
Zpráva Revizní komise ČSS z.s. o činnosti mezi sjezdy
(zahrnuje období od minulého Sjezdu ČSS konaného v Praze dne 29.4.2017 do 
dnešního dne, tj. do 28.8.2021)

                                                                                    Počet listů: 5
                                                                                    Příloha:1/2 listy 

Vážené delegátky a delegáti, vážení hosté,

      dovolte, abych Vám předložila zprávu Revizní komise ČSS z.s. (dále jen RK), 
která zahrnuje činnost RK za období od minulého 11.sjezdu ČSS z.s. do dnešního 
dne.
      RK v tomto období pracovala ve složení Mgr.Renata Vrtišková - předsedkyně, 
Ing.Jiří Měchura, Ing.Vladimír Kousal,  Ing.Jiří Koukal a Ing.Jiří Karkulín - členové.

        Na začátku této zprávy bych vás ráda seznámila s plněním úkolů, které 
vyplynuly z 11.sjezdu ČSS, z.s. (dále jen Sjezd ČSS)

1) 
Sjezd ČSS uložil VV ČSS, z.s. přehodnotit smlouvy o bezplatné výpůjčce pozemků a 
staveb Brno-Kociánka (broková střelnice) s ČSS, z.s. - SSK Shooting Hrdlička a 
vyvolat jednání o uzavření nových smluv s ohledem na povolení komerční střelby, 
popř. uzavřít smlouvu o vzájemném vyrovánání mezi ČSS, z.s. a ČSS, z.s. - SSK 
Shooting Hrdlička
Termín byl stanoven do 30.11.2017, zodpovídal prezident ČSS

Plnění úkolu:
Smlouva o bezplatné výpůjčce pozemků a staveb Brno-Kociánka (broková střelnice) 
s ČSS, z.s. - SSK Shooting Hrdlička byla ukončena po vzájemné dohodě a dne 
29.12.2017 byla uzavřena nová nájemní smlouva mezi ČSS, z.s. a ČSS, z.s.s 
Jihomoravským krajským sdružením, zároveň byl sjednán i nájem, vycházející z výše
zisku z vedlejší hospodářské činnosti nebo podnikání.. Smlouva byla uzavřena na 
dobu 5ti let, tj. do 31.12.2022 s prodloužením doby trvání nájmu o další jeden 
kalendářní rok. 
Úkol byl tedy s měsíčním zpožděním splněn. 
     
2)  
Sjezd ČSS uložil VV ČSS,z.s. vydat směrnici o evidenci pracovní doby 
zaměstnanců včetně způsobu archivace
Termín byl stanoven do 30.11.2017, zodpovídal prezident ČSS

Plnění úkolu:
Byl vydán Kancelářský a pracovní řád týkající se Kanceláře ČSS, v rámci kterého je 
řešena i  pracovní doba, její evidence a následná archivace těchto materiálů. Řád 
nabyl účinnosti 1.1.2019. 
Úkol tedy byl splněn, ale s více jak ročním zpožděním, než jak mu uložil Sjezd 
delegátů.
  
3)
Sjezd ČSS pověřil VV ČSS, z.s. dokončením řešení otázky vztahu ČSS, z.s. a 
ostatních spolků, které nejsou pobočnými spolky ČSS, z.s. ve vztahu k účasti 



jejich členů na činnosti ČSS, z.s.
Termín byl stanoven do 30.11.2017, zodpovídal prezident ČSS

Plnění úkolu:
Tento problém se týkal 260 osob, registrovaných v 19 klubech. K dnešnímu dni bylo 
9 klubů zrušeno (69 osob) a 10 přeregistrováno na pobočný spolek ČSS, z.s. 
Úkol tedy byl splněn.

        Další část zprávy se bude týkat oblastí, kterými se RK v rámci své činnosti
zabývala a příslušných doporučení:
 
     RK prováděla každoročně kontrolu hospodaření, v drtivé většině případů obdržela
všechny podklady, které si vyžádala. Se závěry z jednotlivých kontrol a doporučeními
k nápravě či zlepšení byli na jednáních seznamováni prezident ČSS, členové 
Prezidia a Výkonného výboru ČSS a mohli se k nim vyjádřit a případně přijmout 
příslušná opatření.

K této oblasti mohu konstatovat, že:

- daňová přiznání k dani z příjmů právnických osob včetně účetní závěrky byla 
pravidelné zpracovávána daňovým poradcem Ing.J.Kůtou a předkládána finančnímu 
úřadu v řádných termínech.

