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Dobrý den, vážené delegátky a delegáti,  

dovolte, abych Vám předložil zprávu o hospodaření a činnosti Českého 

střeleckého svazu za období od XI. do XII. Sjezdu a o střelnici Brno 

Soběšice. Protože přehled hospodaření jste dostali spolu s pozvánkou 

na tento Sjezd a při prezenci „Souhrnnou zprávu o vývoji stavby kulové 

střelnice Brno Soběšice včetně veškerých souvislostí s touto aktivitou“ 

za poslední roky, kde je vše podstatné uvedeno, budu se snažit být 

stručný. 

Hospodařením však nezačnu, základem každého spolku totiž nejsou 

peníze, ale lidé. 

Členská základna ČSS zůstala za posledních 5 let stabilní, dokonce 

mírně rostla, a to v řádu několik desítek členů ročně.  

Jak vidíte na grafu za mnou, v současnosti má Svaz 5.992 nahlášených 

členů. Zajímavé je přitom věkové složení členů, kdy se křivka výrazně 

posouvá k vyšším věkovým kategoriím. Aktivně se soutěží zúčastní 

přibližně 1500 lidí. Což je poměrně velké procento členů. Nikoliv pouze 

jim je věnována činnost Svazu. Po celé volební obdobní platí a mám 

za to, že by mělo platit i nadále, že ČSS je podporovatelem sportovní 

střelby ve všech jejích podobách i věkových kategoriích, bez ohledu 

na to, zda se členové účastní soutěží anebo střílí jen pro radost.  

Hospodaření svazu je nadále vyrovnané. Základní premisou 

hospodaření je využití pouze těch finančních prostředků, které jsou 
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k dispozici. Vedle podpory sportovních aktivit je zde i stálé úsilí 

o obnovu a rozšíření majetku svazu.  

Je nutné zdůraznit, že rozpočet Svazu je od počátku své existence 

založen na hospodaření s dotačními příjmy, pouze malou část příjmů 

tvoří příspěvky členů nebo ostatní zdroje. Základní dotace z MŠMT jsou 

přitom cílově určeny – na reprezentaci, výchovu talentované mládeže, 

na organizaci sportu. Jde vždy o dotace neinvestiční, jejichž prostředky 

jsou vázány konkrétními podmínkami dotace, jsou mnohokrát 

kontrolovány a z nich plynoucí prostředky nelze pod sankcí vrácení 

dotace využít jinak.   

Přestože se dotace ze strany MŠMT stále snižovali, oproti roku 2017 

o přibližně o 10 %, podařilo se výpadek doplnit jinými zdroji. Od roku 

2014 byly velmi výraznou pomocí pro sportovní svazy finance 

z loterijního průmyslu, které jsme dostávaly od Českého olympijského 

výboru, i tyto ale byly smluvně vázány na určité výdaje. Po přijetí 

novely loterijního zákona, kdy příjemcem peněz z loterií už není ČOV 

a následně sportovní svazy, ale ministerstvo financí a následně MŠMT, 

které o ně mělo navýšit běžné dotační programy, ale bohužel to nebylo 

znát, alespoň ne na dotacích pro Svaz. Právě z těchto peněz se však 

podařilo díky uvolnění některých podmínek zajistit v roce 2020 dotaci 

na investice. Na co byla využita, vidíte za mnou. Ani částka, kterou Svaz 

získal, nám neumožnila realizovat všechny naše představy a plány. 
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V roce 2020 začala fungovat Národní sportovní agentura, která si dala 

za úkol zlepšení financování sportu v této republice. Doufám, že se jí 

to i přes počáteční „dětské“ problémy s vyhlašováním dotačních 

programů podaří a že bude pokračovat v dotační podpoře 

olympijských sportů, byť nejsou až tak „člensky“ silné, ale mají 

úspěšnou minulost a solidní přítomnost.  

Největší z dotačních titulů je určen na zabezpečení reprezentace. 

Další velký dotační titul je určen na zabezpečení výchovy sportovně 

talentované mládeže, z něj je hrazena činnost devíti regionálních 

sportovních centrech mládeže. Základny pracují samostatně podle 

disciplín. Každá základna je pod řízením jednoho vedoucího. Postupně 

se daří posilovat základny dalším trenérem na úvazek. Jedná se o plný 

nebo částečný případně o dohodu o provedení práce. Kancelář 

reprezentace má 2 zaměstnance, p. Havlík sportovní ředitel a jeho 

asistentka pí. Ing. Veverková a dále pod reprezentaci spadají čtyři 

státní trenéři – pro puškové disciplíny p. Bureš, pro pistolové disciplíny 

p. Putna, pro disciplínu Trap p. Hrdlička a pro disciplínu 

Skeet p. Luštický. Vedoucí a trenéři RSCM zabezpečují sportovní 

přípravu v jednotlivých regionech, včetně organizování účasti na všech 

domácích i zahraničních soutěžích. A v neposlední řadě fungují jako 

řidiči na těchto akcích. Všem patří poděkování za náročnou a kvalitní 

práci, která je v mnoha případech nad rámec pracovní doby. 

