
Asociace víceúčelových základních organizací 

technických sportů a činností České republiky 

Lorecká 465, 284 01 Kutná Hora 
_____________________________________________________________________ 
 
 

Zápis z 1. jednání předsednictva AVZO TSČ ČR 
 

 

Místo: Kutná Hora, Lorecká 465 

 

Datum konání 3. listopadu 2019 

 

 

Přítomni: JUDr. Krabička, Kožený, p. Remža, Slezáková DiS 

 

Hosté: Ing. Maixner 

 

Sekretariát: p. Čepelák 

 

Zapisovatelka: Bc. Krejčová 

 

Program:  

1) zahájení, kontrola plnění úkolů z jednání předsednictva  

2) projednání přípravy na 1. zasedání výkonného výboru AVZO TSČ ČR, včetně přípravy materiálů 

3) příprava plánu práce předsednictva a stálých rad na rok 2020 (prosím předsedy rad o předložení 

plánu práce stálých rad vč. návrhu činnosti a rozpočtu na rok 2020 

4) projednání problematiky zrušení a likvidace p.s. 

5) ekonomická situace v AVZO, návrh rozpočtu na rok 2020, řešení fondu likvidace p.s. apod. 

6) různé (zveřejnění stanov, změna v rejstříku spolků apod), diskuse 

7) závěr 

 

 

Úvod: 

JUDr. Krabička přivítal přítomné na 1. jednání předsednictva a pogratuloval opětovně a nově 

zvoleným funkcionářům. Poděkoval organizátorům sjezdu na Hradě Doubravka jménem 

předsednictva. 

 

JUDr. Cvrčka nikdo nenavrhl na udělení čestného titulu. P. Kožený navrhuje, aby bylo uděleno 

JUDr. Cvrčkovi ocenění. 

 

Předseda poděkoval členům kontrolní komise, která těsně před sjezdem projednala 3 stížnosti, které 

měly vliv na sjezd.  

 

Zápis ze sjezdu byl ověřen oběma ověřovateli a tento byl zveřejněn 9. den po sjezdu. Volební 

protokol a usnesení byly na webových stránkách zveřejněny dříve. Zbývá ještě ověřit stanovy, 



probíhá jazyková korekce. Ve stanovách dle Mgr. Krause má být uvedeno, že musí být v každém 

p.s.  alespoň jeden místopředseda, což vede k tomu, že předsednictvo bude muset PS přikázat, aby 

si každý p.s. zvolil a nechal do veřejného rejstříku zapsat místopředsedu. Mgr. Kraus požaduje, aby 

ve stanovách bylo, že sjezd bere právo zvolit si, kdo bude stat. orgánem – předseda p.s. nebo výbor, 

kdy postupuje obdobně ke stanovám jako u Junáku.   

 

Pokud toto bude ve stanovách, tak by všechny p.s., které nemají místopředsedu zapsaného ve 

veřejném rejstříku, porušovaly stanovy AVZO. Členové předsednictva se shodli, že delegáti 

neodsouhlasili, že u každé PS musí být zvolen místopředseda, ale že mají možnost si případně 

zvolit místopředsedu. 

 

Proběhla kontrola zápisu sjezdu a kontrola navrženého znění stanov – volí předsedu popř. 

místopředsedu. Tedy je zde v čl. XIV. odst. 10 písm. e) volba předsedu příp. místopředsedu. Na 

rejstříkový soud se stanovy pošlou po kontrolách, schválených na VV dle usnesení 11. sjezdu 

AVZO. 

 

V čl. 14 odst. 11 věta druhá se vypouští, je uvedeno v odst. 12. 

 

Na sjezdu v rámci diskuse byl podán návrh Mgr. Krause svolat mimořádný sjezd za účelem úpravy 

stanov. Na sjezdu byl JUDr. Krabičkou upozorněn, aby nechal v tomto smyslu doplnit usnesení, což 

neučil. 

 

Bude na našem webu vyvěšen Strategický plán. Musí se provést změna zápisu ve veřejném 

rejstříku, zapsat místopředsedy hl. spolku, je zapotřebí čestné prohlášení od obou místopředsedů.  

