
A s o c i a c e  v í c e ú č e l o v ýc h  zá k l a d n í c h  o rga n i za c í   

t e c h n i c k ýc h  s p o r t ů  a  č i n n o st í  Č e s ké  re p u b l i k y  

L o re c ká  4 6 5 ,  284 01 Kutná Hora 

 _________________________________________________________________________________ 

 

Zápis ze 13.  zasedání výkonného výboru AVZO TSČ ČR, z. s.  

 

Kutná Hora, 5. června 2021 

  

Přítomni: JUDr. Krabička, p. Kožený, p. Remža, sl. Slezáková, p. Michna,  p. Véber, p. Musil,  

Hosté: Ing. Maixner, Bc. Krejčová, p. Čepelák 

Omluveni: p. Lhotka, p. Pokorná, p. Strmiska, p. Kropáček, p. Havelka, p. Baroch, p. Hůla, 

 

Začátek: 09:30 hodin 

Zasedání zahájil p. Kožený. Všechny přivítal na dnešním zasedání a vyzval všechny 

zúčastněné k uctění památky zesnulého bývalého předsedy AVZO TSČ ČR z.s. pana Poura. 

Přítomno je 9 členů s hlasem rozhodujícím, neboť JUDr. Krabička a sl. Slezáková mají 

každý 2 hlasy rozhodující (za předsednictvo a KK). 

 

a. Návrhová komise:  Miroslav Véber, Blanka Slezáková 

b. Pracovní předsednictvo:   JUDr. Vítězslav Krabička,  Tomáš Kožený 

c. Zapisovatelka:   Ivana Krejčová 

d. Ověřovatelé zápisu:   Jaromír Remža, Josef Čepelák 

Schváleni jednomyslně. 
 
Navržený program: 

1.        Projednání zprávy předsedy o činnosti předsednictva od zasedání (per rollam) 12.    
Výkonného výboru AVZO TSČ ČR, z. s. včetně kontroly plnění úkolů 

2. Projednání zprávy o stavu probíhajících likvidací u jednotlivých p.s.,  

3. Projednání hospodaření AVZO TSČ ČR, z. s. – schválení účetní závěrky za rok 2020, 
schválení výroční zprávy 2020, odvody čl. příspěvků na rok 2021 a plnění rozpočtu za rok 
2021, návrh na odpis pohledávky, souhlas se změnou kupní ceny v případě prodeje 
nemovitého majetku 

4. Zprávy o činnosti krajských koordinátorů a činnost p.s. v krajích a dále zprávy 
předsedů RS a RDM 



5. Různé, diskuze 
6. Přijetí usnesení 13. zasedání Výkonného výboru AVZO TSČ ČR 

7. Závěr 

Navržený program byl schválen jednomyslně. 
 

1. Projednání zprávy předsedy o činnosti předsednictva od zasedání (per rollam) 12. 

Výkonného výboru AVZO TSČ ČR, z. s. včetně kontroly plnění úkolů 

JUDr. Krabička přenesl svoji zprávu o činnosti předsednictva od 11. zasedání VV, tj.  
od 13.6.2020. Hovořil o plnění úkolů. Hovořil o problémech a hlasování per-rollam. 
Uvedl, že některé p.s. mají zavádějící názvy nebo názvy, které neodpovídají ust. Obč. 
zákoníku. Hovořil o činnosti předsednictva v době minulé, zejména v době nouzového 
stavu, kdy předsednictvo se sešlo skutečně 3x a 1x rozhodovalo korespondenčně. 
Uvedl, že většiny p.s. se prováděly volby složení jejich statutárních orgánů. V 
některých krajích se schvalovali noví krajští koordinátoři. Zatím nejsou zvoleni krajští 
koordinátoři v Pardubickém kraji a v Libereckém kraji. Uvedl, že převážně všechny 
mistrovské soutěže neproběhly, nekonaly se také školení rozhodčích, pouze o 
prázdninách loňského roku se podařilo uspořádat některé akce pro děti, jako tábory a 
STO. Hovořil o platbě členských odvodů. Kdy některé dosud neměli možnost 
uspořádat členské schůze na kterých by p.s. příspěvky vybraly. Navrhuje, aby první 
lhůta (15.5.) dle platných stanov byla pro letošní rok prodloužena, stejně jako vloni, 
do 30.6.2021.  