Kvalita podpory a vybavení odpovídá výsledkům. Chceme-li zachovat 

výsledky, je nezbytné investovat do podpory školení a vzdělávání 
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stejně jako do nezbytného vybavení, včetně nákladů na trenéry a jiné 

specialisty. Slyším tu rezonovat dvě jména našich olympijských vítězů, 

avšak nejde jen o ně.  

V minulých zprávách o činnosti byla zmiňována potřeba úzká 

spolupráce s rezortními sportovními centry ministerstva obrany 

a vnitra. V RSC se připravuje velká část našich reprezentantů, zejména 

v dospělých kategoriích. Jejich přípravu zabezpečují profesionální 

trenéři a funkcionáři. To, že do sportovní střelby plynou finance 

z Národní sportovní agentury, obrany i vnitra, je velkou výhodou 

našeho sportu. Za spolupráci s resortními centry patří poděkování 

všem zainteresovaným.   

Velmi úzká a úspěšná spolupráce probíhá i s Českou asociací 

univerzitního sportu. Závody jako je letní světová universiáda 

a akademická mistrovství světa, napomáhají našim reprezentantům 

vysokoškolákům ve sportovním růstu.   

K oblasti sportovní činnosti patří samozřejmě i jednotlivé soutěže, jsou 

to především všechna mistrovství republiky, Kontrolní závody 

reprezentace, respektive jednotlivá kola Českého poháru, Kontrolní 

sledované závody a v neposlední řadě soutěže Českého poháru 

mládeže. Nemůžeme pominout ani klubové soutěže, kde si většina 

mladých střelců odbývá své soutěžní začátky. Ke kvalitnímu 

a bezproblémovému průběhu přispívají nejen organizátoři z klubů, ale 
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i rozhodčí. Všem patří poděkování za tuto práci, která zpravidla není 

patřičně finančně odměněna.  

Hodnocení oblasti reprezentace bych z větší části nechal na zprávě 

sportovního ředitele pana Havlíka. Ale určitě bych rád poděkoval 

Davidu Kosteleckému, Jiřímu Liptákovi, Jakubu Tomečkovi, Barboře 

Šumové, Filipu Nepejchalovi, Petru Nymburskému, Davidu Hrčkulákovi 

a Nikole Šarounové (Mazurové) za vybojování účastnických míst 

na Olympijské hry v Tokiu. Ještě bych zmínil fakt, že v roce 2019 

sportovní střelci získali v kulových, brokových disciplínách a ve střelbě 

z předovek a střelbě z kuše zatím největší počet medailí v jednom roce 

a to celkem 37 medailí, z toho 6 juniorských titulů ať už v soutěži 

jednotlivců, či družstev. Všem, kteří se na tom podíleli patří 

poděkováni za příkladnou a úspěšnou reprezentaci České republiky 

a Českého střeleckého svazu. 

 V souvislosti s mládeží nemohu nezmínit, že se sportovní střelba 

dostala v roce 2013 poprvé do programu letních olympijských her dětí 

a mládeže ve Zlínském kraji. Další ročníky, které se konaly v roce 2015 

v Plzeňském kraji, 2017 v Jihomoravském kraji a následná byla v roce 

2019 v Libereckém kraji. Všechny tyto soutěže proběhly na velmi 

vysoké organizační úrovni. A byly výbornou prezentací našeho sportu 

v těchto regionech. Myslím, že organizátoři ODM 2022 v Olomouckém 

kraji neméně dobře zajistí průběh střeleckých soutěží, jako to bylo na 

předcházející ODM v Liberci.  
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Je jasné, že Covidová doba nepříjemně zasáhla do možnosti tréninku 

hlavně mladých střelců, ale obsazení, pokud možno všemi čtyřmi 

střelci ve výpravách co nejvíce jednotlivých krajů by měla být naší 

prioritou. Myslím si, že reprezentace kraje Vás minimálně zviditelní 

na Vašich krajských úřadech. 

