
 
 
 

 
Naše č.j: 20/JS/15      

Praha      
 

         
V Praze dne 5.4.2020 
 
 

Vážení střelečtí činovníci,  
 
dovolte, abychom Vás informovali o tom, že v souvislosti s vývojem pandemie COVID 19 a 
uskutečňovaných vládních opatření komunikujeme v rámci vedení svazu možné kroky, 
které by měly následovat bezprostředně po zrušení zdravotně bezpečnostních opatření, po 
návratu do relativně běžného chodu společnosti. 
 

Vzhledem k tomu, že absolutně nejde předvídat dynamiku událostí, je velmi složité 
v těchto dnech činit konkrétní finální rozhodnutí. Každopádně jsme připraveni ihned po 
zrušení opatření operativně reagovat na situaci a informovat Vás o postupech, kterými 
bychom rádi vrátili chod střeleckých věcí do běžného režimu. 

 
Na mezinárodní scéně také není moc jistot, některé soutěže jsou zrušeny bez 

náhrady, některé přeloženy na podzim. Nicméně v kalendáři ISSF ještě „visí“ světový pohár 

v Indii od 5.května     , dále Mistrovství světa v BT ve Francii od 9.června      a světový 

pohár v Ázerbájdžánu od 22.června      . 
 
Dále je na ISSF informace, že 16 QP přidělené ESC bude možnost vybojovat při 

soutěžích v roce 2021. Trochu se tomuto vymyká další odstavec, ve kterém je uvedeno, že 
12 QP rozdělovaných podle „žebříčku“ bude rozděleno podle stavu k 31.květnu 2020 – tj. i 
s problematickým SP v Dillí. Vedení svazu poslalo dotaz na ISSF, odpověď zveřejníme. 

 
Z pohledu vedení svazu se to týkají rozhodnutí záležitostí řízených přímo svazem. 
 
Je nutné počítat s tím, že v rámci řady témat budou činěny výjimečné nestandartní 

postupy v rámci, kterých chceme zachovat co nejvyšší míru spravedlnosti. Níže uvedené 
body počítají s tím, že bude možno trénovat nejpozději od 1.6.2020. V případě, že by od 
1.6.2020 nebylo možné trénovat budou poháry kráceny, M ČR by zůstalo zachováno. 
 

1) KZR/KSZ puška, pistole 
V letošním roce zachovat 3 kola a finále, předpokládané termíny – červenec, srpen, 
září 
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2) ČPTM puška, pistole 
V letošním roce zachovat 3 kola a finále, předpokládané termíny – červenec, srpen, 
září 
 

3) Český pohár – KZR broky 
V letošním roce zachovat 4 kola, předpokládané termíny – červenec, srpen, září 
 

4) M ČR puška, pistole 
V letošním roce zachovat, předpokládaný termín – září 

 
5)  M ČR broky 

V letošním roce zachovat, předpokládaný termín – srpen 
 

6) M ČR VzPi, VzPu 60/40 
V letošním roce zachovat, nový termín na začátku zimní sezóny: 24. – 25. 10. 2020 
 

7) M ČR VzPu 30 vleže 
V letošním roce zachovat, předpokládaný termín – konec června nebo polovina 
listopadu 
 

8) Kritéria pro zařazování do REPRE 2021 
Zachovat, s výjimkami: 

Bod 2)  
odst. e) prodloužit termín „od 1.11.2019 do 25.10.2020“ 
odst. e) vypustit podmínku jedné soutěže v zahraničí 
odst. e) změnit „Průměr těchto tří výsledků (u brokových disciplín 5 respektive 4) 

tvoří pořadí v žebříčku.“ 
odst. f) vypustit podmínku jedné soutěže v zahraničí, dále vypustit „nejméně 

následujícího průměru požadované úrovně“ místo této podmínky doplnit 
„nejméně tří výsledků požadované úrovně“. 

