavět, protože přesto, že v Katastru nemovitostí je tato plocha označena jako zastavěná 
plocha a nádvoří, podle Odboru územního plánování magistrátu města Brna je plocha zamýšlená 
ke stavbě plochou lesní a na ploše lesa nelze postavit nic. Je nutno vyčkat na nový územní plán, 
který se řeší již od roku 1994 a který by měl vejít v platnost do konce roku 2022. V návrhu nového 
územního plánu je tato plocha vyznačena jako sportoviště.  
- Pan Fidler se dotázal, zda bylo žádáno o územní souhlas. Paní Procházková odpověděla, že bylo 
požádáno o závazné stanovisko Odboru územního plánování a bylo odpovězeno, že podle 
nynějšího územního plánu na tomto území teď stavět možné není. Pan Fidler doplňuje otázku, jak 
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je možné, že v roce 2015 byla zpráva, že je územní rozhodnutí ke stavbě vydáno. Pan Janota 
odpověděl, že tato informace byla od vojenského projektového ústavu, ale nebyla pravdivá.  
- Pan Šlechta se zeptal, jestli byl vytvořen rozpočet na stavbu, kde budeme žádat o peníze a co se 
stane, když další smlouva o pronájmu s MU nebude dále prodloužena. 
- Pan Janota řekl, že je předjednáno, že nová smlouva s MU bude minimálně na 10 let, protože oni 
vědí, že je to třeba k jednání o grantu na stavbu.  Dokud nebyl statutár VŠ, bylo možné 
podepisovat pouze smlouvy roční. Jednání s MU o další nájemní smlouvě se uskuteční po 
prázdninách. MU dala právo stavby, což je předběžný souhlas. Potom, jako vlastníci majetku na 
cizím pozemku budeme mít předkupní právo na pozemek pod střelnicí, pokud by MU pozemky 
prodávala. Se všemi úřady je pan Janota stále v kontaktu.    
- Paní Frantalová řekla, že je mnoho nejasného. Územní plán, plány MU.  
Peníze byly bez souhlasu použity na něco jiného, než měly být použity. Stojí si za tím, že pokud 
peníze nebyly využity přímo na kulovou střelnici, nemělo na ně být sáhnuto. A pokud ano, mělo to 
být odsouhlaseno. Jako svaz se nemáme z čeho stavbu zaplatit, ani z čeho se spolupodílet na 
dotaci.     
- Pan Šlechta dodal, že jsme již došli tak daleko, že svaz neměl prvního půl roku za co fungovat. 
Tyto peníze mohly být využity na překlenutí doby do vyplacení peněz z dotací. 
- Paní Frantalová upřesnila, že jsme dnes v situaci, že vedoucí kulových RSC berou peníze 
z vlastních zdrojů, aby zajistili výjezdy dětí na závody. 
- Pan Janota oponoval, že tato žádost v minulosti na VV podána byla a nebylo řečeno ne, byl dán 
souhlas s tím, aby ty investice proběhly. Domnívá se, že paní Frantalová nemá informace. 
- Pan Černoch vysvětlil, VV tuto pravomoc nemá, že ji má nejvyšší orgán a tím je Sjezd ČSS, z.s. 
- Na dotazy předpokládané ceny stavby paní Procházková nebyla schopná vzhledem k současným 
rostoucím cenám odpovědět. Před dvěma lety byl odhad 80 milionů. Pan Janota odpověděl, že 
aktuální odhad je 120 mil. Kč. Financování předpokládá formou grantů a dotací, ne formou úvěrů 
ČSS, z.s.     
- Na dotaz pana Černocha, jaká je běžná cena projekční činnosti bylo uvedeno, že projekt pro 
stavební povolení je již hotov a zaplacen. Na dotaz, zdali bude projekční kancelář ještě účtovat za 
další svou činnost bylo odpovězeno, že ano. Dle běžných stavebních standardů se cena projekční 
činnosti pohybuje kolem 10 % z koncové částky ceny stavby a pan Černoch se zeptal, z čeho se to 
bude hradit, když na účtu z prodeje střelnice Kývalka již ty peníze nejsou.  
- Pan Janota odpověděl, že z budoucích získaných dotací. 

