Dobrý den, vážené delegátky a delegáti,

dovolte, abych Vám předložil zprávu o činnosti Českého střeleckého svazu za období od X.
do XI. sjezdu. Chtěl bych hovořit především o oblastech : financování sportovního prostředí
České republiky, ekonomika a hospodaření ČSS, sportovní činnost a práce s mládeží,
reprezentace a v neposlední řadě o záležitostech střelnice Brno Soběšice.

Financování sportovního prostředí bylo zdrojově ze strany MŠMT celkem stabilní, ale
nedostatečně zajištěno zdrojově. Naše sportovní činnost je zabezpečována jednotlivými
programy, které vyhlašuje MŠMT. Jsou to neinvestiční programy : reprezentace, talentovaná
mládež, organizace sportu, provoz a údržba a projekty pro sportování a veřejnost ( od roku
2016 ). A do financování sportovního prostředí patří i investiční programy určené na stavby a
strojní vybavení. Od roku 2014 byly velmi výraznou pomocí pro sportovní svazy finance z
loterijního průmyslu, které jsme dostávaly od Českého olympijského výboru. Úmyslně
používám minulý čas. V roce 2016 byla přijata novela loterijního zákona, kdy příjemcem
peněz z loterií už není ČOV a následně sportovní svazy, ale ministerstvo financí a následně
MŠMT.
Jestliže jsem se zmínil o nedostatečných zdrojích ze strany státu, dá se pro následující roky
mluvit s optimismem. Pro příklad uvedu, že v roce 2016 šlo do sportovního prostředí celkem
3,7 miliardy korun. V roce 2017 to bude už 6 miliard a optimistický výhled a představa
především ministra financí, ale i ministryně školství je, že v roce 2019 by to mělo být již 9
miliard. S tím, že pro stabilitu financování sportovního prostředí, budou finanční prostředky
vždy alokovány na 3 roky.
Pro příklad uvádím, že příjmy Českého střeleckého svazu v roce 2016 byly necelých 46
miliónů a připravená pracovní verze rozpočtu na rok 2017, je 56 miliónů.!
Proto se nebojím říci, že se začíná celému sportovnímu prostředí blýskat na lepší časy.

To, co nás trápilo v posledních letech bylo financování investic. Částky, které jsme obdržely,
nám nedovolily realizovat naše představy o vybavení 10-ti metrové haly v Plzni
elektronickými terči. Nemohly jsme nakoupit vybavení pro brokové střelnice, především
vrhačky. A moderní nové zbraně jsme rovněž nakupovali ve velmi omezené míře. Ale i tak
jsme ekonomickým hospodařením navyšovali majetek Českého střeleckého svazu. Rozpočty
v letech 2013-16, byly vyrovnané. Utrácíme jen finanční prostředky, které jsme obdrželi na
příjmové stránce a nehospodaříme se zápornými čísly jako v minulosti. Podkladem pro
rozpočet letošního roku bude pracovní verze, kterou už bude projednávat a schvalovat nový
výkonný výbor, respektive nové prezidium ČSS.
Důkazem hospodárného chování je, že většinu nákupů realizujeme přes výběrová řízení a
průzkumy trhu. Realizaci všech výběrových řízení nám zabezpečuje advokátní kancelář.
Každý rok předkládáme výkonnému výboru a revizní komisi vyúčtování jednotlivých
programů MŠMT. A rovněž využívání loterijnich peněz dokladujeme Českému olympijskému

výboru. Tyhle finance byly velmi výraznou pomocí, neb mají charakter tzv. "volných peněz"
a sloužily vždy k plynulému zabezpečení začátku roku, kdy prostředky z MŠMT nebyly ještě
rozděleny a tím pádem nemohly být ani k dispozici pro naši činnost. Možnost využívat a
převádět tyto finance do dalších let, bohužel s přijetím nového loterijního zákona pro další
období skončí.
V průběhu absolvování 14 krajských valných hromad před sjezdem delegátů, jsem informoval
členskou základnu i jednotlivých ekonomických ukazatelích. To, jak jsme hospodařili a co
jsme nakupovali můžete průběžně sledovat za mnou ve zprávě o hospodaření. Jsem připraven
společně s daňovým poradcem panem Ing. Kutou případně odpovědět v diskusi na vaše
dotazy.

V oblasti sportovní činnosti a práce s mládeží mi dovolte zmínit následující. Český střelecký
svaz zabezpečuje sportovní přípravu celkem v 8 regionálních sportovních centrech mládeže.
Některé základny pracují samostatně podle disciplín a některé jsou pod řízením jednoho
vedoucího. Postupně se daří posilovat základny dalším trenérem na částečný úvazek nebo na
dohodu o provedení práce. V tomto trendu bychom chtěli pokračovat i nadále. Český
střelecký svaz má v současné době celkem 19 zaměstnanců na plný, či částečný úvazek a 5
zaměstnanců na dohodu o provedení práce. Kancelář reprezentace má 2 zaměstnance, p.
Opelka sportovní ředitel a jeho asistent p. Havlík, který je zároveň asistentem tajemníka svazu
pana Streita. Myslím, že zmínění zaměstnanci jsou garancí funkčního sekretariátu s možnosti
operativní zastupitelnosti na jednotlivých postech. Velmi výrazný podíl na fungování všech
finančních operací má pí. Ing. Kužvartová. Ta ve spolupráci s daňovým poradcem p. Ing.
Kutou, zabezpečuje i podklady pro vyúčtování jednotlivých programů. 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.
K oblasti sportovní činnosti patří samozřejmě i jednotlivé soutězě, které buď organizuje
Český střelecký svaz nebo nějaký jiný subjekt. Jsou to především všechna mistrovství
republiky, kontrolní a sledované závody, respektive jednotlivá kola Českého poháru a v
neposlední ŕadě soutězě Českého poháru talentované mládeže. Ke kvalitnímu a
bezproblěmovému průběhu přispívají nejen organizátoři z klubů, ale i náši 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
Opelky. Ale určitě bych rád poděkoval Davidu Kosteleckému za vynikající 4. místo na
letních olympijských hrách v Riu a stejně tak i Adéle Bruns za finálové umístění a její 7.
místo. I přesto, že sportovní střelci nezískali na LOH medaili, myslím že nezklamali. Ještě
bych zmínil fakt, že v loňském roce na sportovní střelci získali v kulových a brokových
disciplínách celkem 13 medailí, z toho 5 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 mládeže ve Zlínském kraji a v roce 2015 v Plzeňském
kraji. Obě tyto soutěže proběhly na velmi vysoké úrovni. A byly výbornou prezentací našeho
sportu v těchto regionech. Myslím, že organizátoři LOH 2017 v Jihomoravském kraji, neméně
dobře zajistí průběh střeleckých soutěží v Brně.

