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Členství, členské příspěvky a odvody z členských příspěvků 
 
Protože PS nemusí mít povinně ustanoven výbor, může v souladu z občanským zákoníkem 
rozhodovat o přijetí za člena předseda PS, pokud výbor není ustanoven. Proti nepřijetí za člena se 
zájemce nově odvolává pouze členské schůzi příslušného PS, nikoliv výkonnému výboru AVZO. 
 
Minimální členské příspěvky byly zvýšeny na 200 Kč za dospělého člena za rok. Určování výše odvodů 
z členských příspěvků zůstalo v kompetenci Sjezdu delegátů. Termín úhrady členských příspěvků si 
každý PS určuje sám, mezní termín je 30. duben. Mezní termín pro zaslání odvodů je 15. květen. 
 
Byla zrušena povinnost oznamovat členovi PS zánik jeho členství pro nezaplacení členských příspěvků 
ani v náhradním termínu. Ulehčuje se tak činnost zejména spolkům, které mají větší množství 
dětských členů s vyšší fluktuací. 
 
Byla zrušena povinnost PS zasílat jmenné seznamy svých členů. Předpokládá se pouze zasílání počtu 
členů v rozdělení na dospělé, děti a mládež. 
 

Majetek 
 
Dochází k výraznému uvolnění pravidel pro nakládání s majetkem jednotlivých PS. Nakládání 
s majetkem PS bylo dosud upraveno Směrnicí pro nakládání s movitým a nemovitým majetkem, která 
se týkala nejen majetku získaného delimitací, ale i majetku získaného vlastní činností jednotlivých PS. 
Tato směrnice byla nyní zrušena a byla přímo ve stanovách nahrazena jednoduchým ustanovením, 
které z původních delimitačních protokolů pouze kopíruje stále platný požadavek na souhlas AVZO 
s prodejem delimitovaného majetku. (Toto ustanovení bylo už ve stanovách z roku 2010, ale v roce 
2014 bylo vypuštěno a bylo nahrazeno zmíněnou směrnicí s výrazně širším dopadem.) Vše ostatní je 
od nynějška ponecháno jen na vůli jednotlivých PS, které tím dostávají větší prostor pro samostatné 
rozhodování o vlastním majetku. Současně byla také zrušena povinnost PS každoročně dokládat 
inventury majetku. 
 

Krajské uspořádání AVZO 
 
Princip krajského uspořádání rámcově v určité podobě zůstává, jen se sjednocuje a dává do pořádku 
problematický a nejednotný stav v různých krajích: 
 
V několika krajích v minulosti vznikly pobočné spolky s názvem Krajské kolegium. Předsedové těchto 
PS by podle dosud platného Statutu krajských kolegií měli být voleni předsedy či zástupci pobočných 
spolků ve svých krajích, ale to by bylo za této situace protiprávní: předseda PS (byť s názvem Krajské 
kolegium) nesmí být volen nikým jiným než členy svého vlastního PS. Dále ze zákona také platí, že 
jeden PS (v tomto případě krajské kolegium) nemůže být nijak nadřazen jinému PS a nikdo také nesmí 
nutit jiné osoby, aby se staly členy nějakého PS.  
 
V některých krajích, kde krajská kolegia nemají formu PS, vykonával práci krajského předsedy 
samostatně jediný člověk, v jiných krajích tento člověk spolupracoval se skupinou lidí – kolegiem. 
Tam, kde plnil práci krajského předsedy jediný člověk bez příslušného kolegia, docházelo 
k porušování stanov, které vyžadovaly existenci kolegia. Pokud v některých krajích kolegia nebyla, 
neexistoval legální způsob, jak donutit členy AVZO, aby v těchto případech kolegium vytvořili. 



 
Problematický byl i hojně využívaný zjednodušující titul „krajský předseda“. Krajská úroveň spolků 
není možná a takový „předseda“ pobočným spolkům ve svém kraji v žádném smyslu nepředsedal. 
Pouze plnil v souladu se statutem koordinační a informační funkci vůči PS ve svém kraji. 
 
Tyto problémy byly nyní vyřešeny tak, že krajská kolegia byla nahrazena krajskými koordinátory. 
Koordinátor vykonává podobnou činnost jako dřívější předseda kolegia. Úkoly krajského koordinátora 
jsou obecněji specifikovány, je jim dána volnost v práci, byly vypuštěny úkoly, které byly příliš 
nekonkrétní či v praxi nereálné, byly vypuštěny právně problematické detaily a koordinátoři dostali 
nově právo mít přímý vliv na vznik nových PS. 
 
Pokud v krajích existují a pracují jakékoliv podoby krajských kolegií, mohou beze změny zůstat a 
pracovat stejným způsobem i nadále. Pokud někde existují PS s názvem Krajské kolegium, je třeba 
mít na paměti, že předseda takového pobočného spolku nikdy nesmí být (ani v minulosti nesměl být) 
volen nikým jiným než právě členy tohoto konkrétního pobočného spolku a nikdo nesmí být nucen 
k členství v tomto PS. Krajský koordinátor však musí naopak být vždy volen zástupci PS ve svém kraji. 
 

Komise pro sportovní a zájmovou činnost, odborné rady 
 
Komise pro sportovní a zájmovou činnost (KSZČ) byla zrušena a její aktuální členové byli převedeni do 
nově vzniklé Rady střelectví. Ke zrušení KSZČ vedla zejména její problematická koncepce, která 
počítala s tím, že se KSZČ bude po odborné i organizační stránce věnovat všem zájmovým a 
sportovním odvětvím v rámci AVZO, což se ukázalo v praxi jako nereálné. KSZČ plnila své odborné 
úkoly jen ve střelectví, a to ještě jen v některých střeleckých odvětvích. 
 
Současně se zrušením KSZČ byl dán prostor pro možnost vzniku specializovaných stálých rad pro 
různé odbornosti. Jako první vznikla výše zmíněná Rada střelectví a pokud o to projeví zástupci jiných 
odborností zájem, mohou vzniknout i jiné rady. 
 
Zpracoval dne 5.5.2018 
Tomáš Kožený 
 