 
- Paní Hulíková navrhuje následující usnesení zasedání Výkonného výboru:  

  a) VV bere na vědomí závěry z jednání revizní komise ČSS, která se týká kontroly hospodaření      
orgánů ČSS, z.s. v areálu střelnice Soběšice ve vztahu k plnění usnesení VV a Sjezdů delegátů ČSS, 
z.s. 

 
USNESENÍ 9. sjezdu delegátů ČSS, konaného dne 28. března 2010 v Pardubicích 
Sjezd delegátů schvaluje: 
1) Převod vlastnictví střelnice ČSS Brno – Kývalka. pro 68, proti 38 
2) Převod vlastnictví formou kupní smlouvy za kupní cenu nejméně 20.000.000,- Kč. 
pro 92, proti 0 
3) Z částky získané za prodej (po odečtení daně z převodu nemovitosti a nákladů 
spojených s prodejem): 
a) budou uhrazeny závazky ČSS - kontokorent, směnka SPORTLEAS a 
půjčka od ČOV včetně úroků. pro 91, proti 9 
b) zbývající finanční prostředky budou uloženy na samostatný účet pro 
budoucí realizaci stavby střelnice v Brně na pozemku ČSS a s nakládáním s těmito 
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prostředky se pověřuje Výkonný výbor ČSS. Případné krátkodobé využití těchto 
finančních prostředků do výše 2.000.000,- Kč pro překonání jejich současného 
nedostatku v ČSS je možné. pro 94, proti 2 
------------------------ 
U S N E S E N Í 10. sjezdu delegátů ČSS, konaného dne 27. dubna 2013 v Praze 
… 
8) Revokaci usnesení č. 3b) přijaté na 9. Sjezdu ČSS v r. 2010 
9) Využití zbývajících finančních prostředků z prodeje střelnice Brno - Kývalka uložených 
na samostatném účtu následovně: 
Zbývající finanční prostředky použít pro výstavbu střelnice v Brně - Soběšicích na 
pronajatém pozemku ŠLS Křtiny (majetek Mendlovy university Brno). Nakládáním s 
těmito prostředky se pověřuje Výkonný výbor ČSS. 
Případné krátkodobé využití těchto finančních prostředků do výše 2.000.000,- Kč 
pro překonání jejich současného nedostatku v ČSS je možné. 
Usnesení bylo přijato 82 hlasy, proti nebyl žádný delegát, žádný delegát se nezdržel 
hlasování. 
--------------------------- 
U S N E S E N Í 12. sjezdu delegátů ČSS, konaného dne 28. srpna 2021 v Praze 
Sjezd ukládá 
3 
VV ČSS z.s. pokračovat v intenzívním jednání s Mendelovou univerzitou o dalším 
dlouhodobém pronájmu, popřípadě o odkupu pozemků či jiném právním řešení situace 
za účelem zachování provozu brokové střelnice a pokračování v projektu výstavby 
kulové střelnice v Brně. 
Termín – bezodkladně, Zodpovídá – prezident ČSS, z.s.) 
 

Hlasování: Pro: 18, proti: 0, zdrželi se: 3 (pan Frýda, Hrdlička, Janota). 
 

b) VV na základě předmětných závěrů zprávy RK a prohlídky střeleckého areálu zjistil, že nejsou 
plněna výše uvedená usnesení VV a Sjezdů ČSS, z.s.  

