
 
 
 
 
 
                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Výroční zpráva je zpracována za období počínající dnem 1. ledna 2019 a končící dnem 

31. prosince 2019 na základě vyhodnocení činnosti SSK Liberec a její jednotlivá ustanovení 

byla předmětem jednání členské schůze SSK Liberec konané dne 9. 12. 2019. Daňové 

přiznání bylo řádně odevzdáno. 
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1. Obecné informace o organizaci                  

Název účetní jednotky:  ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Liberec 
Sídlo:  Krakonošova 330, 460 14 Liberec 14   
IČ:  03780171    
Právní forma:  zapsaný spolek  
Spisová značka:  L 62006 vedená u Městského soudu v Praze 
 

2. Hlavní a vedlejší činnost organizace  
ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Liberec (dále jen „SSK Liberec“) má svoji hlavní činnost 
vymezenou svými stanovami. Ve sledovaném období klub realizoval veškerou hlavní činnost, 
zejména: 
a) věnoval se sportovní přípravě mládeže, zajišťoval tréninky mladým střelcům; nováčci 

začínají trénovat jednou týdně, později minimálně dvakrát týdně; tréninky probíhají 
na střelnici AVZO Chrastava; 

b) mladí střelci se v průběhu roku účastní pravidelných střeleckých soustředění. Některé 
z nich pořádá přímo SSK Liberec, některé RSCM Manušice; šest vybraných střelců se 
zúčastnilo krajského soustředění ve Wroclavi; 

c) provozoval soutěžní i nesoutěžní sportovní činnost ve sportovní střelbě ze vzduchovky i 
malorážky a vytvářel pro ni materiální a organizační podmínky; organizoval osm akcí, 
mezi nimiž jsou ligové soutěže, krajské přebory a dvě soutěže nejvyšší priority v ČR – 
sledované závody reprezentace ČR; závody jsou pořádány v pronajatých prostorách - ZŠ 
Vrchlického a hale TU Liberec; 

d) podílel se na zajištění 2. České extraligy družstev ve střelbě ze vzduchové pušky 
e) členové klubu se zúčastnili desítek běžných soutěží po celé ČR, kontrolních závodů 

reprezentace a mistrovských soutěží. V zimní sezóně 2018-2019 se zúčastnili více než 
padesáti soutěží ve střelbě ze vzduchovky a to jak v soutěžích mládeže, tak dospělých. 
V letní sezóně naši střelci startovali na čtyřiceti soutěžích ve střelbě z malorážky. Získali 
jsme více než 70 umístění na stupních vítězů; 

f) zajišťovali jsme závody ve sportovní střelbě v rámci Letní olympiády dětí a mládeže, 
kterou pořádal Liberecký kraj; 

g) svojí činností pomáhal rozšiřovat povědomí o tomto sportu, propagoval město Liberec; 
h) v rámci Chrastavských slavností uspořádal den otevřených dveří, v rámci kterého si 

mohla široká veřejnost vyzkoušet střelbu ze vzduchové pušky či malorážky; 
i) uspořádali jsme prázdninové soustředění v Hradci Králové, v rámci kterého proběhla 

příprava na třetí kolo Českého poháru talentované mládeže; 
j) pokračoval v rekonstrukci střelnice, zajistil bezpečnostní signalizaci na střelnici, dokončil 

opravu střechy pistolové střelnice; další úpravy budou probíhat i v dalších letech; 
k) spolupracoval s orgány státní správy a samosprávy a s ostatními sportovními 

organizacemi i jednotlivci; 
l) spolupracujeme s olympionikem Václavem Hamanem; 
m) o úspěších a činnosti klubu informoval v tisku a médiích (www.strelbaliberec.cz,  

Facebook, Liberecká drbna, Liberecký zpravodaj, Liberecký deník apod.) 
 
 

http://www.strelbaliberec.cz/
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3) Struktura organizace 

Orgány SSK Liberec jsou Výbor SSK Liberec a Členská schůze SSK Liberec. Výbor SSK Liberec 
se skládá ze tří členů zvolených členskou schůzí. Statutárním orgánem organizace je Mgr. 
Hynek Mikulčík, předseda SSK Liberec. 
 
Ve sledovaném období nedošlo ke změnám ve struktuře organizace ani ve složení 
statutárních orgánů 

4) Členská základna          

SSK Liberec evidoval během sledovaného období 58 členů, z toho 41 aktivních střelců 
v následující struktuře:  
 

 Děti 
(do 15 let) 

VzPu/VzPi 

Mládež 
(od 15 do 18 let) 

VzPu/VzPi 

Dospělí 
(nad 18 let) 

VzPu/VzPi 

Osoba se ZTP 
 

VzPu/VzPi 

SSK Liberec – aktivní střelci 12/1 10/1 10/7 0/0 

 
 
5) Hospodaření organizace  

Hospodaření SSK Liberec dokládá daňové přiznání. 
 