 
Prodloužení této lhůty bylo schváleno jednomyslně. 
 
Druhá lhůta pro odvod členských příspěvků podle stanov se zachovává. 
 
Uvedl, že dnes je již možnost konat řádné členské schůze a to dle platných hygienických 
podmínek. Hovořil o tom, že jsme neobdrželi dotaci od MŠMT. Hovořil o dalších dotačních 
programech a to na neinvestiční i investiční náklady pro p.s. Uvedl, že jsme obdrželi dotaci 
od ministerstva obrany ve výši 94.000Kč na pořádání na konání 9 veřejných střeleckých 
soutěží z kulových zbraní. 
 
p. Kožený uvedl, že pouze jeho p.s. požádal, prostřednictvím hlavního spolku, o čerpání této 
dotace, dále že sl. Slezáková se pokusí zajistit dvě soutěže. Uvedl, že minimálně 14 dní před 
závodem se musí na ministerstvo poslat propozice . 
 
p. Michna uvedl, že některé p.s. v kraji, jako např. Kovona Karviná, by takovou soutěž mohla 
uspořádat. 
 
p. Véber uvedl, že by vypracoval směrnici pro vyúčtování této dotace. 
 
p. Kožený uvedl, že komise v Národní sportovní agentuře a Ministerstva obrany 
nekomunikují. 
 
p. Remža upozornil o dotaci Můj klub, kde žádají přímo jednotlivé p.s., kdy naše p.s. byly 
velmi úspěšní. 



 
JUDr. Krabička uvedl, že ministerstvo obrany má vyhlášený i další program, kde v letošním 
roce AVZO nežádalo o poskytnutí dotace. 
Požádal, aby na další jednání VV byly zaslány návrhy na udělování čestných titulů. 
Informoval o změně směrnice o cestovních výdajích a vytvoření nového formuláře o 
vyplácení cestovních náhrad. 
Informoval, že sekretariát bude přemístěn do Chebu, kde bude smluvní vztah mezi AVZO a 
Okresním kolegiem Cheb jako p.s. Nebude žádným způsobem omezen kontakt se 
sekretariátem pro naše p.s. Sídlo z.s. může změnit pouze sjezd a proto zůstává, zde v Kutné 
Hoře. Uvedl, že je zde velký archiv, kdy vše bude přestěhováno a všechny potřebné 
dokumenty budou naskenovány a uchovány, ostatní budou po jejich prohlídce řádně 
skartovány. Nábytek sekretariátu nebude přemístěn. Počítač si zakoupí p. Čepelák. Laserová 
tiskárna bude přemístěna do Chebu, stejně tak tel.č. a e-mail info@avzo-cr.cz . Adresa 
josef.cepelak@avzo-cr.cz bude přesměrována na soukromou adresu pana Čepeláka, který odchází do 
řádného starobního důchodu. Sekretariát bude pracovat na základě smluvního vztahu, pouze 
mu bude zakoupen nový notebook.  
JUDr. Krabička dále informovat o aktualizacích našich p.s. Hovořil zejména o p.s. Březkač, 
Jindřichův Hradec. p. Musil uvedl informace, které o tomto p.s. ví.  
JUDr. Krabička informoval i o p.s. Frymburk. 
Informoval, že předsednictvo projednalo výroční zprávu za rok 2020, zprávy o hospodaření 
AVZO. Informoval o změně předsedy Rady dětí a mládeže, kdy novým předsedou je p 
Kropáček. 
Uvedl, že registrační listy nejsou dle Stanov zapotřebí, kdo jej bude chtít vystavit zaplatí 
poplatek 100Kč. Uvedl, že všechny orgány chtějí výpis z veřejného či spolkového rejstříku. 
Byly zakoupeny pracovní sešity z dotace MŠMT. 
Byl podán návrh na nákup 1000Kč propisek s logem AVZO v max. hodnotě 14kč za 1 ks. 
Informoval o zprávě Městské soudu v Praze ve věci likvidaci p.s. Okresní kolegium Šumperk. 
Bude podána stížnost předsedovi Městského soudu v Praze na nečinnost soudu. 
P.s. které dosud neprovedly změnu statutárního orgánu (po 5-ti letech od poslední volby 
statutárních orgánů) mohou být zlikvidovány na základě rozhodnutí soudu. 
Předsednictvo projednalo informaci o podaném trestním oznámení na AVZO. 
Informoval o pojištění všech našich dětí v rámci členství v ČRDM. 
Informoval, že předsednictvo pro prostudování podkladů u p.s. kde by bylo možno podat 
žalobu na neplatnost nebo určení vlastnictví k nemovitému majetku, bylo rozhodnuto, že 
tyto žaloby nebudou podány. 
Informoval o kontrole zápůjček vzduchových zbraní ze sekretariátu.  
Informoval, že jsme obdrželi žádost o poskytnutí dotace z MO, další z MŠMT byla zamítnuta. 
Informoval, že p. Havelka splácí nepravidelně svůj dluh. 
 

