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Směrnice č. 02/2019 

Disciplinární řád 

ČSS, z.s. – sportovně střelecký klub Olymp Ostrava 

1. Účel směrnice 

Účelem této směrnice je potřeba jasně a přesně definovat práva a povinností členů 

pobočného spolku s ohledem na specifika sportovního odvětví, který tento pobočný spolek 

provozuje (sportovní střelba). Sportovní střelba obecně zachází, jak se zbraněmi (palné a 

vzduchové), tak i se střelivem, a je tudíž nutno definovat disciplinární postihy za nedodržování 

bezpečnosti při manipulaci se zbraněmi, střelivem či kázeňskou nedisciplinovanost 

(neuposlechnutí či nedodržování pravidel, které stanoví „Vedoucí výjezdu“, „Trenér“, 

„Osobní trenér“ či „Nezbytný doprovod“). Nedílnou součástí této směrnice bude ve formě 

přílohy formulář, kde členové pobočného spolku svým podpisem (u nezletilých členů 

pobočného spolku bude podepsán jejich zákonný zástupce) potvrdí, že tuto směrnici četli, 

jejímu obsahu porozuměli, a budou se jí řídit. Pokud se některý ze členů pobočného spolku (u 

nezletilých členů jejich zákonný zástupce) odmítne touto směrnicí řídit tím, že nepodepíše 

výše uvedený formulář, pak se dotyčný člen vystavuje možnosti, že mu nebude umožněno 

trénování, účast na střeleckých soutěžích či v krajním případě ukončeno členství v pobočném 

spolku. 

2. Činovníci - výklad pojmů 

2.1. „Vedoucí výjezdu“ – osoba starší 18 let, která je pověřená (předsedou či výborem 

pobočného spolku, nebo osoba nadřízená – vedoucí RSCM či osoba pověřená 

Českým střeleckým svazem) vedením výjezdu na střeleckou soutěž, soustředění či 

jinou oficiální střeleckou akci pořádanou pobočným spolkem. 

2.2. „Trenér“  – osoba, která vlastní trenérskou licenci. Tuto licenci vydává ČSS, z.s. 

(Český střelecký svaz, zapsaný spolek), na základě absolvovaného školení a úspěšně 

složené závěrečné zkoušky. Pro vzduchové disciplíny se vyžaduje osoba starší 18 let. 
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Pro kulové disciplíny se vyžaduje osoba starší 21 let, která vlastní Zbrojní průkaz 

příslušné skupiny déle než 3 (tři) roky. 

2.3. „Osobní trenér“ – stejná osoba se stejnou kvalifikací jako „Trenér“ , jen s tím 

rozdílem, že tento „Osobní trenér“ má přiděleného konkrétního sportovce nebo 

skupinu sportovců. 

2.4. „Sportovec“ – člen pobočného spolku, který se chce tomuto sportu věnovat, účastnit 

se akcí organizovaných pobočným spolkem, a soutěžit v daných disciplínách 

sportovní střelby.  

2.5. „Nezbytný doprovod“ – osoba starší 18 let pro vzduchové disciplíny. Osoba starší 21 

let, která vlastní Zbrojní průkaz příslušné skupiny déle než 3 (tři) roky pro kulové 

disciplíny. Tato osoba doprovází sportovce mladší 18 let nebo sportovce, kteří 

nevlastní Zbrojní průkaz (kulové disciplíny), a je zodpovědná za bezpečnou 

manipulaci a nakládání se zbraněmi a střelivem při střeleckých soutěžích, 

soustředěních a dalších akcí organizovaných pobočným spolkem. 

2.6. „Zbytný doprovod“ – za tento doprovod se považují rodiče sportovce, kteří mohou 

doprovázet svého potomka - sportovce na střeleckou soutěž či se účastnit soutěže 

jako diváci. Tento doprovod se musí řídit pokyny, které vydává „Vedoucí výjezdu“, 

„Trenér“, „Osobní trenér“ či „Nezbytný doprovod“. Při nedodržení těchto pokynů 

může být tento doprovod vykázán z prostoru, kde se koná střelecká soutěž, 

soustředění či jiná akce organizovaná pobočným spolkem.  

3. Rozsah působnosti 

Tato směrnice je závazná pro všechny členy pobočného spolku, zejména pak 

„Sportovce“ pobočného spolku, kteří se účastní soustředění sportovců, tréninků sportovců, 

hromadné přepravy na soutěž, hromadného ubytování při soutěžích či účasti na střeleckých 

soutěžích. 
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4. Povinnosti „Sportovců“ pobočného spolku 

a) Všichni sportovci pobočného spolku, kteří se hromadně přepravují na střeleckou 

soutěž pod vedením „Vedoucího výjezdu“ (je lhostejno, zda se tak děje pomocí vozidel 

Českého střeleckého svazu z.s., soukromých osobních vozidel či hromadné dopravy) jsou 

povinni se řídit pokyny těchto činovníků: 

• Vedoucího výjezdu; 

• Nezbytného doprovodu. 

b) Všichni sportovci pobočného spolku, kteří jsou ubytování při výjezdu na střeleckou 

soutěž, soustředění či jinou akci pořádanou pobočným spolkem pod vedením „Vedoucího 

výjezdu“ (je lhostejno, zda jsou sportovci ubytování v jednou ubytovacím zařízení, nebo ve 

více objektech) jsou povinni se řídit pokyny těchto činovníků: 

• Vedoucího výjezdu; 

• Nezbytného doprovodu. 

c) Všichni sportovci pobočného spolku, kteří se účastní střelecké soutěže pod vedením 

„Vedoucího výjezdu“ (je lhostejno, zda se střelecká soutěž koná na jednom či více 

sportovištích) jsou povinni se řídit pokyny těchto činovníků: 

