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 ZÁPIS č. 03/2022 
ze zasedání Výkonného výboru ČSS, z. s.   

konaného dne 11. 10. 2022 v Praze 
 

Přítomní:  J. Streit (prezident ČSS, z.s.), I. Hermel (viceprezident ČSS, z.s.), K. Frantalová (člen 
Prezidia ČSS, z.s.), P. Černoch (člen Prezidia ČSS, z.s.), J. Fidler (člen Prezidia ČSS, 
z.s.), 
J. Videcký (předseda STČ KS), P. Šlechta (předseda ÚST KS), J. Kubík (zástupce PA 
KS), J. Frýda (předseda HK KS) P. Hrbek (předseda LB KS), A. Vaštík (předseda ZL 
KS), R. Gronský (předseda OL KS), K. Tomeček (zástupce MS KS), P. Tarant 
(předseda KV KS), M. Matějka (zástupce KS Vysočina), J. Havel (předseda KS 
Plzeň), 
M. Havlík (předseda KŘR), P. Hrdlička (předseda KBS), P. Bittner (předseda STK), 
V. Pučelík (předseda KR), B. Putna (předseda SMK),  

Omluveni: L. Janota (člen Prezidia ČSS, z.s., předseda JM KS), P. Voldán (předseda JČ KS),  
M. Tenk (člen Prezidia ČSS, z.s.) 

Hlas poradní: J. Zámyslická (tajemnice ČSS, z.s.), R. Vrtišková (předsedkyně RK)  
 Hosté:               D. Hulíková, H. Mikulčík, JUDr. R. Ondruš, Mgr. M. Smečka, Mgr. K. Čelikovský,  

  Mgr. V. Kasanová, M. Lidinský, Z. Král, K. Ploc 
 
Jednání Výkonného výboru ČSS, z.s. (dále jen VV) bylo zahájeno v 10:15 hod. prezidentem ČSS, z.s. 
za přítomnosti 20 členů VV s hlasem rozhodujícím, VV je usnášeníschopný. 
 
Program:  
1. Zahájení 
2. Kontrola zápisu VV a Prezidia  
3. Informace z Prezidia ČSS, z.s. (NSA, rozpočet ČSS, z.s. 2022 atd.) 
4. Informace z úseku st. reprezentace 
5. Zprávy komisí VV ČSS, z.s.  
6. Informace Revizní komise ČSS, z.s. 
7. Zpráva Komise pro přípravu Stanov ČSS, z.s. 
8. Různé a závěr 
 
1. Zahájení:  
Pan prezident jako předsedající jednání VV přivítal přítomné, představil hosty a požádal členy VV o 
schválení účasti hostů na zasedání. 
Hlasování o účasti přítomných hostů: 
Pro: 20, Proti: 0, zdrželi se: 1 (pan Vaštík zatím nepřítomen). 
 
Členové VV požádali předem emailem o změnu pořadí bodů programu. Navrhli přesunout bod č. 6 
za bod č. 2. 
Hlasování o změně programu: 
Pro: 20, proti: 0, zdrželi se: 1 (pan Vaštík). 
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Opravený PROGRAM: 
1) Zahájení; 
2) Kontrola zápisu VV a Prezidia ČSS, z.s.; 
3) Informace Revizní komise ČSS, z.s.; 
4) Informace z Prezidia ČSS, z.s., Národní sportovní agentury (dále jen NSA), rozpočet ČSS, z.s. 
2022 atd.); 
5) Informace z úseku státní reprezentace; 
6) Zprávy komisí VV ČSS, z.s.; 
7) Zpráva Komise pro přípravu Stanov ČSS, z.s.; 
8) Různé a závěr. 
 
2. Kontrola zápisu VV a Prezidia ČSS, z.s.:  
VV 22. 6. 2022 
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. 

Tyto body budou projednány na dnešním zasedání, ostatní usnesení byla splněna. 
 
Paní Vrtišková požádala o projednání usnesení z VV – 01/2022  
7/2022 - VV ČSS, z.s. se připojuje k žádosti Středočeského krajského sdružení, aby Revizní komise 
prošetřila záležitost ohledně podání vyúčtování investiční dotace 2021. Tento bod zatím nebyl na 
VV projednán. 
 