 

Byl podán návrh na úpravu statutu kontrolní komise, nelze úprava, musela by být dle stanov 

schválena sjezdem, což nebylo ani na 10. sjezdu ani na mimořádném. Kontrolní komise tedy koná 

podle platných stanov a podle ust. občanského zákoníku. 

 

JUDr. Krabička seznámil s náklady sjezdu, tj. cca 115.000,-Kč, náklady na sjezd v roce 2014 byly 

cca 185.000,-Kč 

 

Ing. Maixner – uvedl, že při zápisu byla uváděna různá čísla při sčítání hlasů, zejména na začátku 

počítání. Ano, zapsaná jsou nahlášená čísla, asi chyba skrutátorů nebo delegátů, kteří hlasovali při 

všech možnostech, ale vždy se při volbě pracovních orgánu sjezdu pro schválení jednalo o optickou 

většinu pro jejich ustanovení.  

 

ad1) Schválen program bez připomínek 

 

Kontrola plnění úkolů: 

Všechny úkoly byly splněny. Pouze u jednoho p.s., který byl k likvidaci, se bude rušit prováděná 

likvidace, vše splnili, čeká se na jednání VV. Návrh na obnovení likvidace územního kolegia 

Šumperk, kdy se po jeho zrušení zjistilo, že tento p.s. má na účtu ještě 42.000,-Kč. Podle p. 

Havelky je vše už v pořádku. 

Další úkoly se týkaly sjezdu a ty také byly splněny. Program na evidenci sportovních střelnic byl 

ministerstvem zrušen. Sl. Slezáková má připraveny aktualizované seznamy rozhodčích, budou 

vyvěšeny. Čestné tituly přísluší udělovat VV, tak se na sjezdu neprojednávaly. Vyúčtování dotace 

MČR v Přerově bylo provedeno do 5 dnů od jeho ukončení. Zvýšené náklady na telefonní služby na 

sekretariátu, tyto už byly změněny. Vyúčtování je už na cca 1/3 původní výše. Proběhla reklamace a 

telefonní společnost bude 3879,-Kč vracet. Při převádění došlo ke 2 krátkodobým výpadkům ve 

věci www stránek. 

 



p. Kožený přednesl komunikační logo manuál. První problém je to hodně příkazové a zákazové. 

Navrhuje, aby pro p.s. byly pokyny k užívání ve formě návodu – metodické příručky, která bude 

schválena VV. Poděkoval p. Remžovi, že nechal vytvořit logo AVZO ve vektorovém formátu. Pro 

barvy, které se v logu používají, nemáme náhrady ze standardizovaných palet, např. Pantone. Nyní 

není potřeba logo přebarvovat. V manuálu budou navrženy kódy náhradních barev ze 

standardizovaných palet. 

 

ad 2) Projednání přípravy 1. zasedání VV AVZO: 

Nutno do konce roku schválit návrh rozpočtu. Musí se p.s. v kraji odsouhlasit 2 noví členové VV.  

VV proběhne dne 7.12.2019 – Úkol pro p. Čepeláka zajistit místnost.  

 

Úkoly do: 

T: 14.11.2019 navrhnout úpravu směrnice o Udělování titulů, plní členové předsednictva. 

 

p. Kožený – titul Čestný předseda byl zveřejněn výjimečně pouze pro p. Poura na sjezdu 2014, není 

ani v zápisu ani v usnesení. Není zapracován ve směrnici a nikdy nebyl. Zatím se jedná pouze o 

slovní ocenění. 

 

JUDr. Krabička – tato směrnice by měla hlavně směřovat pro oceňování členů p.s. 

 

Na VV se projedná udělování čestných titulů.  

 

Úkol: p. Kožený provede návrh a změnu formuláře udělování čestných titulů. T: do 30.11.2019 

 

Ing. Maixner podává návrh na udělení čestného titulu in memoriam p. Zbirovskému a p. Remža 

paní Urbanové. 

 

Čestné členství bylo projednáván na VV dne 7.11.2015. 