Hlasování: Pro: 19, proti: 0, zdrželi se: 2 (pan Janota, Streit). 
- Pan Janota oponoval, že RK neprojednala závěry kontroly se zástupci JM KS a JM KS nedostalo 
prostor pro vyjádření. Myslí si, že ho k tomu měla RK vyzvat, než dojde k závěrečnému rozhodnutí.  
 
c) VV na základě závěrů z jednání RK, že peníze na stavbu kulové střelnice byly použity k jinému 

účelu, než bylo stanoveno, přijímá usnesení, ve kterém vyzývá pana prezidenta J. Streita, jako 
statutárního zástupce ČSS, z.s., který o možnosti použití rozhodl a pana L. Janotu, jako 
statutárního zástupce JM KS, který finance nepoužil k účelu, jak bylo určeno, ačkoli oba 
jmenovaní jsou také členy VV ČSS, z.s. i P ČSS, z.s. a není tedy pochyb, že by jednali z neznalosti, 
k nápravě plnění usnesení Sjezdu delegátů ČSS, z.s. A to především navrácením financí z JM KS 
na účet ČSS, z.s., pokud byly využity k jinému účelu než stavbě kulové střelnice v Soběšicích. To 
za součinnosti RK s termínem do 31.8.2022.  

Hlasování: Pro: 18, proti: 0, zdrželi se: 3 (pan Hrdlička, Streit, Janota).  
 

- Paní Frantalová navrhuje revizi smluv JM KS versus ČSS, z.s. a firma Sport a lov s.r.o. versus  
ČSS, z.s.  
- Pan Zrůst se dotázal, zda byly smlouvy připraveny právní kanceláří, zastupující ČSS, z.s. 
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- Pan Streit odpověděl, že ano, paní Frantalová ne. Pan Janota řekl, že smlouvy konzultovali s paní 
Nedvědovou a v takovém stavu, jak je právní kancelář odeslala, tak byly smlouvy parafovány. Paní 
Frantalová řekla, že je to jiná smlouva, než jí byla ukázána paní Nedvědovou. Proto navrhuje revizi. 
- Pan Fidler konstatoval, že smlouvy jsou pro ČSS, z.s. absolutně nevýhodné, nové návrhy by měly 
být zkonzultovány s RK ČSS, z.s. a následně odsouhlaseny VV. Smluvní vztahy musí být pro svaz 
výhodné, neměla by být opomenuta i reklamní činnost. 
 
- VV nesouhlasí se současným zněním smluv JM KS versus ČSS, z.s. a firma Sport a lov s.r.o. versus 
ČSS, z.s. Žádá jejich vypovězení a vytvoření návrhu nových v souladu s právní kanceláří do 31.srpna 
2022. Návrhy budou předloženy členům VV v dostatečném předstihu před příštím zasedáním.  
Hlasování: Pro: 18, proti: 0, zdrželi se: 3 (pan Suntych, Hrdlička, Janota).      

 
- Paní Frantalová navrhla vytvoření smlouvy o ubytovávání sportovců, členů ČSS, z.s. na ubytovně 
na střelnici Soběšice, na jejíž rekonstrukci se ČSS, z.s. podílel částkou 350 000 Kč. Zatím funguje jen 
ústní ujednání. 
- Pan Bittner konstatoval, že pokud byla budova zkolaudována jako šatny a kabiny, mohl by to být 
při ubytování sportovců a případném úrazu problém pro ČSS, z.s. 
- Po diskuzi pan Janota navrhl, že JM KS tuto částku vrátí a navrhl splátkový kalendář. 5 splátek 
počínaje letošním rokem.     
- Pan Suntych upozornil, že se jedná o jedno ze zjištění RK, které je obsaženo v její zprávě. Jde o 
dílčí částku z celkové výše financí, které nebyly použity na stavbu kulové střelnice. Je tedy již VV 
schváleno, že bude napraveno.   

 
- Pan Janota opakovaně navrhl přepsání placení elektrických energií na JM KS. Bude zakotveno 
v nových smlouvách mezi JM KS a ČSS, z.s.    