• Vedoucího výjezdu; 

• Trenéra; 

• Osobního trenéra; 

• Nezbytného doprovodu. 

d) Všichni sportovci pobočného spolku, kteří se účastní soustředění sportovců, tréninků 

sportovců, výjezdů na soutěže, ubytování při soutěžích či střeleckých soutěží jsou povinni 

dodržovat pravidla bezpečnosti, a dále pravidla sportovní střelby, která jsou převzatá 

z mezinárodních pravidel ISSF. Tato pravidla jsou dostupná na webových stránkách Českého 

střeleckého svazu, z.s., a sportovci jsou povinni se s těmito pravidly seznámit. Dále se 

sportovcům zakazuje při výše specifikovaných činnostech užívání alkoholických nápojů, 

jiných návykových látek či léků, které odporují zásadám o Dopingu (informace o zakázaných 

lécích z hlediska Dopingu jsou dostupná na webových stránkách Českého střeleckého svazu, 

z.s.).  
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e) Všichni sportovci (u nezletilých členů pobočného spolku má tuto povinnost jejich 

zákonný zástupce) jsou povinní oznámit bezodkladně změny zdravotního stavu a užívané léky 

Trenérovi, Osobnímu trenérovi, Předsedovi pobočného spolku.  

5. Práva „Sportovců“ pobočného spolku 

Sportovci pobočného spolku, kteří se účastní soustředění sportovců, tréninků sportovců, 

výjezdů na soutěže, ubytování či střeleckých soutěží mohou neuposlechnout příkaz jen 

v případě ohrožení bezpečnosti své nebo jiných osob. Toto neuposlechnutí vyhodnotí 

„Vedoucí výjezdu“, „Trenér“, „Osobní trenér“ či „Nezbytný doprovod“ na místě, a dle 

závažnosti rozhodne s konečnou platností o dalším kroku (např. sportovci nebude umožněno 

pokračovat v tréninku, soustředění, soutěži apod.). Toto neuposlechnutí, bude také znamenat 

podnět pro zahájení disciplinárního řízení, které stanoví, zda se jednalo o oprávněné či 

neoprávněné jednání.  

6. Disciplinární přestupek 

Za disciplinární přestupek se považuje, dojde-li ke kázeňskému porušení povinnosti 

stanovené: 

• Stanovami Českého střeleckého svazu, z.s.; 

• Stanovami pobočného spolku ČSS, z.s. – sportovně střelecký klub Olymp Ostrava; 

• Bezpečnostními pravidly a pravidly sportovní střelby dle ISSF; 

• V článku 4. této směrnice. 

Za disciplinární přestupek se také považuje neuposlechnutí či nedodržování pravidel, které 

stanoví „Vedoucí výjezdu“, „Trenér“, „Osobní trenér“ či „Nezbytný doprovod“. Za další 

disciplinární přestupek se považuje neakceptování rozhodnutí „Disciplinární komise“. 
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7. Disciplinární komise 

Pro účely disciplinárního řízení se ustavuje „Disciplinární komise“ ve složení: 

• Předseda pobočného spolku; 

• Místopředseda výboru pobočného spolku; 

• Trenér či Osobní trenér. 

Tato komise bude zasedat operativně, dle potřeby. Rozhodnutí Disciplinární komise je 

konečné a pro účastníka řízení na straně disciplinárního přestupce (včetně jeho zákonného 

zástupce) závazné.  

8. Účastníci disciplinárního řízení 

Účastníci disciplinárního řízení: 

• Výše jmenovaná Disciplinární komise; 

• Sportovec, který se dopustil disciplinárního přestupku; 

• U nezletilých členů pobočného spolku jejich zákonný zástupce. 

9. Disciplinární postihy 

Dle závažnosti disciplinárního přestupku, se ustavují zejména tyto disciplinární postihy : 

• Napomenutí  - ústní napomenutí při disciplinárním řízení s podmíněnou dobou pro 

opakování přestupku minimálně na 3 (tři) měsíce, tento disciplinární postih se uvede 

do zápisu z jednání „Disciplinární komise“; 

• Důtka - písemné vytknutí disciplinárního přestupku s podmíněnou dobou pro 

případné opakování přestupku minimálně na 6 (šest) měsíců; 

• Pozastavení sportovní činnosti - pozastavení tréninků, účasti na soutěžích, 

soustředěních. Pokud by sportovec toto pozastavení činnosti neakceptoval (např. tím, 

že by se účastnil soutěží bez vědomí pobočného spolku), vystavuje se dalším 

disciplinárním postihům. Toto pozastavení sportovní činnosti může být od 1 

(jednoho), do 6 (šesti) měsíců; 
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• Uhrazení nákladů na výjezd - uhrazení nákladů na výjezd daného sportovce na 

soutěž, pro kterou byl nominován. Tyto náklady vznikly buď přímo pobočnému 

spolku (ČSS, z.s. – sportovně střelecký klub Olymp Ostrava) či nadřízené organizaci 

(RSCM, Český střelecký svaz, z.s.). Za uznatelné náklady lze považovat náklady na 

dopravu, ubytování, stravování, účasti na soutěži (startovné). Do doby, než tyto 

náklady uhradí, bude tomuto sportovci „Pozastavena sportovní činnost“;  

• Ukončení členství v pobočném spolku. 

10. Závěrečná ustanovení 

Tato směrnice se vydává pro vnitřní potřebu pobočného spolku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Ostravě dne 20.5.2019   

 

 

 

         

     za ČSS, z.s. – sportovně střelecký klub Olymp Ostrava 

       Aleš Kurečka, MBA 

            předseda pobočného spolku 

 