Prezidium 19. 9. 2022 
25 - Prezidium ČSS, z.s. vyzývá pana prezidenta, Janotu a Havlíka k podání vysvětlení a dodání 
dokumentů požadovaných RK.  
Tento bod bude projednán na dnešním zasedání, ostatní byly splněny. 
 
3) Informace Revizní komise ČSS, z.s.: 
Paní Vrtišková informovala o průběhu a výsledcích šetření týkajících se střelnice v Soběšicích. 
Faktur, vyúčtování, všech činností a akcí, zpráv o hospodaření, smluv se zaměstnanci, smluv ČSS, 
z.s. s Jihomoravským krajským sdružením KS (JMKS), smluv JMKS s Jihomoravskou mysliveckou 
jednotou, smluv s Mendelovou univerzitou, smluv s firmou Sport a lov, s.r.o. 
RK se dále věnovala fakturám, podle kterých ČSS, z.s. objednal u JMKS soustředění mládeže na 
střelnici v Brně v roce 2020. Faktury byly proplaceny, soustředění se nekonala. Požadované 
dokumenty nebyly dodány. Tyto faktury byly podepsány panem Streitem, Janotou a Havlíkem.  
V písemném vyjádření pana Janoty je napsáno, že tato soustředění a tréninkové kempy byly 
iniciovány výhradně ze strany prezidenta ČSS, z.s. Pan Havlík podle svého písemného vyjádření 
faktury jen podepsal, věřil, že je vše v pořádku. Pan Streit podle svého písemného vyjádření tato 
soustředění objednal. Předpokládal, že proběhnou, i když vzhledem k epidemiologické situaci 
v roce 2020, později a v plném rozsahu. 
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RK podle získaných materiálů došla k závěru, ve kterém doporučuje členům VV řešit tuto událost 
podáním trestního oznámení na podezření z neoprávněného nakládání s finančními prostředky 
ČSS, z.s. 

  
Pan prezident oznámil, že odstupuje ze své funkce a ve 13:00 hodin předal ČSS, z.s. své písemné 
prohlášení o odstoupení z funkce prezidenta ČSS, z.s., zároveň udělil písemnou plnou moc 
k veškerým úkonům ČSS, z.s. panu viceprezidentovi Hermelovi. 
 
JUDr. Ondruš oznámil VV, že odstoupením pana Jiřího Streita z funkce prezidenta končí jeho 
zastupování jako právního zástupce ČSS, z.s. 
 
Předsedkyně RK paní Vrtišková vznesla dotaz, kdo podá trestní oznámení, jak navrhla Revizní 
komise. 
 
Paní Frantalová navrhla, aby se právníkem ČSS, z.s. stal přítomný Mgr. Smečka, advokátní kancelář 
CS Partners s.r.o.  
 
Paní Hulíková vznesla dotaz ohledně navrácení peněz zpět ČSS, z.s. za nerealizovaná ale 
proplacená soustředění - ČSS, z.s. by měla požadovat na JmKS vrácení těchto peněz. 
 
Diskuze o podpisových právech, auditu hospodaření a nutnosti řešení stavu, kdy ode dneška za dva 
měsíce nebude mít ČSS, z.s. statutárního zástupce, neboť dne 11.12.2022 (z důvodu odstoupení 
pana Streita) zanikne jeho oprávnění. Je třeba svolat Mimořádný sjezd, aby situaci vyřešil. 
 
Dotaz pana Havla /Plzeňské KS/ zda je možné uplatnit delegáty z posledního řádného sjezdu? 
 
Vysvětlení podává Mgr. Smečka. 
 
Ve cca 13:30 pan Streit pověřuje pana Hermela dalším řízením schůze VV. 
 
Dr. Ondruš vznáší dotaz, zda poté, co jeho zastupování skončilo, bude potřeba jeho služeb 
k neodkladným úkonům v příštích 15 dnech. Tento požadavek není, Dr. Ondruš odchází cca ve 
13,34 hod. 
 