 
- Pan Černoch poukázal na to, že v závěrech jednání RK je uvedena informace, že veškerá 
personální a finanční politika je závislá na rozhodnutí pouze jednoho subjektu, prezidenta ČSS, z.s. 
Měl by existovat nějaký kontrolní orgán, který formou připodepisování bude schvalovat převody 
peněz z účtů. Navrhl viceprezidenta ČSS, z.s. 
- Pan Fidler konstatoval, že to naráží na zákon. V Rejstříku spolků je zapsán pouze jeden statutár, 
který jedná samostatně. Tak je to i ve Stanovách ČSS, z.s. Navrhl, aby bylo projednáno a ošetřeno 
v rámci přípravy nových stanov.  
 
4) Kontrola zápisu VV a P ČSS. 
Usnesení zasedání VV 01/2022: 
01/2022 - VV bere na vědomí zprávu z úseku reprezentace. 
02/2022 - VV bere na vědomí informace z NSA, ČOV. 
03/2022 - VV bere na vědomí informace z jednotlivých komisí ČSS, z.s. 
04/2022 - VV bere na vědomí dosavadní čerpání rozpočtu 2022. 
05/2022 - VV schvaluje čerpání rozpočtu 2021. 
06/2022 - VV dodatečně schvaluje podání a vyúčtování investiční dotace 2021. 
07/2022 - VV se připojuje k žádosti Středočeského krajského sdružení ČSS, z.s., aby RK prošetřila 

záležitost ohledně podání vyúčtování investiční dotace 2021. 
08/2022 - VV se připojuje k žádosti Středočeského krajského sdružení z.s., aby Komise pro 

přípravu nových stanov do chystané novelizace Stanov ČSS, z.s. zakotvila takový 
systém, který by riziko ignorování Stanov ČSS, z.s. vedoucími orgány minimalizoval či 
úplně znemožnil. 

09/2022 - VV schvaluje návrh Rozpočtu 2022. 
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10/2022 - VV schvaluje podání žádosti o dotaci NSA v programu Podpora sportovních svazů 
2022. 

11/2022 - VV ukládá prezidentu ČSS, z.s. předkládat zpracované dotační programy členům VV 
před jejich odesláním v souladu se Stanovami. 

12/2022 - VV ukládá prezidentu ČSS, z.s. zveřejnit seznamy nahrazeného materiálu v rámci 
nákupu a dotací a kam bylo stávající přemístěno. 
Pan prezident se zeptal, jestli všeho majetku, nebo investic. Domluvena hranice 
20.000 Kč.  

13/2022 - VV ukládá Komisi rozhodčích ČSS, z.s. zveřejnit neprodleně po schválení ISSF změny 
pravidel. 

14/2022 - VV i nadále vyzývá Krajská sdružení ČSS, z.s. a sportovně střelecké kluby ČSS, z.s.  
k dodání účetních závěrek. 
15/2022 - VV ukládá prezidentu ČSS, z.s. vytvořit a zveřejňovat plán investic do konkrétního 

data. 
Pan prezident počítá, že předloží na příštím zasedání VV. 

 
Usnesení P - 04/2022: 
11 - P ČSS, z.s. bere na vědomí zprávy s NSA a ČOV. 
12 - P ČSS, z.s. bere na vědomí prozatímní čerpání financí. 
13 - P ČSS, z.s. schvaluje úpravu rozpočtu 2022. 
14 – P ČSS, z.s. ověří a případně vyzve JM KS ke splátce zápůjčky a k dodání písemné zprávy o 

zisku z podnikání na střelnici v Soběšicích. Oboje podle uzavřených smluv. Bylo splaceno. 
15 - P ČSS, z.s. vyzývá pana prezidenta k iniciaci schůzky se zástupci Mendelovy univerzity 

ohledně nájmu pozemku na střelnici v Soběšicích a k dodání informací RK.  
Je v jednání. Termín ze strany MU stále není. Pan rektor, podle informací pana prorektora, 
chce osobně navštívit areál střelnice a jednat o smlouvě, proto se čeká na volný termín pana 
rektora. 