Klub financoval svoji činnost zejména z členských příspěvků, vkladů aktivních členů, dotací 
z rozpočtů místní samosprávy, dotace MŠMT a darů.  
 
Pravidelná činnost SSK Liberec byla v roce 2019 podpořena z prostředků Statutárního města 
Liberec, Krajského úřadu Libereckého kraje, MŠMT.  
 
Věcné ceny na sportovní akce věnovaly firmy: PIVOVAR SVIJANY a.s., VAŠKENT.   

 
Informace o hospodaření organizace ve sledovaném období jsou uvedeny v příloze této 
výroční zprávy.  
 

 
6) Sportovní výsledky 

a) Celkové výsledky  
     SSK Liberec patří mezi nejúspěšnější a nejpočetnější sportovní střelecké kluby v ČR, 
s nejčastějším zastoupením na vrcholných mládežnických akcích, jako je například MČR 
mládeže. 
     Ve svých řadách má klub funkcionáře na nejvyšších úrovních – předsedu Libereckého 
krajského sdružení a člena výkonného výboru Českého střeleckého svazu pana Hrbka, 
místopředsedu Libereckého krajského sdružení pana Mikulčíka a předsedu krajské 
komise rozhodčích a člena republikové komise pana Gébla. 
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     Úspěchů jsme dosáhli i v nejvyšších soutěžích na republikové úrovni.  
 
Radek Mikulčík   
několikanásobný mistr ČR v různých střeleckých disciplínách – Junior 
·         Mistrovství ČR – střelba z kulových zbraní – 2. místo a 4. místo 
·         Mistrovství ČR – střelba ze vzduchových zbraní – 4. místo 
·         Akademické Mistrovství ČR – 2x 1. místo v různých disciplínách 
·         Mistrovství AVZO – střelba z kulových zbraní – 1. místo 
·         Mistrovství AVZO – střelba ze vzduchových zbraní – 1. místo 
Kateřina Mikulčíková  
několikanásobný mistr ČR v různých střeleckých disciplínách – Dorostenka 
·         Mistrovství ČR – střelba z kulových zbraní – 1. místo  
·         Mistrovství AVZO – střelba z kulových zbraní – 1. místo a 3. místo 
·         Mistrovství AVZO – střelba ze vzduchových zbraní – 1. místo 
·         ČPTM – 4. místo 
Petr Trnovský  
nejúspěšnější člen klubu v kategorii do 12 let 
·         Mistrovství ČR – střelba ze vzduchových zbraní – 4. místo 
·         Mistrovství AVZO – střelba ze vzduchových zbraní – 1. místo 
·         Duklácká mládežnická liga – v jednotlivých kolech 2x 1. místo, ve třetím kole 2. 
místo a celkový vítěz ve starší kategorii do 14 let 
·         Krajský přeborník - opakovaně 
 Jakub Mládek  
mladší žák do 12 let 
·         Krajský přebor – 3. místo 
·         Mistrovství AVZO – střelba ze vzduchových zbraní – 2. místo 
Anna Jeníková  
mladší žáci do 12 let 
·         Mistrovství AVZO – střelba ze vzduchových zbraní – 4. místo 
Nikola Regnerová  
starší žáci do 14 let 
·         Mistrovství AVZO – střelba ze vzduchových zbraní – 2. místo 
Michal Malinovský  
starší žáci do 14 let 
·         Mistrovství AVZO – střelba ze vzduchových zbraní – 6. místo 
Klára Boháčková  
Dorostenka 
·         Mistrovství ČR – střelba ze vzduchových zbraní – 4. místo 
·         ČPTM – 2. místo a 8. místo 
Petr Herrmann  
Dorostenec 
·         Mistrovství AVZO – střelba z kulových zbraní – 3. místo a 4. místo 
·         Mistrovství AVZO – střelba ze vzduchových zbraní – 2. místo 
Marie Malinovská  
Dorostenka 
·         Mistrovství AVZO – střelba z kulových zbraní – 4. místo 
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Lukáš Dytrych  
Dorostenec 
·         Mistrovství AVZO – střelba z kulových zbraní – 5. místo 
Hynek Mikulčík  
Muži 
·         Mistrovství AVZO – střelba z kulových zbraní – 3. místo 
  
Družstvo – mladší žáci do 12 let  
Petr Trnovský, Anna Jeníková, Jakub Mládek 
·         Mistrovství ČR – střelba ze vzduchových zbraní – 3. místo  

 

 Na podzim 2019 se do oddílu mládeže zapojili další noví členové. Je tedy 
předpoklad udržení těchto mimořádných úspěchů i v roce následujícím. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 1 – Výkaz o majetku a závazcích za rok 2019  
 

Sestavil Romana Mikulčíková 

Dne 1. 3. 2020 

 

 


