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 ZÁPIS č. 04/2022 

ze zasedání Výkonného výboru ČSS, z. s.   
konaného ON-LINE 15. 11. 2022  

 
Přítomní:  J. Streit (prezident ČSS, z.s.), I. Hermel (viceprezident ČSS, z.s., předseda KS Praha), 

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), V. Zrůst (předseda PA 
KS), J. Frýda (předseda HK KS) P. Hrbek (předseda LB KS), A. Vaštík (předseda ZL 
KS), O. Janča (zástupce OL KS), K. Tomeček (zástupce MS KS), J. Materna 
(předseda KS Vysočina), J. Havel (předseda KS Plzeň), P. Voldán (předseda JČ KS), 
P. Hrdlička (předseda KBS), P. Bittner (předseda STK), V. Pučelík (předseda KR),  
B. Putna (předseda SMK) 

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

Hlas poradní: J. Zámyslická (tajemnice ČSS, z.s.), R. Vrtišková (předsedkyně RK), M. Havlík 

(předseda KŘR)  
 
Program:  
1. Zahájení 
2. Kontrola zápisu VV a Prezidia  
3. Informace ze sekretariátu 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:  
Jednání Výkonného výboru ČSS, z.s. (dále jen VV) bylo zahájeno v 18 hod. panem Hermelem za 
přítomnosti 20 členů VV s hlasem rozhodujícím, VV je usnášeníschopný. 
 
- Pan Pučelík oznámil, že ze zdravotních důvodů odstupuje z funkce předsedy Komise rozhodčích. 
Do funkce navrhl svého současného zástupce pana Suntycha.  
Pan Hermel poděkoval panu Pučelíkovi za práci.  
Hlasování o volbě pana Suntycha do funkce předsedy Komise rozhodčích: 
Pro: 20, proti: 1 (J. Havel), zdrželi se: 0. 
 
2. Kontrola zápisu VV 03/2022:  
Usnesení č. 3. - VV schvaluje svolání mimořádného Sjezdu ČSS v kratší době než pětiměsíční, a to 
ve lhůtě, než skončí funkční období prezidenta. 
Termín mimořádného sjezdu byl stanoven na 3. 12. 2022 v 10 h., místo konání – finálová hala 
střelnice v Lobzích.  
Zástupcům rajských sdružení (KS) byly rozeslány informace k mimořádnému sjezdu. Do 13. 11. 
2022 měla KS na sekretariát ČSS dodat seznam delegátů na sjezd a případné kandidáty na funkci 
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prezidenta a viceprezidenta ČSS, z.s. Kromě jihomoravského a olomouckého KS tak učinila 
všechna.  
Sjezdu se zúčastní právní zastoupení ČSS, z.s. 
 
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.  
Bylo učiněno prostřednictvím právní kanceláře. 
Následně bylo zjištěno, že existuje dodatek ke smlouvě s JMKS, která řeší pronájem střelnice. Byl 
podepsán v říjnu 2020. V tomto dodatku byla, z důvodu získání dotačních prostředků města Brna, 
prodloužena nájemní smlouva do r. 2030. 
Dále JM KS prostřednictvím právního zastoupení oznámilo, že peníze za soustředění vracet 
nebude, jeho zástupci nevěděli, že se jedná o dotační peníze, tedy se z jejich strany nejedná o 
dotační podvod. Soustředění mají v plánu uskutečnit.  
 
Usnesení č. 9 - Výkonný výbor ČSS, z.s. vyzývá Lubomíra Janotu k rezignaci ze všech volených 
funkcí ČSS, z.s. 
Pan Janota písemně rezignoval pouze na funkci člena Prezidia ČSS, z.s. 
 
Ostatní body byly splněny nebo jejich plnění probíhá. 
 
3. Informace ze sekretariátu ČSS, z.s., Národní sportovní agentury (dále jen NSA), rozpočet ČSS, 
z.s. 2022 atd.); 
- Pan Hermel informoval o nadcházejících volbách prezidenta ISSF, kterého se zúčastní spolu  
s P. Bittnerem. Navrhuje volit pana Rossiho. 
Hlasování o návrhu volby: 
Pro: 20, proti: 0, zdrželi se: 0. 
- Pan Hermel informoval o jednáních s firmou Sellier & Bellot. 
 
4. Informace z úseku státní reprezentace   
- Pan Havlík informoval o tom, že informace ze soutěží jsou pravidelně zveřejňovány na webu a 
facebooku ČSS, z.s. 
Momentálně pracují na sběru dat a požadavků reprezentace k jejímu dovybavení. 
Informoval o nadcházejícím Prezidentském poháru ISSF, kde má naše reprezentace poměrně 
široké zastoupení. 
V příštím roce začínají Světové poháry brzy, reprezentaci čeká kvalifikace na Evropské hry, bude 
pokračovat kvalifikace na Olympiádu 2024. 
 
6. Informace Revizní komise ČSS, z.s.: 
- Paní Vrtišková se vyjádřila k dodatku smlouvy s JM KS. Konstatovala, že všechny následky a škody, 
které z toho plynou by měly jít za tím, kdo smlouvy podepsal. Po předžalobní výzvě ČSS na vrácení 
neoprávněně přijetých peněz JM KS a reakci na ni, by měla následovat žaloba. 
Je jednoznačně nutné co nejdříve provést fyzickou inventuru na střelnici v Soběšicích. 
Pan Hermel s tím počítá. Bohužel správce střelnice je momentálně v pracovní neschopnosti. 
 
7. Komise pro přípravu stanov  
- Pan Hermel konstatoval, že je nutné se této oblasti významně věnovat hned po mimořádném 
sjezdu. V plánu je předložení návrhu v květnu příštího roku. 
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8. Různé: 
- Paní Frantalová se zeptala na důvod zveřejnění dodatku smlouvy JM KS až nyní.  
Pan Streit se za to omluvil, zapomněl na něj. Při jednáních s JM KS při tvorbě návrhu nové smlouvy 
na pronájem sami zástupci JM KS mluvili o ukončení smlouvy v letošním roce. Stejně zněla i první 
informace právníka JM KS. Pan Streit si není vědom dalšího opomenutí, kterého by bylo třeba se 
obávat.  
- Pan Voldán informoval o přípravě ODM 2023. 
Dále upozornil, že žádosti o dotace v programu Můj klub 2023 mohou být podány pouze 
prostřednictvím datových schránek. 
- Pan Fidler navrhl nevyplácet JM KS příspěvek ČSS za členy, na které má nárok, dokud nebude JM 
KS ochotno nějakým způsobem vrátit neoprávněně přijaté peníze za neuskutečněná soustředění.  
- Pan Černoch informoval o ukončení rekonstrukce 25 m střelnice v Plzni – Lobzích. Je třeba se 
zamyslet co s 30 elektronickými terči. 
- Pan Putna konstatoval, že je možné, že na nájem brněnské střelnice vůbec ČSS, z.s nebude mít 
finance.  
 
 
V Praze dne 15. 11. 2022 
 
        
Zapsala J. Zámyslická 