V krátkosti mi dovolte abych zmínil otázku střelnice Brno Soběšice. Na valných hromadách
jsem informoval členskou základnu a postupném vývoji tohoto projektu. Ten mnohdy narážel
i na problémy s úřady a nebo i na naše chyby v zadání při vyřizování jednotlivých záležitostí.
Nic méně, v současné době máme po komplikacích s podpisem, vloženou smlouvu o právu
stavby na katastrálním úřadu. Nyní probíhají schvalovací jednání s hasiči a hygienou a vše
postupně směřujeme k podání žádosti o stavební povolení. Za to, že se daří postupně úspěšně
řešit všechny administrativním úkony související s přípravou výstavby, patří poděkování
výboru Jihomoravského krajského sdružení a včele s jeho předsedou panem Janotou. Ten
věnuje úspěšné realizaci tohoto projektu spoustu času. Věřím, že se nám společně podaří i
získat dostatek finančních prostředků. A Brno a Jihomoravský region budeme mít kvalitní
sportovní kulovou střelnici, která budu sloužit nejen k přípravě mládeže, ale i pro
organizování soutěží nejen regionálních, ale i republikových.

Ve své zprávě bych chtěl zmínit ještě dva problémy, které jsme měli možnost diskutovat, a
které spolu souvisí. 1.1.2017 nabyl účinnost nový občanský zákoník. Český střelecký svaz se
stal hlavním spolkem a jejich základní organizační jednotkou jsou sportovně střelecké kluby
jako pobočné spolky. Jiné členství naše stanovy nepřipouští. Některé kluby se zaregistrovaly
jako samostatné spolky. Naše stanovy tomu nebrání, ale členství těchto klubů naše stanovy
neřeśí. Výkonný výbor se tímto problémem zaobíral a schválil na svém jednání opakovaně, že
nechce měnit svoje stanovy. V současné době se jedná o 19 klubů s 289 členy.
Druhý problém, který vyvstal v souvislosti se stanovami, byl projekt který navrhoval změnu
ve složení a ve volbě prezídia. Navrhoval aby v prezidiu byli automaticky 4 zástupci
resortních sportovních center a volilo se 5 dalších členů prezídia.
Oba tyto problémy znamenají změnu stanov. Osobně šel domnívám, že jakákoliv změna ve
stanovách má být připravena a předložena do klubů k vnitrosvazové diskusi. Následně
připomínkami zpracovaná a projednáná na valných hromadnách krajských sdružení a
následně předložená k projednání a ke schválení na sjezdu delegátů. Osobně se tento změnám
nebráním, ale měnit stanovy půl roku před sjezdem mi přijde jako nesprávné.

V minulých zprávách o činnosti jsem zmiňoval úzkou a potřebnou spolupráci 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 ministerstva školství,
obrany i vnitra, je velkou výhodou našeho sportu. Za spolupráci s resortními centry patří
poděkování všem zainteresovaným.

Nemohu si ale odpustit kritickou poznámku, že by se mohli někteří činitelé naučit přemýšlet i
svazově, a ne jen rezortně.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.

Chtěl ve své zprávě poděkovat za spolupráci firmě Sellier&Bellot, se kterou jsme měli
podepsanou smlouvu o spolupráci na celý minulý olympijský cyklus. Kvalita střeliva se velmi
výrazně podílela na velmi dobrých výsledcích našich brokařů. Podařilo se tuto smlouvu
uzavřít i pro následující čtyřleté období. Úzkou spolupráci dokazuje i fakt, že již třetím rokem
běží střelecká akademie Sellier&Bellot ve spolupráci se střeleckým svazem. Díky této
smlouvě je kaźdý rok zabezpečeno 10 talentovaných sportovců talentů mimo reprezentaci.
Velmi dobrá spolupráce je i s firmou JS Bohumín. Ne jen, že materiálně pomáhá při našich
soutěžích ( především při M ČR mládeže ) , ale v současné době má podepsanou individuální
smlouvu s touto firmou celkem 7 sportovců reprezentantů.

Na závěr svého vystoupení mi dovolte poděkovat celému prezidiu a výkonnému výboru za
odvedenou práci. Poděkování patří všem funkcionářů krajských výborů
krajských sdružení a především těm, kteří v těchto orgánech již nebudou pokračovat.Chtěl
bych poděkovat rovněž 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.
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.