- odvody na zdravotní a sociální pojištění byly prováděny pravidelně hromadným 
příkazem za všechny zaměstnance ČSS řádně a včas

- opakovaně RK upozorňovala na některé dílčí nedostatky, týkající se formálních 
náležitostí ve vyúčtování

- na konci každého kalendářního roku pravidelně probíhaly dle § 28 a 29 zákona o 
účetnictví inventarizace majetku a závazků, včetně skladových zásob, RK měla vždy 
při každoroční kontrole hospodaření k dispozici zápisy jednotlivých inventarizačních 
komisí. RK opakovaně upozorňovala na to, že je třeba věnovat více pozornosti 
protokolům o vyřazení jednotlivých kusů majetků a zdůvodňování tohoto vyřazení

     Podrobné komentáře k daňovému přiznání k dani z příjmu právnických osob, k 
výkazům zisku a ztrát  a k rozvaze za období 2017 – 2020 jsou zpracovány jako 
písemná příloha této zprávy.

     Tuto oblast je možné uzavřít s tím, že na základě předložených daňových 
přiznání a přiložených výkazů a účetních knih lze konstatovat, že účetnictví je 
vedeno v souladu s českými právními předpisy a zákonnými normami.

      Při kontrole smluv o nájmech, které má ČSS, z.s. uzavřeny s jinými subjekty 
(ČSS, zs. Je v postavení pronajímatele), RK opakovaně upozorňovala na nutnost 
včas věnovat pozornost prodloužení jednotlivých smluv, u kterých se blíží termín 
ukončení a jednat o jejich prodloužení. 

      Bohužel i přes tato opakovaná upozornění došlo v loňském roce (2020) k situaci, 
kdy smlouva s Mendelovou univerzitou o pronájmu pozemků a staveb Brno 



Kociánka, která byla původně uzavřena na dobu určitou do 31.12.2021, nebyla 
novou smlouvou z 18.3.2020 nejen prodloužena, ale naopak zkrácena pouze do 
31.12.2020 s prodloužením doby trvání nájmu o další jeden kalendářní rok. 

      Vzhledem k tomu, že je zároveň platná smlouva o právu stavby do 31.12.2055, je
třeba tuto situaci urychleně řešit, neboť v případě, že by Mendelova univerzita 
smlouvu o nájmu pozemků a staveb vypověděla, můžeme do tří měsíců od výpovědi 
(a stávající smlouva toto bohužel umožňuje) přijít o veškeré investice, které byly 
vloženy jak do stávající brokové střelnice, tak do přípravy na výstavbu střelnice 
kulové (jejich vyčíslení viz dále)

      RK tedy doporučuje Sjezdu intenzivně jednat s Mendelovou univerzitou, 
resp. s její organizační součástí Školním lesním podnikem Masarykův les 
Křtiny o dalším dlouhodobém pronájmu, popř.o odkupu pozemků, na kterých 
v současné době provozuje ČSS, z.s.  (prostřednictvím ČSS, z.s.s 
Jihomoravského krajského sdružení) brokovou střelnici a na kterých je záměr  
vystavět střelnici kulovou 

      s tím, že smlouva by měla být uzavřena nejméně na 20 let s automatickou 
prolongací smlouvy v pětiletých cyklech (v případě, že nedojde k převodu pozemků 
do vlastnictví ČSS, z.s.) tak, jak bylo mimo jiné potvrzeno Ing.Vladimírem Dolejským, 
Ph.D., ředitelem podniku Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny, Mendelova 
univerzita v Brně ve vyjádření z 26.8.2016, čj. 14886/2013-43660 pro ČSS, které má 
ČSS,z.s. k dispozici. 
     
     RK dále i v této souvislosti doporučuje Sjezdu, aby ČSS,z.s. veškeré 
smlouvy, které uzavírá, důsledně konzultoval s právní kanceláří, se kterou má 
uzavřenu spolupráci a neuzavíral je bez předchozího právního rozboru a bez 
účasti právníka.  