16 – P ČSS, z.s. požaduje informovanost při personálních změnách svazu a platových 
podmínkách. 

17 - P ČSS, z.s. znovu vyzývá Krajská sdružení ČSS, z.s. a Sportovně střelecké kluby ČSS, z.s. k 
dodání účetních závěrek. Z krajských sdružení se jedná o Liberecké, Jihomoravské, 
Karlovarské a Jihočeské krajské sdružení ČSSS. 
Již pouze Liberecké krajské sdružení ČSS, z.s. Pan Mikulčík řekl, že dodá do konce června. 

18 - P ČSS, z.s. požaduje průběžné dodávání informací o plnění usnesení. 
 
5) Informace z Prezidia ČSS ČSS, z.s. (ČOV, NSA, Výroční zpráva ČSS, z.s. za rok 2021, Daňové 
přiznání ČSS, z.s. za rok 2021, Rozpočet ČSS, z.s. 2022 atd.). 
ČOV – proběhlo jednání, kterého se zúčastnil pan Hermel. Informace podá na příštím zasedání VV. 
NSA – pan prezident informoval o přidělené dotaci, která byla nižší, nejvyšší úbytek byl v programu 
Talent. Podle neoficiálních informací NSA předpokládá financování Talentu krajskými úřady. 
Výroční zpráva ČSS, z.s. – bez připomínek 
Hlasování o podání výroční zprávy do Sbírky listin ČSS, z.s. tak, jak je zpracovaná: Pro: 19, proti: 
0, zdrželi se: 2 (pan Černoch, paní Hulíková). 
Daňové přiznání ČSS – bez připomínek 
Hlasování o podání daňového přiznání v tomto znění: Pro: 21, proti: 0, zdrželi se: 0. 
Rozpočet 2022 návrh se změnami a odůvodněním – bez připomínek 
Hlasování: Pro: 21, proti: 0, zdrželi se: 0. 
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6) Informace z úseku státní reprezentace   
- Pan Havlík konstatoval, že ze všech zahraničních soutěží píší státní trenéři přehledné zprávy, 
které jsou zveřejňovány na stránkách ČSS. 
Informoval o posledním jednání Athletes Commitee ISSF, která proběhla při SP v Baku. Byl zde 
projednáván program Evropských her 2023 v Krakově. Sportovní střelba bude ve Wroclavi. Zatím 
není znám kvalifikační systém na EH. Pravděpodobně počínaje ME v Larnace a konče SP na konci 
dubna 2023. V tomto období budou reprezentanti sbírat body do evropského žebříčku a následně 
do konce května 2023 by měl být platný žebříček nominovaných sportovců na Evropské hry. Budou 
se do něj počítat SP, ME, HME a MS. Dále by měla by platit výjimka, že týmových soutěží se bude 
moci zúčastnit třetí střelec, který se ale nebude moci zúčastnit soutěže jednotlivců. 
Pan Havlík informoval, že absolvoval jednání a školení ISSF ohledně nových pravidel. ISSF přislíbila, 
že podle toho, jaká budou pravidla na ME v Larnace pro brokové disciplíny a ME ve Wroclavi pro 
kulové disciplíny, tak takový formát už bude platný pro OH v Paříži 2024. Z plánovaných soutěží se 
pušková a pistolová sekce zúčastní v červenci SP v Koreji, závodů Rifle Trophy, MZ v rychlopalbě 
v Suhlu, v září ME ve Wroclavi a MS v Káhiře. Kromě tuzemských a mezinárodních závodů 
proběhnou i soustředění, které pro puškové disciplíny bude ve Švýcarsku a pistolové disciplíny 
v Polsku. Kromě seniorských soustředění budou i tuzemská – juniorská soustředění. 
Broková sekce se zúčastní mezinárodních závodů v Itálii, Slovensku, ME v Larnace a MS v Osijeku. 
Před evropským šampionátem proběhne juniorské soustředění v Osijeku, seniorské v ČR a 
následně před začátkem MS bude seniorské soustředění taktéž v Osijeku. Kromě mezinárodních 
akcí budou mít reprezentanti v brokových disciplínách i tuzemské soutěže. 
Pan Havlík dále informoval o mezinárodním kalendáři ISSF pro rok 2023, kdy jednotlivé soutěže 
brokových a kulových disciplín budou probíhat na odděleně. Pan Havlík taktéž všechny přítomné 
informoval o tom, že se začíná jednat o zrušení malorážkových disciplín na OH po OH v Brisbane 
2032. 
 