 

Volební řád – p. Kožený zpracoval docela obsáhlý volební řád pro mimořádné volby delegátů pro 

volbu delegátů na sjezd 2019 za Stč. kraj. Navrhuje se tento řád aplikovat i pro další volby jako je i 

např. pro volbu krajského koordinátora a delegátů příštích sjezdů. Nutno směrnici podle úkolu ze 

sjezdu, zpracovat jako jednotnou. Uvede se možnost hlasování i per rollam při jednom navrženém 

kandidátu nebo menším počtu kandidátů na sjezd dle stanoveného klíče za kraj.  

 

Směrnice pro likvidaci zrušených p.s. – bude předložena úprava na VV ke schválení. Změnily se 

stanovy a je nutno k tomuto přihlédnout – zpracuje do 14.11.2019 JUDr. Krabička 

 

Bude nutno projednat rozpočet na rok 2020 – zpracuje do 14.11.2019 JUDr. Krabička 

 

Vypracovat zásady pro čerpání fondu likvidace. T: 14.11.2019 zpracuje JUDr. Krabička. 

 

Plán činnosti a návrh rozpočtu rad – vypracují předsedové rad k předložení VV v termínu do 

6.11.2019. 

 

 

ad 3) Příprava plánu práce předsednictva, VV a stálých rad – předloženy termín a pořad 

jednání v písemné formě  

 

ad 4) Členové předsednictva byli opětovně seznámeni se seznamem p.s. v likvidaci, které doposud 

nebyly ukončeny. Byli seznámeni s problémy u některých likvidovaných p.s. 

 



Majetkové vyrovnání (20 %) při vyvedení majetku bylo schváleno v lednu 2018 na předsednictvu, 

neboť zásady pro nakládání s majetkem byly na mimořádném sjezdu zrušeny. V nové směrnici o 

likvidaci bude navrženo ke schválení. 

 

ad 5) Seznámení se zůstatkem na účtě u KB a.s. 

Na fondu likvidací je 1 400 000Kč 

Je připravován návrh rozpočtu – výdaje cca 1 200 000Kč, včetně rozpuštění části fondu likvidace 

cca 670 000Kč. 

Seznámení s plněním rozpočtu na rok 2019 k 31.10. 

 

ad 6)  

a) Nutno nahradit koordinátora Královéhradeckého kraje a Středočeského kraje. – Úkol: p. Kožený 

do 1. zasedání VV, všechny p.s. v těchto krajích vyzve ke zvolení krajského koordinátora. 

Navrženo, aby byla k organizaci voleb vyzván p.s. s největším počtem členům s využitím volebního 

řádu. 

 

b) p. Pletánek s manželkou byli přijati do AVZO Kalibr dne 21.10.2019. 

 

Nesrovnalost v doméně. – Už je vše AVZO TSČ ČR v pořádku, máme registraci na z.s. AVZO. 

Dokumenty pro vkládání na web posílat p. Koženému. Práva koordinátorů zůstávají.  

Administrativní kontakt je na info@avzo-cr.cz. 

 

c) K 31.10.2019 byla podána dotace na MŠMT činnost dětí a mládeže v AVZO. 

 

Hodnocení návrhu pro projekt Příprava k obraně státu a Podpory branně sportovních aktivit 

obyvatelstva. – Měli bychom mít šanci si požádat. – Úkol: předsedové rad – připravit pro rok 2021. 

Je to postavené na p.s. 

 

Projekt – mimoškolní aktivity pro děti a mládež. 

U MŠMT – projekt Organizace sportu 2020 – Pohyb a zdraví – podmínka být členem ČOV 

 

d) Žádost o poskytnutí dotace na rekonstrukci střelecké stěny a nákup náhradních dílů od p.s. 

Hanušovice ve výši 20.000,-Kč. – Dotace nejsou v rozpočtu AVZO a VV v minulosti rozhodl, že se 

takové dotace schvalovat nebudou. Předsednictvo nesouhlasí s poskytnutím dotace 

 

e) Info: shořela střelnice p.s. Malounty – střelnice byla pojištěna.  

 

f) Mapa p.s. podle místa a oboru – plní p. Kožený – u p.s. nemáme evidované adresy. Navrhuje 

vyhledat ve veřejném rejstříku – úkol pro p. Čepeláka a p. Koženého T: 31.12.2019, vykopírovat 

z rejstříku adresy všech p.s. – zatím se zpracovává tabulka. 