U tohoto období mi dovolte, abych se na chvíli zastavil – omezení 

způsobená tzv. protipandemickými opatřeními vlády měla 

bezprostřední vliv na chod celého svazu, na provoz střelnic 

i jednotlivých klubů. Bohužel důsledkem těchto opatření bylo 

i posunutí data konání Sjezdu o 6 měsíců. Stalo se tak proto, že bylo 

jasné, že není možné zajistit volbu delegátů, neboť se v patřičné době 

před původním datem sjezdu nekonaly valné hromady jednotlivých 

krajských sdružení a nebyli zvoleni delegáti na Sjezd. V původním 

termínu by tak nebyl nikdo, kdo by mohl řádně na Sjezdu hlasovat. 

Nadto ke konci dubna 2021 stále platilo omezení shromažďování 

a úvahy o svolání valných hromad jednotlivých SSK, tak i těch krajských 

prostřednictvím dálkového přístupu se i z pohledu vyjádření 

jednotlivých předsedů KS ukázaly jako nereálné. Nikdo přitom netušil, 

jak dlouho může tato situace trvat, nikdo však především nechtěl 

ohrozit členy nebo delegáty samotné. Podle stanov přitom platí, 

že Sjezd musí být svolán tak, aby mohly tzv. volební valné hromady 

krajů proběhnout. Výkonný výbor podle mého názoru zvolil adekvátní 

a v podstatě jedinou možnou cestu, jak uspořádat řádný sjezd za účasti 
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všech, kteří se ho účastnit mají. Nechci skončit covidem, posouváme 

se dál.  

A co do budoucna. Svaz po pravdě řečeno setrvává svou vnitřní 

strukturou v nezměněné podobě od svého založení, resp. od rozdělení 

Svazarmu. Pokud tomu tak je, je to vůle jeho členů. S tím, jak se 

omezovaly jeho zdroje, omezovalo se i jeho administrativní, účetní 

a správní zázemí. Limitní personální obsazení svazu vyžaduje o to větší 

zapojení dobrovolných funkcionářů Českého střeleckého svazu a také 

větší spolupráci ze strany funkcionářů jednotlivých SSK, tato 

spolupráce je bohužel poměrně laxní a Svaz ji nemá, jak efektivně 

vyžadovat, ačkoliv s jeho rolí tzv. hlavního spolku je spojena celá řada 

nejen administrativních povinností.  

Požadavky na další činnost svazu, ať již ve směru možné administrativní 

podpory dotačních titulů nebo propagace musí být spojeny s jeho 

personálním posílením nejméně o jednoho pracovníka na úrovni 

referenta, jenž by tuto agendu mohl zabezpečovat.  

Na řadu otázek vnitřního fungování této struktury přitom stanovy 

nedávají uspokojivou odpověď. Osobně mám za to, že jakákoliv větší 

změna stanov má být připravena a předložena všem členům 

k vnitrosvazové diskusi. I s ohledem na komplikace při svolání tohoto 

sjezdu způsobené vnějšími vlivy jde o to, že alespoň parciální změna 

stanov je nutná. Následující období by tak mohlo začít právě diskusí 

o případných změnách vnitřního uspořádání svazu, a případných 
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změnách stanov jako takových. Dojde-li přitom k rozhodnutí o změně 

hospodaření nebo změně směřování některých prostředků, 

které nejsou vázané účelově z hlediska jejich zdroje, pak musí 

proběhnout i změna vnitřních předpisů, která by tuto skutečnost 

reflektovala.  

Na závěr svého vystoupení mi dovolte poděkovat celému prezidiu 

a výkonnému výboru za odvedenou práci. Poděkování patří všem 

aktivním funkcionářům výborů krajských sdružení a především těm, 

kteří v těchto orgánech již nebudou pokračovat. Chtěl bych poděkovat 

také všem rozhodčím a organizátorům soutěží.  

Rovněž všem trenérům profesionálním, ale i dobrovolným, 

chci poděkovat a stejnou měrou i rodičům naší mládeže, bez jejich 

významné pomoci si naši práci nedovedu ani představit.  

Rád bych však poděkoval také sponzorům svazu, tradičně tedy 

společnosti Sellier & Bellot a společnosti JSB Match Diabolo.  

Nově zvoleným funkcionářům, novému výkonnému výboru i prezidiu 

chci popřát pevné nervy, dostatek finančních prostředků pro jejich 

práci tak nezbytných, a aby se jim všem v neposlední řadě práce dařila 

podle jejich představ.  

 

Děkuji za pozornost. 