7) Zprávy komisí VV ČSS, z.s.  
Sportovně technická komise (dále STK) - pan Bittner informoval o práci STK, v plánu je zasedání 
v červenci.  
- Pan Havlík upozornil na potřebu proškolení rozhodčích a trenérů v momentě vydání finální platné 
varianty. 
Komise brokové střelby (dále KBS) - pan Hrdlička informoval o průběžných jednáních členů 
komise při soutěžích KZR.  
- Pan Černoch se zeptal, proč se brokové Mistrovství ČR nekoná v Plzni, jak bylo plánováno, ale v 
Brně. Požádal KBS o nápravu. Navrhuje nákup nových vrhaček do Plzně, aby se zde mohlo 
Mistrovství ČR konat. Pan Hrdlička konstatoval, že střelnice v Plzni nestačí ani kapacitně. Podle 
nových pravidel stačí pouze broková střelnice v Brně.   
Pan Černoch vysvětlil, že tato soutěž je určitým zdrojem příjmů, se kterým bylo počítáno. Navrhl, 
aby se místo toho konalo na střelnici v Plzni nějaké kolo KZR navíc.  
Sportovně metodická komise (dále SMK) - pan Putna informoval o průběžných jednáních komise 
při soutěžích a trénincích. Dále informoval o projednávání návrhu nového systému bodování 
aktivity SSK, který na minulém jednání předložil pan Fidler s tím, že budou vedeny oba systémy a 
po skončení sezóny SMK tyto vyhodnotí a přijme rozhodnutí, který bude platit.  
Komise rozhodčích (dále KR) - pan Suntych informoval, že komise řeší stále se měnící pravidla.  
 
8) Komise pro přípravu stanov – členové VV obdrželi návrh nových stanov. Pan prezident požádal 
o připomínky do 1 měsíce písemně.  
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9) Různé: 
- Pan Hrdlička reagoval na dopis pana Hermela členům VV, týkající se připomínek ke střelnici Brno 
 - Soběšice. Na dotaz na traktor (sekačku) řekl, že tento byl již v roce 2011 při předání střelnice na 
vyřazení, byl prodán panu Hrdličkovi. Další dva traktory (sekačky) na střelnici jsou od SSK Shooting 
Hrdlička s přispěním města Brna. Jsou v evidenci JM KS. Trávu seče pan správce, někdy i pan 
Hrdlička sám, protože jeden správce nestačí. Musí dozorovat na střelištích. Za dotaci NSA byl 
koupen traktor s kompletním vybavením, například na překládky terčů. Ten je v majetku ČSS, z.s. 
- Pan Mikulčík komentoval průběh závodu Českého poháru mládeže (dále jen ČPM) v Karlových 
Varech. Pochválil zlepšení práce rozhodčích a požádal o plynulejší průběh závodu 3x20, dále o 
natření terčů.  
- Pan Tarant navrhl střílení pistolových disciplín na ČPM v neděli, z důvodu kapacity střelnice. 
- Paní Hulíková navrhla úplné vyřazení střelnice v Karlových Varech z programu ČPM, případně aby 
bylo více bodovaných soutěží pro děti. Na Karlovarské střelnici jsou těžší podmínky a výsledky 
oproti výsledkům v moravské větvi jsou slabší. Další termíny jsou o prázdninách a někdy se tedy 
děti nemohou zúčastnit všech vypsaných termínů. Pan Putna navrhl přidat termín ČPM v dubnu. 
Pan prezident požádal o vytipování dalších závodů, vhodných k započítání do žebříčku, pro 
dorostence a juniory na Moravě pana Vaštíka a paní Hulíkovou v Čechách a předložení SMK.  
- Pan Materna informoval o proběhlém Světovém poháru v kuších. Bohužel nepříliš úspěšném.  
- Pan Bittner informoval o možnosti přidávat příspěvky na facebooku na stránkách Czech Shooting 
News. Udělal si redaktorské zkoušky a může tedy příspěvky přidávat. VV souhlasí s přidáváním 
příspěvků na Facebook ČSS, z.s. panem Bittnerem. 
- Pan Koukal navrhl obnovit soutěže dětí do 12 let na otevřená miřidla jako přípravu na pistolové 
disciplíny. Většinově bylo zamítnuto.  
- Pan Fidler tlumočil návrh trenérů na zavedení pistolových soutěží pro mládež jako jsou 
v puškových disciplínách, například s oporou.  
- Pan Gronský se zeptal, jak a kdy bude rozhodnuto o rozdělení elektronických terčů, které budou 
po rekonstrukci uvolněny na střelnici v Plzni. Pan prezident odpověděl, že všichni mohou žádat až 
budou uvolněny.  
 