     Co se týče výstavby samotné výstavby kulové střelnice v Brně - Soběšicích, 
její realizací bylo pověřeno ČSS,z.s. Jihomoravské krajské sdružení (dále jen JMKS) 
v čele s předsedou Lubomírem Janotou. 
     Ten každý rok předkládal prezidentovi ČSS, z.s. „Zprávu o vývoji stavby kulové 
střelnice Brno - Soběšíce“, ve které byl vždy shrnut vývoj přípravy stavby a veškeré 
dění, které stavbu v daném roce doprovázelo. Pan Janota také pravidelně informoval
na všech jednáních členy Prezidia a Výkonného výboru o zamýšlených krocích a 
investicích a tyto si nechával schvalovat. 
     Celková koncepce výstavby je po celou dobu pojata jako vytvoření národního 
sportovního stadionu pro kulovou a brokovou střelbu. A že mít takový stadion 
v přímém vlastnictví ČSS, z.s. je velmi důležité, ukázaly i poslední dva „covidové“ 
roky. 
     O tomto záměru byl v minulém období informován i ČOV. 
     Z tohoto pohledu a vzhledem i k vytvoření Národní sportovní agentury v r.2019 by
dle názoru RK bylo vhodné zahájit jednání o této otázce také s tímto subjektem. 
Mohlo by to zlepšit jak pozici pro vyjednávání o smlouvách o pronájmu či odkupu 
pozemků (viz předchozí) tak i pro případné další získávání dotací.  
     Je třeba využít i toho, že oba úspěšní střelci z nedávno skončených OH jsou 
právě z tohoto regionu a udělali maximum pro reprezentaci České republiky a 
sportovní střelby jako takové a dá se i do budoucna předpokládat zvýšený zájem o 
sportovní střelbu mezi veřejností.



     Do současné doby (od r.2013) zde bylo proinvestováno 9.156 tis.Kč. Všechny 
faktury byly řádně spláceny. Investice se mimo jiné týkaly zpracování studie (studií) 
kulové střelnice, dokumentace k územnímu rozhodnutí, inženýrsko geologického 
průzkumu, balistické studie a protihlukových úprav, daně z práva stavby, elektrické 
přípojky, vrtané studny jako nejvhodnějšího a nejlevnějšího zdroje vody, stavebních a
zemních stavebních prací jejichž výsledkem je vodárna, toalety, skladové prostory, 
zrekonstruované kabiny pro sportovce, připravená elektrifikace všech střelišť, 
zrekonstruované povrchy střelišť a přístupových cest, které byly v havarijním stavu. 
Byly provedeny i rozsáhlé přesuny zeminy a opravy přístupových komunikací jako 
celková příprava stavby kulové střelnice a potažmo celého areálu. Proběhlo také ú 
jednání o odkupu domu správce, lovecké chaty a kulového tunelu (50 a 100 metrů) 
do majetku ČSS, z.s., bohužel opět se jedná o nemovitosti na cizím pozemku. 

RK se věnovala i další činnosti.
 
     Členové RK byli pravidelně jmenováni členy komisí pro výběrová řízení, která 
ČSS,z.s. vyhlašoval v průběhu výše uvedeného období (nákup zbraní, střeliva, 
zařízení pro střelbu, vozidel atp.) 

     Předsedkyně RK nebo v jejím zastoupení další člen RK byli přísedícími s hlasem 
poradním při jednáních Prezidia a Výkonného výboru. Aktivně se zapojovali do 
diskuse, vznášeli připomínky a návrhy, upozorňovali na problémy, které viděli v 
činnosti ČSS. 

RK vidí i některé další oblasti, které by měly být v nadcházejícím období dle 
jejího názoru ze strany ČSS, z.s. řešeny:

- mezi ČSS,z.s. a jednotlivými reprezentanty doposud nejsou uzavřeny smlouvy, 
které by vymezovaly práva i povinnosti obou stran - tedy RK doporučuje připravit a 
uzavřít takové smlouvy

- zamyslet se nad stávající strukturou svazu. Z pohledu RK je v současné době vše 
v podstatě postaveno na jedné osobě - prezidentovi (ekonomicky, organizačně, 
personálně). Zvážit posílení pravomocí a zodpovědnosti víceprezidenta i dalších 
členů Prezidia. Zvážit vytvoření pozice ekonoma svazu, zodpovědného za 
hospodaření, sestavování rozpočtu, materiální stránku svazu, atd.

- hlídat i postavení jednotlivých funkcionářů ČSS,z.s. vzhledem ke střetu zájmů.
RK např. opakovaně upozorňovala na postavení jednotlivých osob v souvislosti 
s funkcemi prezident - sportovní ředitel - vedoucí RSCM - kdy konkrétní osoby jsou 
v postavení podřízený i nadřízený zároveň.

- pokud bude třeba, vyhodnotit a případně navrhnout úpravy, resp. změny stanov - 
jak z hlediska úprav dle stávající legislativy, tak i případných dalších změn, týkajících 
se fungování ČSS,z.s., toto provést dostatečně včas s ohledem na následnou 
všesvazovu diskusi. Právní změny i výsledný návrh opět provádět společně 
se zastupující právní kanceláří včetně dalších navazujících směrnic.