 
9) Provoz svazu, reprezentace a RSCM 

Jestliže se nestanou nějaké nepředvídatelné situace, tak v letošním roce dle 
schválených dotačních programů by neměl být provoz výrazně omezen včetně výplat 
DPP spolupracujícím trenérům v klubech (dle rozhodnutí vedoucího daného RSCM 
v rámci limitu odměn na jednotlivá RSCM) a podpory zařazených reprezentantů a 
talentovaných střelců. 

 
Vedení svazu se bude snažit vypracovat materiál pro jednání s MŠMT a Národní 

agenturou sportu ohledně dopadu vládních nařízení na střelecký sport. Z tohoto důvodu 
se vedení svazu na Vás obrací s prosbou, zda byste mohli specifikovat problémy, se kterými 
se potýkáte v rámci působení Vašeho ČSS, z.s. - SSK, co byste si představovali, aby bylo 
zahrnuto jako námět pro jednání s odpovědnými orgány. Nemusí to být žádné slohové 
cvičení, pro přípravu podkladů úplně stačí jen v bodech specifikovat to, co Vás nejvíce tíží. 



I přes přijatá vládní opatření probíhají některé „standardní“ činnosti při kterých je 
nutná Vaše součinnost se sekretariátem ČSS. Mimo jiné začal platit další „výmysl“ ohledně 
„slavného“ Spolkového rejstříku – „určení skutečného majitele“. Vcelku se to Vás, kteří 
mají zaktualizovaný záznam ve Spolkovém rejstříku netýká, ale bohužel ne všechny SSK 
dodali volbu předsedy (viz. dokumenty na webu ČSS 
http://www.shooting.cz/browser.php?doc=43803&viewer=download.h). 
 

Termín zapsání do rejstříku „skutečných majitelů“ je do konce letošního roku. 
Sekretariát znovu obešle SSK, kteří ještě nemají záznam ve Spolkovém rejstříku dodělaný. 

Dále upozorňuji na nutnost „výměny“ předsedy po skončení volebního období 
včetně všech dokumentů (platí i pro „staronové“ předsedy!!!). 
 

Po dlouhé diskusi s MŠMT ohledně Rejstříku sportovců, kdy jsme argumentovali, že 
svazem zapsaní sportovci (a trenéři) jsou členy ČSS a zároveň jsou evidováni v pobočných 
spolcích ČSS, MŠMT neustoupilo ze svého stanoviska a připravilo pro svaz další „zápisový 
formulář“ do Rejstříku sportovců. Z tohoto důvodu svaz nemůže (mimo jiné v první 
polovině roku 2019 ani nemohl – pro „dočasnou“ nefunkčnost systému) „editovat“ členy 
v jednotlivých pobočných spolcích, a proto ty ČSS, z.s. – SSK, které budou žádat o dotace, 
musí požádat správce Rejstříku (zatím MŠMT) o přístupové údaje do Rejstříku (pozor – 
informace, že je má svazu jsou nepravdivé – svaz má přístupové údaje podle nové úpravy 
jenom do „složky“ ČSS, z.s.) a editovat zapsané údaje (tyto údaje byli vloženy svazem na 
konci roku 2018 s tím, že „editace“ se bude provádět 2x v roce což následně nešlo z důvodu 
výše uvedeného). V případě, že budete mít nějaký problém se zápisem do Rejstříku 
sportovců se můžete obrátit na sekretariát. 
 

Z výše uvedeného vyplývá, že i svaz musí evidovat rodná čísla a proto Vás, kteří jste 
dosud nedodali RČ u členů ČSS, z.s. vedení svazu žádá o neprodlené doručení na sekretariát 
ČSS, z.s. 

 
Dále Vás žádáme o nahlášení „oficiální“ e-mailové adresy Vašeho SSK pro lepší a 

rychlejší komunikaci. 
 
 
S přáním, pokud možno, krásného dne 
         
 
 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 Jiří Streit 
 prezident ČSS, z.s. 
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