 

g) Ve dnech 18. a 19.10.2019 se v Chebu konala mezinárodní soutěž Zlatý lev. 

 

h) Evidence rozhodčích – je připravena a bude uložena na web. 

Optické kalibry stačí dát do tisku. Vsuvné se připravují. 

Mobilní vzduchovkové elektronické stavy – jeden byl na vyzkoušení v AVZO Chrastava – umí 

vzduchovou pušku a pistoli. Umí i malorážku, musí se pouze nechat vyrobit jiný přední štít. 

Elektronické vyhodnocení rány v terči. Střelci se zobrazuje umístění i hodnota zásahu i včetně 

součtů jednotlivce. Vše se přenáší do počítače. Uživatelská část programu bude v češtině. Jeden 

kompletní stav bude stát cca 30.000,-Kč (terč, kabeláž a monitor a CD s programem). Jednotlivé 

součásti se propojují přes kabel, není nutná WI-FI. Žádost na 40 ks kompletních sad, 25 sad do 

Chomutova a 15 sad pro Chrastavu na dlouhodobou zápůjčku. Musí se ale zaplatit záloha v ½ 



finální částky. Výrobcem je Německá firma. Zatím není podána závazná objednávka. Bylo 

vyzkoušeno státním reprezentantem z Chrastavy – předsednictvo doporučuje VV vyhovět realizaci 

projektu za cca 1.200.000Kč. 

 

i) Rada střelectví předkládá žádost o poskytnutí příspěvku na pořádání mistrovství v roce 2020 a to 

v Chomutově – vzduchovku ve dnech 20.3.-22.3.2020 ve výši 10.000Kč – předsednictvo schvaluje. 

 

j) Rada střelectví navrhuje nepoužívat pro vyhodnocování program Ingma, možno používat 

obyčejné tabulkové programy, a nebo je možno zakoupit za částku 2000,-Kč jiný a občas, po 

několika letech, za 500Kč za aktualizaci – předsednictvo souhlasí s proplacením.  

 

k) Předsednictvo se sejde v březnu – bude v sobotu 21.3.2020 v Chomutově na střelnici v 17.00 

hodin. 

 

l) Ing. Maixner – AVZO Rožnov pod Radhoštěm má nějaké dluhy vůči AVZO? – 80036 – není 

přeregistrovaný. Měli kemp. Jednalo se o vklad do majetku v hodnotě 5 400 000Kč. Závěr 

KRKOLu – dodatečný souhlas. Je nutno najít zápis z republikového kolegia a REPKOL okolo 

30.3.2006 do 31.12.2006 – úkol p. Čepelák T: 6.12.2019. 

 

m) Ing. Maixner - 11.5.2019 se ptal, zda ti, co dostali zvýšení tříd a nesplňovali podmínky. – Sl. 

Slezáková jsou vypracovány nové seznamy odsouhlasené krajskými koordinátory. Přezkoušení 

nebude. Nelze ověřit. Pokud se týká vyslovených chyb (jako je dítě mladší 18-ti let), tyto byly 

vymazány. Je seznam aktivně činných funkcionářů.  

 

n) p. Remža vypracoval Startovací průkaz turistické olympiády. Změnil si telefonní číslo: 

736760381. Navrhuje smazat pí. Jílkovou jako koordinátora, provést opravu příjmení paní 

Sedláčková na Vilímová. Navrhuje odkaz na pojištění dětí a mládeže uvést na titulní stránku AVZO. 

Zápisy z rad se zakládají kde? Na sekretariátu. Předložil vyúčtování tábora. P. Remža informoval, 

že od p. Čepeláka odebral na činnost s dětmi a mládeží 4 ks vzduchových pušek z toho 2 již předal 

p. Vykoukalovi pro PS AVZO Střelecká Ždánice. 

 

ad 7) Závěr: provedl JUDr. V. Krabička, který stanovil další jednání předsednictva na 6.12.2019 v 

17 hod. na sekretariátě v Kutné Hoře.  

Ukončeno dne 3.11.2019 v 15:00 hodin. 

 

Zapsala:  

Ivana Krejčová 

 

 

        JUDr. Vítězslav Krabička 

         předseda 

 

 

 

 

 

 