Pan Hermel pro zachování právní kontinuity ČSS, z.s. požádal Mgr. Smečku o právní zastupování 
ČSS, z.s. advokátní kanceláří CS Partners, s.r.o. Pan Mgr. Smečka souhlasil. 
 
USNESENÍ ZASEDÁNÍ VV 03/2022: 
 
Usnesení č. 1 - VV schvaluje právní zastupování ČSS, z.s. CS Partners, advokátní kancelář, s.r.o. 
Hlasování o zastupování ČSS z.s. CS Partners, advokátní kancelář s.r.o.: 
Pro: 21, proti: 0, zdrželi se: 0. 
 
Usnesení č. 2. - VV bere se na vědomí odstoupení z funkce statutárního orgánu Jiřího STREITA, 
doručené dnes Českému střeleckému svazu, z.s. Po dobu, dokud nedojde prezidentovi Jiřímu 
STREITOVI k zániku funkce statutárního orgánu, tj. do 11. 12. 2022 se prezidentovi Jiřímu 
STREITOVI ukládá, aby činil jen právní jednání, která nesnesou odkladu, přičemž k těmto právním 
jednáním, aby si vyžádal předchozí písemný souhlas viceprezidenta Ivana HERMELA a předsedkyně 
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revizní komise Renaty VRTIŠKOVÉ. Totéž platí o proplácení jakýchkoliv plateb z účtu ČSS, z.s., 
schvalování faktur apod.  
Toto usnesení neplatí v době, kdy bude uzavřena (a bude platná a účinná) plná moc k zastupování 
Jiřího STREITA viceprezidentem Ivanem HERMELEM. 
Hlasování o spolupodpisu: 
Pro: 21, proti: 0, zdrželi se: 0. 
 
VÝKLADOVÉ STANOVISKO 
Výkonný výbor tímto přijímá stanovisko k otázce lhůty pro svolání mimořádného sjezdu. Čl. VIII. 
odst. 2 Stanov uvádí, že Sjezd delegátů svolává výkonný výbor nejméně jednou za čtyři roky, kdy 
dle čl. VIII odst. 3 Stanov o termínu konání Sjezdu delegátů rozhoduje Výkonný výbor vždy 
nejméně 5 měsíců předem. Uvedená pětiměsíční lhůta se jazykovým výkladem vztahuje pouze 
k tzv. řádnému Sjezdu delegátů. Pro mimořádný sjezd Stanovy lhůtu nestanoví, je tedy možné jej 
svolat i v kratší lhůtě, resp. Výkonný výbor by měl mimořádný sjezd svolat v co nejkratší lhůtě. 
Tento výklad je logický neboť, řádný Sjezd delegátů je předvídatelný, koná se pravidelně. Svolání 
mimořádného sjezdu se dá naproti tomu očekávat v nenadálých situacích, na které je třeba rychle 
reagovat, kdy pětiměsíční lhůta jde proti smyslu potřeby rychlého řešení nenadálé situace.  
Hlasování o výkladovém stanovisku: 
Pro: 21, proti: 0, zdrželi se: 0. 
 
Výkonný výbor obdržel podle ustanovení čl. VIII odst. 2 Stanov žádost o svolání mimořádného 
sjezdu podepsanou nadpoloviční většinou Krajských družení, která obsahovala následující text: 
„Na základě toho, že prezident ČSS, z.s. odstoupil ze své funkce, žádají tímto níže uvedené ČSS, z.s. - 
KS  v souladu s čl. VIII odst. 2 stanov Českého střeleckého svazu, z.s. výkonný výbor o svolání 
mimořádného sjezdu delegátů a to tak, aby na něm mohla zejména proběhnout volba prezidenta, 
přičemž žádáme, aby termín konání mimořádného sjezdu ČSS, z.s. VV stanovil tak, aby se konal 
před zánikem funkce prezidenta, kdy tato zanikne uplynutím dvouměsíční zákonné lhůty počítané 
od dojití jeho prohlášení o odstoupení.“  
Na základě tohoto požadavku přijal výkonný výbor výkladové stanovisko k termínu svolání 
mimořádného sjezdu a dále následující usnesení: 
 
Usnesení č. 3. - VV schvaluje svolání mimořádného Sjezdu ČSS v kratší době než pětiměsíční, a to ve 
lhůtě, než skončí funkční období prezidenta. 
Hlasování o svolání mimořádného Sjezdu delegátů ČSS, z.s.: 
Pro: 21, proti: 0, zdrželi se:0. 
 
