
Zápis 
z Valné hromady ČSS, z.s. - Jihomoravského krajského sdružení  

konané dne 3. 3. 2017 
 
 
Přítomni: viz. prezenční listina – příloha 1) 
Program: 

1. Zahájení, schválení programu, jednacího a volebního řádu, volba pracovního předsednictva, zpracovatele 
zápisu, ověřovatelů zápisu, návrhové a volební komise 

2. Zhodnocení činnosti ČSS, z.s. - JmKS od poslední valné hromady a za celé čtyřleté období (2013-2016) 
3. Zpráva o využití finančních prostředků zaslaných na ČSS, z.s. - JmKS , z dotací a grantů 
4. Zpráva revizorů ČSS, z.s.- JmKS 
5. Diskuse 
6. Informace delegovaných zástupců ČSS 
7. Volba předsedy, místopředsedy, členů výboru ČSS,z.s. -JmKS, revizorů hospodaření  ČSS, z.s.- JmKS 
8. Schválení kandidátů na funkce prezidenta, viceprezidenta, členů prezidia a volba delegátů na 11.sjezd 

ČSS 29.4.2017  
9. Návrhy zástupců ČSS, z.s. - JmKS do komisí VV ČSS, z.s. (SMK, STK, KR, KBS) a revizní komise 

ČSS 
10. Projednání připomínek k dokumentům ČSS, z.s. (Stanovy, Statut KS). 
11. Různé 
12. Usnesení valné hromady 
13. Závěr 

 
1. Zahájení, schválení programu, jednacího a volebního řádu, volba pracovního předsednictva, zpracovatele zápisu, 

ověřovatelů zápisu, návrhové a volební komise 
 
Zahájení provedl předseda  ČSS, z.s. - JmKS Janota Lubomír v 17.00 hod. Vzhledem k přítomnosti pouze 13   zástupců 
SSK, což je ze všech registrovaných SSK méně než 50 %, tak v souladu se stanovami přerušil jednání do 17,30 hodin. 
 
V 17.30 hodin opětovně přivítal přítomné (14 zástupců SSK) a seznámil je s návrhem programu VH. 
 
Přivítal prezidenta ČSS, z.s. Ing. Petra Barocha  
Viceprezidenta  ČSS, z.s. Dr. Luboš Opelka 
Tajemníka ČSS, z.s. Jiřího Streita 
 
Způsob voleb – návrh rady ČSS, z.s. - JmKS na tajné hlasování – schváleno ( pro – 11/ proti – 2 / zdržel -1 ) 
 
Program valné hromady byl schválen 14 hlasy. 
 
Jednací a volební řád byl schválen 14 hlasy. 
 
V souladu s jednacím řádem nechal předseda výboru hlasovat o složení komisí, které budou řídit a připravovat materiály 
nutné ke zdárnému průběhu VH. 

  
Průběh voleb byl následující: 
 

Do pracovního předsednictva byli zvoleni Janota Lubomír,  
Duda Jaromír,  
Hlaváček Stanislav, Adamec Luboš,  
Borůvka Karel 
 
schváleno   ( pro – 14/ proti – 0 / zdržel -0 ) 

Zpracovatel a ověřovatelé zápisu byli zvoleni Zelíková Irena  - zpracovatel zápisu 
Adamec Luboš - ověřovatel 
Kozák Radek  Msc.,DMS - ověřovatel 
 
schváleno  ( pro – 14/ proti – 0 / zdržel -0 ) 

Do návrhové komise byli zvoleni Ing Kryštof  Vladimír 
Duda Jaromír  
Ing. Pavlok Emil 
 
schváleno   ( pro – 14/ proti – 0 / zdržel -0 )  

Do volební komise byli zvoleni Doležal Jiří 



Borůvka Karel  
JUDr. Staněk Milan 
 
schváleno  ( pro – 14/ proti – 0 / zdržel -0 ) 

 
        
2. Zhodnocení činnosti JmKS od poslední valné hromady a za celé čtyřleté období (2013-2016) 
 
       Zprávu o činnosti KS od poslední VH a za celé čtyřleté období  přednesl Janota Lubomír.  
 
