
Zápis z Valné hromady ČSS, z.s. Královéhradeckého krajského sdružení 
konané dne 18.2.2017 

místo konání: střelnice SSK Třebeš, V Mlejnku 592/2, Hradci Králové  –  Třebeš 
 
Program : 1. Zahájení, schválení programu, jednacího a volebního řádu                                       Frýda 
                2. Volba návrhové, volební a mandátové komise, zapisovatele a ověřovatele zápisu  Kračmar 
                3. Zprávy a informace z ČSS                                                                                         Frýda 
                4. Zprávy a informace o činnosti KS ČSS od minulé VH                                     Frýda - Kalinová 
                                        -   komise rozhodčích                                                                            Kalinová 
                                        -   komise STK                                                                                      Frýda          
                                        -   práce s mládeží                                             Krtička pistole - Kračmar - pušky                                                                                                          
                                        -   hospodaření KS                                                                       Vrabec - Frýda 
                                        -   revizní zpráva 2015 a 2016                                                                Rybář 
                5 Návrh plánu činnosti KS na rok 2017                                                                         Frýda 
                6. Vystoupení zástupců ČSS 
                7. Diskuse k uvedeným bodům 
                8. Volba výboru KS ČSS, delegátů /náhradníků/ na sjezd ČSS, návrhy kandidátů do orgánů ČSS 

  9. Různé 
10. Usnesení a závěr 

                 
Účast:           SSK -- 054, 058, 062, 071, 095, 107, 111, 147, 192, 197,  214,  254, 297, 347, 402,.785 
                      a všichni členové KS ČSS 
                       
Neomluveni: SSK -- 0020, 0031, 0165, 0451, 0646, 0684, 0757,  0801, 0843, 0895.  
 
Zástupci ČSS : president P. Baroch, tajemník J.Streit 
 
HOSTÉ: Josef Machát Kometa Brno, Radek Jančík Dukla HK, Stanislav Simon a Leoš Chládek  SSKP  
                 Orlice, Jindřich Březina  SSK Ostromeř.  
 
ad. 1. Valná hromada byla zahájena předsedou v 10,00 hod.  
          Nejdříve předseda přivítal delegáty z SSK a hosty.  
          Potom nechal schválit program jednání VH. 
          Dále přednesl jednací a volební řád.  
          p. Kračmar podal návrh na doplnění - provedení tajné volby do výboru KS ČSS. 
         Jednací a volební řád s úpravou tajného hlasování při volbě výboru KS ČSS byl jednomyslně schválen. 
          Potom předseda KS pověřil řízením jednání VH místopředsedu p. Kračmara. 
          p. Kračmar nejdříve seznámil účastníky s dopisem, který poslal tajemník p. Streit ohledně členství 
          v ČSS a možné nelegálnosti účasti členů zapsaných spolků na VH. Delegáti vyjadřují souhlas s účastí  
          delegátů ze zapsaných spolků na VH. 
 
ad 2.  Valná hromada schválila: 
          pracovní předsednictvo ve složení Frýda, Kračmar, Kalinová, 
          návrhovou komisi ve složení - Rybář, Vrabec, Kolář 
          volební komisi ve složení - Varga, Krtička, Jirman 
          mandátovou komisi ve složení -  Dix, Polák, Valenta 
          zapisovatele paní Kalinovou a ověřovatele zápisu p. Frýdu 
 
ad.3.  p. Frýda informoval o činnosti ČSS – VV ČSS. Presidium se sešlo v r.2016 9x a VV 4x. Veškeré 

informace jsou zveřejňovány na internetových stránkách ČSS, včetně zápisů z jednání presidia ČSS, VV 
ČSS i komisí ČSS. Jsou zde veškeré informace, jako kalendář střeleckých akcí, směrnice, propozice a 
jiné zprávy.      

 



         Další zpráva v příloze. č.1 
ad.4.  p. Frýda přednesl zprávu o činnosti výboru KS (viz. příloha č.1).  
          
paní Kalinová - Seznámila s činností komise rozhodčích ČSS a přednesla zprávu o práci na úseku  
                         rozhodčích  KS (viz příloha č. 2). 

 
p. Frýda – STK se schází nepravidelně 2 až 3x ročně. Řeší záležitosti vrcholných soutěží, jako jsou  
                 směrnice soutěží, schvaluje propozice, přiznává rekordy atd. Na vrcholné soutěže deleguje  
                 technické delegáty. Veškeré informace jsou zveřejňovány na stránkách ČSS. 

 
 p. Krtička za Pi disciplíny, p. Kračmar za Pu disciplíny přednesli zprávy o práci s mládeží 
                                                       (viz přílohy č. 3 a 4). 
 
p Vrabec – přednesl zprávu o hospodaření KS ČSS za uplynulé období od poslední VH a záměr využití  
                   finančních prostředků KS na následující období (viz příloha č. 5 a 6). 
 
p. Rybář -  za kontrolní komisi přednesl revizní zprávy za roky 2015 a 2016 (viz přílohy č. 7 a 8). 
 
ad. 5. p. Frýda podal návrh plánu činnosti KS ČSS, propozice KP a kalendář akcí v královéhradeckém  
             kraji na další období (viz příloha č. 9). 
 
ad. 6. p. Baroch se vyjádřil k problematice stanov - pobočných spolků a zapsaných spolků velmi stručně,  

předpokládá, že situace se vyřeší na sjezdu nebo bezprostředně po sjezdu. K přípravě stávajících 
stanov tvořili pracovní skupinu p. Veverka, Janoušek, Baroch a z právní kanceláře pí. Nedvědová.  

