
S T A T U T   
K O M I S E  R O Z H O D Č Í C H  Č S S  

 
1. Účel. 

1.1. Komise rozhodčích ČSS (dále jen KR) je stálou komisí Výkonného výboru ČSS (dále jen VV ČSS), 
s delegovanými pravomocemi v oblasti činnosti rozhodčích sportovní střelby ČSS. Spolupracuje 
s ostatními stálými komisemi VV ČSS. 

2.  Způsob ustavení. 

2.1. KR je maximálně devítičlenná, tvoří ji předseda, místopředseda, zástupce brokové střelby, 
a další členové. Krajští vedoucí rozhodčích (dále jen KVR) budou zváni na jednání KR podle 
potřeby.  

2.2. Kandidáty na předsedu komise navrhují Valné hromady KS ČSS (dále jen VH KS ČSS) a VV ČSS. 
Předsedu volí VV ČSS. Volební období je čtyřleté. 

2.3. KR volí ze svého středu místopředsedu.  

2.4. Členy komise navrhují VH KS ČSS a orgány ČSS. Se zohledněním těchto návrhů a se zřetelem 
na zabezpečení práce komise její složení vybírá VV ČSS zvolený předseda a předkládá je ke 
schválení VV ČSS. V případě potřeby komise může kooptovat nové členy za ty, kteří ukončí 
činnost v komisi. Kooptaci schvaluje VV ČSS. V případě ukončení činnosti předsedy jmenuje 
VV ČSS pro zbytek volebního období nového předsedu, přednostně z řad členů komise. 

3. Působnost. 

3.1. KR má delegované pravomoci v oblasti práce rozhodčích sportovní střelby ČSS všech 
kvalifikačních tříd a specializací. Jedná se zejména o přiznávání a odnímání licencí rozhodčích 
sportovní střelby ČSS, vydávání pravidel sportovní střelby pro všechny discipliny (ve spolupráci 
s STK ČSS a SMK ČSS), vydávání směrnic pro činnost rozhodčích ČSS, delegování hlavních 
funkcionářů sboru rozhodčích na soutěže pořádané VV ČSS, organizování školení a doškolování 
rozhodčích ČSS. 

3.2. KR plní i další úkoly v rámci ČSS, a to tak, že se přímo se podílí na organizování školení 
a doškolení rozhodčích ČSS s licencí A, (B) a mezinárodních. Školení rozhodčích s licencí C. a B. 
organizují Krajská sdružení ČSS. KR zabezpečuje jednotný výklad pravidel sportovní střelby, 
eviduje rozhodčí všech kvalifikačních tříd, předkládá VV ČSS (P ČSS) návrhy na udělení 
mezinárodních licencí rozhodčích ISSF, jmenuje lektory a zkušební komisaře pro školení 
a semináře rozhodčích ČSS. 

3.3. Komise se schází dle potřeby, nejméně 2x ročně. Ze zasedání se pořizují zápisy, které obdrží její 
členové,  KVR a členové VV ČSS.  

3.4. Předseda KR je členem VV ČSS. V případě potřeby předsedu KR zastupuje na jednání VV ČSS 
jím pověřený člen KR (Stanovy Čl. VII odst. 4). 

3.5. Na základě pověření P ČSS řeší případná disciplinární provinění rozhodčích, která jsou v 
působnosti ČSS. 

4. Další ustanovení. 

4.1. Informovanost členské základny (SSK, krajská sdružení ČSS) zabezpečuje KR formou 
internetových stránek ČSS. 

 
Projednáno KR ČSS dne 5. 7. 2013, schváleno VV ČSS dne 3. 12. 2013  
 

Ing. Lubomír Bílek, předseda KR ČSS 