     V roce 2013 byl zvolen nový výbor, který navázal na činnost předchozího vedení. Podařilo se pořídit elektronické 
vyhodnocovací zařízení pro pistole a pušky ( Hlaváček ).   
      V roce 2014 jsme získali dotace na činnost ČSS, z.s. - JmKS ve výši 70.000,- Kč – podpora trenérů mládeže.  V tomto roce 
byla také zahájena příprava stavby kulové střelnice Brno - Soběšice ( k nahlédnutí vizualizace ).  Po dlouhém hledání 
vhodného místa byla vybrána lokalita stávající brokové střelnice. V současné době je již vydáno platné územní rozhodnutí a  je 
před vydáním stavební povolení. Po výběrovém řízení na zhotovitele bude zahájena stavba. Původní projekt byl z Plzně. Nový 
projekt vypracoval Doc Ing Skoupý Alois, CSc. Vlastníkem pozemků je Mendelova univerzita v Brně. Následně byla uzavřena 
smlouva s Mendelovou univerzitou na pronájmy pozemků pod střelnicí v Brně - Soběšice.  
     V roce 2015 na základě jednání s ČMMJ byly odkoupeny stavby a zbory bývalé pistolové střelnice za 20.000,- Kč.  Dále se 
podařilo zrekonstruovat WC na střelnici v rámci havarijního stavu, za podpory města Brno, v hodnotě  650 tis. Kč..  
      V roce 2016 pokračovaly přípravy na stavbu kulové střelnice. Jestliže se podaří získat dotaci na stavbu střelnice bude 
zahájena stavba. V roce 2017 na střelnici vznikne sportovní zázemí pro střelce a také prostory pro komerční využití. 
Každý rok se podařilo získat dotace na podporu sportu. V roce 2016 byla podána žádost o dotaci ve výši 90 000,- Kč.  
     V roce 2017 se budou konat LODM 2017, které pořádá Jihomoravský kraj a jejichž spolupořadatelem pro střelecké 
disciplíny je ČSS, z.s. JmKS. Zajišťují se sponzoři pro tuto akci a běží již propagace. 
       
       Výbor ČSS, z.s. - JmKS se schází pravidelně několikrát v roce. Výbor je aktivní a spolupráce všech je výborná . 
Pan Janota poděkoval výboru za dosavadní práci a výsledky společné práce. V letech 2013 – 2016 se výbor sešel celkem 18 x. 

 
 
3.    Zpráva o využití finančních prostředků zaslaných na JmKS z ČSS, z dotací a grantů 

 
      Zprávu o využití finančních prostředků zaslaných na KS ČSS přednesl pan Ing Emil Pavlok. Zprávy o hospodaření za 
jednotlivé roky jsou součástí zápisu z Valné hromady, ČSS, z.s. - JmKS - příloha 2) 
 
4.     Zpráva revizorů JmKS 
         
        Předseda kontrolní komise JUDr. Milan Staněk provedl zhodnocení kontroly daňové evidence (účetnictví).   
Účet ČSS, z.s. - JmKS je veden u KB Kuřim , podpisové právo – Janota, Pavlok  V období 2013 – 2016 nebyl podán žádný 
podnět k prošetření hospodaření.               
          
 
5.      Diskuse 

 
Do diskuse se zapojilo celkem 10 diskutujících. Ve většině příspěvků se hovořilo o problematice výstavby střelnice a na 
téma funkčnost a hospodaření ČSS, z.s., zajišťování financí a práce s mládeží. 

 
6.     Informace delegovaných zástupců ČSS 
 
       Ing Baroch – Informace o financování ČSS, z.s. - ČSS je financován z dotací a grantů. Do roku 2016 byl financován i z 
loterií. Od roku 2017 půjdou zisky z loterií státu. V roce 2017 stát navýšil finance na sport. V současné době má ČSS, z.s. 
svých cca 10 mil. Kč. Jde o zůstatek po odprodeji střelnice Kývalka. ČSS bude žádat o dotaci na MŠMT na stavbu kulové 
střelnice a renovaci brokové střelnice, ale v současné době není zatím vypsán žádný grant. Nové granty budou vyhlášeny cca 
04/17. Cílem je postavit střelnici co nejdříve. 
      Dr. Opelka – sportovní plán tvoří více lidí. Plán je roční i čtyřletý pro každou disciplínu a schvaluje ho Prezidium ČSS. 
Výjezdy navrhují trenéři po dohodě s reprezentanty. 
       Streit – zveřejněny nová pravidla sportovní střelby ISSF 
  
 
 
 
 
 
 
 



7.      Volba předsedy, místopředsedy, členů ČSS, z.s. - JmKS, revizorů hospodaření ČSS, z.s. - JmKS 
 
Volba byla provedena tajně pomocí hlasovacích lístků, které obdrželi všichni delegáti s hlasem rozhodujícím u prezentace.  

 
Výsledky voleb do orgánů ČSS,z.s.-JmKS 

 
Funkce Jméno Potřebný počet 

hlasů 
Počet získaných hlasů 

Předseda KS JmK Janota Lubomír 8 13 
Místopředseda JmKS Duda Jaromír 8 13 
Člen výboru JmKS Adamec Luboš 8 13 
Člen výboru JmKS Borůvka Karel 8 13 
Člen výboru JmKS Hlaváček Stanislav 8 12 
Člen výboru JmKS Pavlok Emil ing. 8 13 
Člen výboru JmKS Hrdlička Petr PhDr. 8 13 
Revizní komise JmKS Staněk Milan JUDr. 8 13 
Revizní komise JmKS Kryštof Vladimír ing. 8 13 

 
8.       Volba delegátů na  11. sjezd ČSS, z.s. 29. 4. 2017 a kandidátů do vyšších svazových orgánů. 
 
Volba byla provedena tajně pomocí hlasovacích lístků.  

  
Výsledky voleb delegátů 11 sjezdu ČSS. 