Usnesení zasedání VV 02/2022: 
16/2022 -   VV ČSS, z.s. bere na vědomí zprávu z úseku reprezentace. 
17/2022 -   VV ČSS, z.s. bere na vědomí informace z NSA, ČOV. 
18/2022 -   VV ČSS, z.s. bere na vědomí informace z jednotlivých komisí ČSS, z.s.  
19/2022 -   VV ČSS, z.s. schvaluje Výroční zprávu ČSS, z.s. 2021. 
20/2022 -   VV ČSS, z.s. schvaluje daňové přiznání ČSS, z.s. za rok 2021. 
21/2022 -   VV ČSS, z.s. schvaluje změny v rozpočtu ČSS, z.s. na rok2022. 
22/2022 -   VV ČSS, z.s. bere na vědomí zprávu a závěry z jednání Revizní komise ČSS, z.s. 
23/2022 -   VV ČSS, z.s. zjistil, že nejsou plněna usnesení Výkonných výborů a Sjezdů ČSS, z.s. 

týkající se stavby střelnice v Soběšicích. 
24/2022 -   VV ČSS, z.s. vyzývá pana prezidenta J. Streita, jako statutárního zástupce ČSS, z.s. a 

pana L. Janotu, jako statutárního zástupce JM KS ČSS, z.s. k nápravě plnění usnesení 
Sjezdů delegátů ČSS, z.s. týkajících se stavby střelnice v Soběšicích. A to především 
navrácením financí z JM KS na účet ČSS, z.s., pokud byly využity k jinému účelu než 
stavbě kulové střelnice v Soběšicích. To za součinnosti RK s termínem do 31.8.2022.  

25/2022 -   VV ČSS, z.s. nesouhlasí se současným zněním smluv JM KS versus ČSS, z.s. a firma 
Sport a lov s.r.o. Žádá jejich vypovězení a vytvoření návrhu nových v souladu s právní 
kanceláří do 31. srpna 2022 a jejich předložení členům VV v předstihu před příštím 
zasedáním. 
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26/2022 -   VV ČSS, z.s. i nadále vyzývá Krajská sdružení ČSS, z.s. a Sportovně střelecké kluby ČSS, 
z.s. k dodávání účetních závěrek. 
 
  
Následující zasedání bude pravděpodobně v září. Termín bude oznámen 14 dní před zasedáním.  
 
V Praze dne 26. 6. 2022 
 
                                                                                                                                                 Jiří STREIT 
                                                                                                                                     prezident ČSS, z.s. 
       
Zapsala J. Zámyslická 