Usnesení č. 4 - Výkonný výbor v souladu s čl. VIII Stanov svolává mimořádný sjezd delegátů, kdy 
přesný termín a místo konání stanoví prezidium v intencích předchozího usnesení. 
Hlasování o tom, že Prezidium stanoví přesný termín a místo konání mimořádného Sjezdu 
delegátů: 
Pro: 21, proti: 0, zdrželi se: 0. 
 
Usnesení č. 5 - Výkonný výbor ČSS, z.s. ukládá prezidentovi Jiřímu STREITOVI, aby členům 
výkonného výboru zpřístupnil veškerou smluvní dokumentaci a účetnictví týkající se ČSS, z.s. 
Hlasování o zpřístupnění dokumentů: 
Pro: 21, proti: 0, zdrželi se: 0. 
 
Usnesení č. 6 - Výkonný výbor ČSS, z.s. pověřuje viceprezidenta Ivana HERMELA k zadání 
vypracování trestního oznámení prostřednictvím CS Partners, advokátní kancelář, s.r.o. 
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Hlasování o podání trestního oznámení: 
Pro: 21, proti: 0, zdrželi se: 0. 
 
Usnesení č. 7 - Výkonný výbor ukládá krajským sdružením, aby do 10. 11. 2022 sdělili jména 
kandidátů a případné návrhy na změnu stanov tak, aby mohlo dojít k volbě prezidenta. Pokud by 
prezidentem byl zvolen současný viceprezident, dojde k volbě viceprezidenta. Pokud nebude 
prezidentem zvolen současný viceprezident, k volbě viceprezidenta nedojde. 
Hlasování o uložení jednotlivým KS předložit návrhy kandidátů na prezidenta a viceprezidenta 
ČSS: 
Pro: 21, proti: 0, zdrželi se: 0. 
 
Usnesení č. 8 - Ukládá se prezidentovi a viceprezidentovi, aby učinili vše proto, aby nájemní 
smlouva s ČSS, z.s. – Jihomoravského krajské sdružení po 1. 1. 2023 nepokračovala.  
Hlasování o ukončení smlouvy s JMKS: 
Pro: 21, proti: 0, zdrželi se: 0. 
 
Usnesení č. 9 - Výkonný výbor ČSS, z.s. vyzývá Lubomíra Janotu k rezignaci ze všech volených funkcí 
ČSS, z.s. 
Hlasování o výzvě panu Janotovi: 
Pro: 21, proti: 0, zdrželi se: 0. 
 
Usnesení č. 10 - Výkonný výbor schvaluje ukončení pracovního poměru Jiřího STREITA na pracovní 
pozici – prezident dohodou k 31. 10. 2022. 
Hlasování o ukončení pracovní smlouvy J. Streita na pozici prezident: 
Pro: 21, proti: 0, zdrželi se: 0. 
 
Usnesení č. 11 - Výkonný výbor schvaluje ukončení pracovního poměru Jiřího STREITA na pracovní 
pozici – člen realizačního týmu dohodou k 31. 10. 2022.  
Hlasování o ukončení pracovní smlouvy J. Streita na pozici člen realizačního týmu: 
Pro: 16, proti: 4 (J. Fidler, A. Vaštík, P. Černoch, P. Tarant), zdrželi se: 1 (V. Pučelík). 
 
Usnesení č. 12 - VV schvaluje zachování pracovního poměru Jiřího STREITA na pracovní pozici – 
vedoucí RSCM Praha.  
Hlasování o zachování pracovní smlouvy J. Streita na pozici vedoucí RSCM Praha: 
Pro: 19, proti: 0, zdrželi se: 2 (P. Bittner, I. Hermel). 
 