- zpřesnit zápisy z jednotlivých jednání Prezidia, Výkonného výboru a komisí tak,
aby odrážely skutečný obsah jednání



- výrazně zlepšit aktuálnost informací, poskytovaných členům ČSS,z.s. i veřejnosti 
jak na webových stránkách, tak  prostřednictvím dalších sociálních sítí. 

- přesto, že je dlouhodobá snaha vytvořit vzhledově přitažlivější webové stránky, je 
třeba připomenout, že i ty stávající mohou do té doby dobře sloužit, pokud se na nich
budou objevovat aktuální a přesné informace, týkající se dění v ČSS, z.s. 

- využít úspěchů českých střelců na OH v Tokiu a pokusit se prosadit do médií 
různého typu (obrazová, zvuková, sociální sítě,…) a seznámit tak s činností ČSS,z.s.
širokou veřejnost a získat tím pro střelectví další zájemce jak mezi mládeží (jako 
aktivní střelce), tak i mezi dospělými (jako např. organizátory soutěží, trenéry, 
rozhodčí, atp.) 
       
      I přes řadu výtek, které má RK a které jsou uvedeny v této zprávě, RK 
doporučuje delegátům Sjezdu schválit zprávu o hospodaření, přednesenou 
prezidentem ČSS,z.s. 

     A na úplný závěr mi dovolte poděkovat všem členům stávající RK za jejich práci a 
nasazení.

                                                    Děkuji za pozornost

V Praze dne 28.srpna 2021                                           Mgr.Renata Vrtišková, v.r
                                                                                       předsedkyně RK ČSS,z.s.
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Komentáře k DPPO, Výkazu zisku a ztráty a Rozvaze za roky 2017-2020

Pro zprávu RK na sjezd ČSS 28.8.2021
Vypracoval: Ing. Měchura Jiří

 Komentář k daňovému přiznání k dani z příjmu právnických osob za zdaňovací
období roku 2017-2020

Výsledek hospodaření před zdaněním  za rok 2017 byl vykázán ve výši zisku 2.918
tis.Kč,  daň  z příjmu  z vedlejší  hospodářské  činnosti  byla  22  tis.  Kč,  výsledek  po
zdanění činil tedy 2.896 tis. Kč. Za rok 2018 byla vykázána ztráta v hlavní činnosti ve
výši   -1.076  tis.Kč,  ve  vedlejší  činnosti  bylo  dosaženo  zisku  ve  výši  345  tis.Kč,
z čehož se platila daň 9 tis. Kč, takže celková ztráta byla -1.085 tis. Kč.
Za rok 2019 byla vykázána ztráta v hlavní činnosti -331 tis.Kč, ve vedlejší činnosti
zisk 127 tis. Kč, daň z této činnosti 5 tis. Kč. Celková ztráta byla tudíž -209 tis.Kč.
Za rok 2020 bylo dosaženo v hlavní činnosti zisku ve výši 3.011 tis.Kč, ve vedlejší
činnosti zisku 358 tis.Kč, z toho daň 17 tis.Kč. Celkový zisk byl tedy 3.352 tis.Kč.

 Komentář k výkazu Zisku a ztráty za účetní období roku 2017-2020
Celkově bylo dosaženo výnosů v rozmezí 58.707 tis. Kč za rok 2017 až po 53.192 tis.
Kč za rok 2020.
Nejvýznamnější částkou výnosů jsou provozní dotace od státu, které se pohybovaly
v rozmezí 46-51 mil Kč v jednotlivých letech. Výše těchto dotací představuje 85-86%
podílu na celkových příjmech.  Členské příspěvky se pohybovaly v rozmezí od 2.832
tis. do 3.119 tis. Kč. Členské příspěvky představují 5,5% celkových příjmů. 
Další položkou je startovné,  jehož výše se pohybovala od 1.175 tis Kč za rok 2017
po 735 tis. Kč za rok 2020. Procenticky představuje startovné výši 1,5-2,3% celkových
výnosů. Příspěvky od jiných organizací dosahovaly částek 672 -1.442 tis. Kč, což je
také výše 1-2%. 
Poslední  položkou výnosů jsou  ostatní výnosy,  které  vznikají  z metodiky účtování
odpisů z dotovaného majetku u neziskových organizací. Jeho výše je sice v rozmezí
3.5  –  4  mil.Kč.  což  je  cca  7% z celkových  výnosů,  ale  jedná  se  pouze  o  účetní
vykazování s platnou metodikou, nikoliv o skutečný příjem. 