              Obšírně pohovořil o problematice Brněnské střelnice a dále k financování ČSS.   
 
         p. Streit hovořil o situaci mládeže v ČSS a o činnosti SMK. Odpověděl na dotazy ohledně placení  
              členských příspěvků a výběrčích archů. Dále podal informaci k proškolování trenérů a  
              rozhodčích kvalifikace A. V případě zájmu se obrátit na sekretariát, kde zařídí potřebné. 
 
Po tomto následovala přestávka na občerstvení. 
 
ad .7.  p. Kračmar o rozporech ve stávajících Stanovách a Stanovách schválených Sjezdem v roce 2013 
          (viz příloha č. 10) 
            
          p. Ploc – komentoval jednání ČSS, který znemožňuje účast na mezinárodních brokových soutěžích.  
                      - pozastavil nad tím, kdo omezil účast na VH.  
                      - malé zastoupení brokových členů v orgánech ČSS. Jedná se diskriminační jednání, není 
                        státní trenér na skeet, je problém sehnat kvalifikované rozhodčí a minimální hod. mzda. 
                      - úspěchy brokařů z OH, MS,SP - není zájem nominovat juniory, že na to nejsou peníze. 
                      - požaduje zastoupení resortů ve vedení ČSS. 
                      - intenzivněji provádět manažerskou činnost a dávat požadavky na MŠMT. 
 
          p. Machát – Kometa Brno nebyla na jednání spolků pozvána. Podporuje změnu Stanov ČSS. 
 
          p.Dix - co dělá ČSS ve vztahu k evropskému zbrojnímu zákonu? 
 
          p. Baroch – směrnice EU – stanovisko bylo na webu a na oficiálních stránkách ČSS.  
 
          p. Kračmar - více otevřenosti ČSS k veřejnosti a mediím, otevřenost mistrovství. 
 
          p. Chládek - v seznamu SSK došlo k selekci, některé odstraněny, dost SSK v ČSS úplně skončilo  
                              kvůli komplikacím s legislativou. 
 



          p. Kračmar - seznamuje se stanoviskem členů ČSS Dukla Plzeň (uveřejněno na stránkách sportovní  
střelba.cz), část s návrhem na změnu Stanov, aby resorty měli větší účast v orgánech ČSS cituje a 
vyslovuje rámcový souhlas s tímto požadavkem. 

 
          p. Ploc - jak to je se zavedením EET ve spolcích?. 
 
         p. Baroch - neví o tom a nic se mu nedoneslo. 
 
         p. Vrabec - podmínky jsou stanoveny zákonem pro nutnost EET a v konkrétních situacích se tento  
                           zákon vztahuje i na aktivity jednotlivých SSK. 
 
         p. Haman - udělat změnu stanov – i když jde jen asi o 1/10 členstva, byla by chyba o ně přijít.  
                           Souhlasí s návrhy Dukly Plzeň, do presidia po 2 z resortů a dalších 5 členů. 
 
         p. Jančík - vysvětluje postavení pracovníků resortu. 
 
       p. Machát - upřesňuje a doplňuje.  
 
       p. Kračmar - nedostatečné zastoupení brokařů - i malé zastoupení v KS KHK ČSS. 
 
       p. Ploc a Rybář - nedostatek použitelných rozhodčích hlavně na akcích ČSS  
 
       p. Jančík - navrhuje do výboru KS ČSS p. Ploce 
 
ad. 8. p. Dix za mandátovou komisi.  
          - účast 16 SSK z 26 SSK. Valná hromada KS ČSS Královéhradeckého kraje je usnášení schopná 
 
p. Rybář - doplnění volebních lístků o p. Ploce a p. Březinu. 
       
         - přistoupeno k tajné volbě výboru KS ČSS a delegátů na sjezd ČSS (viz zápis volební komise, př. č. 11) 
         - odevzdáno 16 volebních lístků z toho 6 neplatných.   
 
ad.10. Předseda návrhové komise p. Rybář předložil ke schválení návrh na usnesení z VH a návrh finanční    
          rozvahy na rok 2017. Usnesení i rozvaha byly jednohlasně schváleny a jsou přílohou tohoto zápisu. 
 
                                                                                                                           Zapsala: paní Kalinová.   
 
                                                          
  Přílohy:  Usnesení VH ČSS  
                Zpráva o činnosti KS a informace z VV ČSS (č. 1) 
                Zpráva o činnosti rozhodčích (č. 2) 
                Zprávy o práci s mládeží (č. 3 a 4) 
                Zpráva o hospodaření (č. 5) 

    Záměr využití finančních prostředků na následující období (finanční rozvaha, č. 6) 
                Zprávy revizní komise (č. 7 a 8)  
                Krajský kalendář Královéhradeckého kraje a propozice KP  ve spolupráci s Pardubickým KS (č. 9)
     Diskusní příspěvek p. Kračmara ke Stanovám ČSS (č. 10)      

    Zpráva volební komise (č. 11) 
    Návrh na úpravu Stanov ČSS, z.s. 
    Průvodní dopis výboru KS ČSS z 8. 11. 2016 k návrhu na úpravu Stanov ČSS, z.s.  

 
 
 
                                                                       Ověřovatel zápisu: předseda KS ČSS, Jaroslav Frýda          