4. Informace z úseku státní reprezentace   
Pan Havlík informoval o proběhlém MS v brokových disciplínách a začínajícím MS v kulových 
disciplínách. 
Informoval o chystaných volbách do vedení ISSF na přelomu listopadu a prosince.  
Další informace z úseku státní reprezentace jsou součástí zápisu posledního zasedání Prezidia ČSS, 
z.s. na webových stránkách ČSS, z.s. 
 
5. Zprávy komisí VV ČSS, z.s.; 
Pan Hrdlička za KBS neměl žádné nové informace. 
Pan Putna informoval o činnosti SMK. Je třeba se domluvit o rozšíření soutěží pro mládež 
počítaných do žebříčku reprezentace. Je třeba vytipovat pořadatele, změnit směrnice.   
Pan Pučelík za KR informoval o změnách pravidel vydaných ISSF. 
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Pavel Bittner informoval o proběhlém zasedání STK. Přišel návrh na konání M ČR v žákovské 
kategorii do 14. let v pistolových disciplínách. Bude součástí kulového M ČR. 
 
6. Informace z Prezidia ČSS, z.s., Národní sportovní agentury (dále jen NSA), rozpočet ČSS, z.s. 
2022 atd.); 
Pan Streit informoval o žádosti Libereckého KS na příspěvek na pořádání VC Semil 30 000,-Kč. 
Hlasování o příspěvku Libereckému KS na pořádání VC Semil 30 000,-Kč. 
Pro: 19, proti: 0, zdrželi se: 2 (pan Vaštík a Hrdlička se omluvili a odešli). 
Usnesení č. 13 - VV schvaluje příspěvek na VC Semily. 
 
Rozpočet byl rozeslán před zasedáním. Pan Hermel požádal členy VV o prostudování a případné 
připomínky. 
 
Předseda NSA pan Neusser na zasedání NSA se zástupci svazů informoval, že ze státního rozpočtu 
je na příští rok na svazové dotace přislíbeno o 200 mil. Kč méně než letos. Podmínky podkladů by 
měly zůstat stejné. Pro ČSS je důležitý požadavek na pořádání dvoustupňové postupové soutěže. 
Pan Fidler informoval o změnách v dotačních programech Můj klub a Provoz a údržba. 
 
7. Komise pro přípravu stanov  
Pan Hermel konstatoval, že je nutné této oblasti se významně věnovat. 

 
8. Různé: 
Pan Bittner informoval o konfliktu se střelce F. Smetanou směrem k facebookovým stránkám ČSS, 
z.s. 
Pan Hermel pochválil současné fungování Facebooku Czech Shooting news. 
Pan Havel požádal o včasné informování o případných změnách v pravidlech před soutěžemi ČSS, 
z.s. 
Pan Černoch informoval, že od 17. 10. začne rekonstrukce 25 m střelnice v Lobzích.  
Pan Grónský informoval o ODM v červnu 2022. 
Pan Fidler informoval o potřebě zajištění papírových terčů pro pušku. Zásoba je pouze na jeden 
rok. Pan Varga se objednávat terče nechystá. 
Dále pan Fidler informoval o potřebě vyklidit prostor kanceláře paní Kužvartové, kde byl ukončen 
nájem. 
Pan Fidler upozornil na potřebu obsadit místo trenéra brokové střelby v Hradci Králové. 
Pan Černoch na totéž na totéž na brokové střelnici v Plzni. 
Pan Bittner řekl, že je třeba určit termíny soutěží ČSS, z.s. s mezinárodní účastí zařazení do 
mezinárodního kalendáře. 
Pan Hrbek poděkoval panu Havlovi za pořádání seminářů trenérů.  
Pan Hermel informoval o anonymním dopise, který přišel na ČSS, z.s. k rukám VV. 
Hlasování o tom, že se VV nebude zabývat anonymními dopisy. 
Pro: 19, proti: 0, zdrželi se: 2 (A. Vaštík, P. Hrdlička). 
Usnesení č. 14. - VV se nebude zabývat anonymními dopisy. 
 
 
V Praze dne 11. 10. 2022 

Ivan Hermel 
viceprezident ČSS, z.s. 

        
Zapsala J. Zámyslická 