 
Funkce Jméno Potřebný počet 

hlasů 
Počet získaných hlasů 

Delegát 1 Janota Lubomír 7 12 
Delegát 2 Hlaváček Stanislav 7 12 
Delegát 3 Hrdlička Petr PhDr. 7 11 
Delegát 4 Machát Josef PaeDr. 7 9 
Delegát 5 Borůvka Karel 7 9 
Delegát 6 Duda Jaromír 7 8 

Náhradník 1 Pavlok Emil ing.  7 
Náhradník 2 Doležal Jiří  5 

 Kozák Radek  Msc.,DMS  5 
 Procházka Jan ing.  4 
 Šalamoun Jan  2 

 
Výsledky voleb do orgánů  ČSS,z.s. 

 
Funkce Jméno Potřebný počet 

hlasů 
Počet získaných hlasů 

President ČSS Baroch Petr ing. 8 10 
President ČSS Kozák Radek  Msc.,DMS 8 3 - neschválen 
Vicepresident ČSS Janota Lubomír 8 13 
Člen prezidia ČSS Machát Josef PaeDr. 8 10 
Člen prezidia ČSS Pokorný Bohumil ing. 8 10 
Člen prezidia ČSS Zvolánek Petr 8 9 
Člen prezidia ČSS Janota Lubomír 8 8 

 
 
9.        Návrhy zástupců ČSS, z.s. - JmKS do komisí VV ČSS, z.s. (SMK, STK, KR, KBS) a revizní komise ČSS 
 
Volba byla provedena tajně pomocí hlasovacích lístků.  
 

Komise Jméno Potřebný počet 
hlasů 

Počet získaných hlasů 

Sportovně metodická -SMK Duda Jaromír 7 13 
Sportovně technická- STK Hlaváček Stanislav 7 13 
Komise rozhodčích-KR Pavlok Emil ing. 7 13 
Komise brokové střelby-KBS Hrdlička Petr PhDr 7 12 
Revizní komise - RK Kozák Radek  Msc.,DMS 7 12 

10.          Projednání připomínek ke Stanovám 
 



      SSKP KOMETA BRNO z.s.  prostřednictvím předsedy PaeDr Josefa Macháta navrhuje na úpravu stanov ČSS, z.s.  tak, 
aby členové z.s. se samostatnou právní subjektivitou byli řádnými členy ČSS se všemi právy a povinnostmi. Návrh je uveden 
v příloze 4) . 
Byl podán návrh na zřízení pracovní komise před sjezdem ČSS, z.s. zabývající se úpravou stanov s tímto související.  
Návrh je uveden v příloze 4) . 
Návrh, aby pracovní komise před sjezdem ČSS projednala zřízení pozice vicepresidenta pro brokovou střelbu. 
Odstranit ze stanov duplicitu stanovení výše členského příspěvku a opravit další chyby. 
 
11.     Různé      
 
Ing Kryštof – od  května 2018 začne platit nařízení o ochranně osobních údajů. Jak se k tomu ČSS, z.s. postaví ?  
Streit – Čeká se na konkrétní znění nařízení. Ochrana osobních údajů bude řešena centrálně svazem.  
Stejskal – dopad EET na kluby. 
Ing Baroch – záleží jestli klub vykonává nějakou vedlejší hospodářskou činnost. Pokud vybírá za své služby peníze jedná se o 
finanční činnost a ta podléhá EET. 
Kozák – mládež v Brně trénuje v katastrofických podmínkách na Hybešce. Podle jeho názoru se ČSS málo věnuje práci s 
mládeží. Mladí málo reprezentují v zahraničí. Až odstřílí současná reprezentace nebude mít kdo střílet, protože mladí nebudou 
mít zkušenosti. Z toho také plyne fakt, že když nejsou výsledky pak nejsou sponzoři a naopak.   
Hlaváček – tréninkové podmínky mládeže byli jedním z důvodů proč už nechce do prezidia ČSS. Trénování mládeže v těchto 
podmínkách a činnost v prezidiu je vyčerpávající. 
Janota – nová střelnice by měla mít 24 stavů ve dvou podlažích. Celkem tedy 48. 
Procházka – diskuze na téma výjezdy a mládež nepatří na valnou hromadu kraje. 
Navrátil – nepřehledné a chaotické internetové stránky ČSS. Chybí pružnost v aktualizaci stránek. 

 
12.     Usnesením Valné hromady (viz příloha 4) )  bylo schváleno   13   hlasy 
 
13.     Závěr  
           
Závěr provedl nově zvolený předseda ve  20.35   hodin. Poděkoval přítomným za jejich účast a aktivní přístup          
k jednání Valné hromady a činnosti celého ČSS, z.s. - JmKS 
 
 
V Brně dne 3. 3. 2017 
 
Zapsal:  Zelíková Irena  
 
 
Ověřovatelé zápisu:   Kozák Radek  Msc.,DMS  
                      Adamec Luboš    
 
          
         předseda JmKS ČSS 
 
Přílohy :   pozvánka na jednání 
                 návrh jednacího řádu 
                 Prezenční listina – příloha 1 
                 Zpráva o hospodaření 2013 – 2016 – příloha 2 
    Zpráva volební komise o výsledku hlasování – příloha 3  
                 Usnesení valné hromady – příloha 4 
                 
                 