Náklady byly vykázány v celkové výši  v jednotlivých letech od 55.811 tis. Kč za rok
2017 až po 49.840 tis. Kč za rok 2020. 
Nejvyšší položkou z celkových nákladů jsou:
Mzdy včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění. Pohybují se v rozmezí  13,7
mil.Kč až 14,4 mil.Kč, což je 25% v r. 2017 až po 28% celkových nákladů za rok
2020.
Druhým nejvyšším nákladem je  cestovné.  Pohybovalo  se  v rozmezí  11,5  až  17
mil.Kč. Pouze v roce 2020 kleslo na 6,2 mil.Kč. Představuje 20-29 % nákladů. Pouze
v r.2020 kleslo na 12 % nákladů.
Mater.náklady byly 8,7 mil. Kč za rok 2017 až po 14,5 mil.Kč v r. 2020, což je 16-
22%. V r.2020 stouply na 30% celkových nákladů.



Nákupy služeb se pohybovaly v rozmezí  6,2 mil.Kč až 8,5 mil.Kč, což je rozmezí
11-17%.
Ostatní náklady 8,9 mil Kč v r.2017, 3,8 mil.Kč v r.2018 /z toho odpis nedop.pohled.
2 mil Kč),  1,7 mil. Kč za rok 2020. Klesly tedy ze 16% až na 3,5% v r.2020. 
Odpisy jsou zhruba ve stejné výši 4 mil Kč za rok 2017 až po 3,5 mil. Kč za rok 2020.
Pohybují se v rozmezí 6-7% nákladů.
Poskytnuté příspěvky KS 1,6 mil Kč za rok 2017, poslední 3 roky ve stejné výši 1,2
mil.Kč. představují 2-3% celkových nákladů.

 Komentář k výkazu ROZVAHA za účetní období roku 2017-2020

Majetek ČSS byl vykázán ve výši 79.356 tis. Kč za rok 2017 až po 82.678 tis.Kč za
rok 2020. Došlo tudíž ke zvýšení o 3.322 tis. Kč. 
Dlouhodobý majetek byl vykázán v pořizovacích cenách v r.2017 ve výši 103,5 mil.
Kč (z toho stavby 32 mil. Kč, stroje, zařízení, zbraně a dopravní prostředky ve výši
70,3 mil Kč, drobný majetek 0,3 a nedokončený majetek 0,9 mil.Kč). Oprávky (neboli
odpisy) budov byly 8,3 mil. Kč, oprávky movitých věci 43,5 mil. Kč.). Za rok 2020
byly vykázány stavby ve výši 32,9 mil. Kč, movité věci ve výši 80,7 mil. Kč, drobný
majetek 0,2 mil. Kč a nedokončený majetek ve výši 6,7 mil Kč. Oprávky budov byly
10,2 mil.Kč, oprávky movitých věcí 51,2 mil.Kč. 
Odepsanost staveb je tedy 31%, odepsanost movitých věcí je 63%. 

Krátkodobý majetek, tj. zásoby, pohledávky, peníze a pokladna a časové rozlišení byly
vykázány následovně:
Zásoby 8 mil.Kč v r.2017, v r.2020 8,4 mil.Kč. tj. cca 10% majetku. 
Pohledávky 214 tis.Kč v r.2017, 423 tis.Kč v r.2020.
Peníze na účtech se snížily od r.2017 o 4.337 tis. Kč. V r. 2017 bylo vykázáno 18.810
tis.Kč, v r.2020 14.473 tis.Kč, což je 17,5% hodnoty majetku.
Stav pokladny vykazuje zhruba stejných hodnot – v r.2017 433 tis. Kč, v r. 2020 430
tis. Kč.
Jiná aktiva – náklady příštích období se vykaují v minimálních částkách 80 resp. 36
tis.Kč za rok 2020.

Tento majetek ČSS je krytý vlastními zdroji ve výši 67,5 mil Kč za rok 2017 až po
současných 73,7 mil Kč, což představuje 85-89% podíl vlastních zdrojů.
Ostatních  15,  resp.  11% představují  cizí  zdroje,  což  jsou zejména  výnosy příštích
období – za rok 2017 7,6 mil.Kč, v r.2020 1 mil. Kč. Dále jsou to závazky z pracovně-
právních vztahů r. 2017 1 mil Kč, v r. 2020 1,2 mil. Kč. Závazky vůči dodavatelům a
ostatní závazky jsou minimální – v r. 2017 351 tis.Kč, v r. 2020 161 tis. Kč.

Z předložených  daňových  přiznání  a  přiložených  výkazů  a  účetních  knih  lze
konstatovat,  že účetnictví je vedenou v souladu s českými právními předpisy a
zákonnými normami.

V Benešově 18.8.2021
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