2. Projednání zprávy o stavu probíhajících likvidací u jednotlivých p.s.,  

JUDr. Krabička přednesl informace o probíhajících likvidacích podle seznamu, který byl všem 

členům VV zaslán. Byla provedena lustrace všech dlouhodobě nečinných p.s.  

p. Michna uvedl, že pan Jožo Arnold p.s. registrační č.  80046, Bělá, pošta Boletice, je úplně 

nekontaktní, kdy nelze zjistit na jeho osobu žádný kontakt. Dále uvedl, ještě p.s., který veden 

panem Tomanem, reg.č. 80043 chce také likvidaci. JUDr. Krabička uvedl, že s ním již hovořil. 

mailto:info@avzo-cr.cz
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Sl. Slezáková uvedla, že měla telefonický hovor s členem některého našeho p.s., že nemůžou 

dostat na svůj účet. Členové VV uvedli, že banky prováděli kontrolu svých klientů podle 

veřejného rejstříku a pokud byly informace u klienta jiné než ve veřejném rejstříku, 

prováděly omezení přístupu k účtu klienta. 

 

3. Projednání hospodaření AVZO TSČ ČR, z. s. – schválení účetní závěrky za rok 2020, 

schválení výroční zprávy 2020, odvody čl. příspěvků na rok 2021 a plnění rozpočtu za 

rok 2021, návrh na odpis pohledávky, souhlas se změnou kupní ceny v případě 

prodeje nemovitého majetku 

JUDr. Krabička poděkoval p. Remžovi za vypracování výroční zprávy. Informoval o stavu 

účetnictví a účetní závěrky. Vysvětlil jednotlivé položky. Přednesl plán rozpočtu na rok 2021 

a jeho plnění k 30.4. Požádal o schválení odpisu pohledávky na základě informace exekutora, 

kdy dlužník již byl vymazán  z obchodního rejstříku.  

U p.s. Kutnohorsko nás městský úřad Kutná Hora informoval o vlastnictví pozemku a požádal 

o prodej tohoto pozemku, který byl již prodán a dále byl zjištěn další pozemek, přístupovou 

cestu, kdy dva zájemci si již zakoupili část tohoto pozemku, město tento pozemek nechce a 

následně celá skupina 8 majitelů pozemků v okolí místa, kteří navíc na tomto pozemku mají 

věcné břemeno, navrhli kupní cenu 73kč/m2.  

VV se změnou kupní ceny jednomyslně souhlasí. 

 

4. Zprávy o činnosti krajských koordinátorů a činnost p.s. v krajích a dále zprávy 

předsedů RS a RDM 

JUDr. Krabička uvedl, že je mu jasné, že jednotlivé kraje a komise v uplynulém období, v 

době nouzového stavu, nemohly ze zákona vykonávat činnost, tak jak ji měly naplánované.  

Jihočeský kraj – p. Musil – informoval, že v daném období probíhali členské schůze per 

rollam, kdy děkuje za součinnost JUDr. Krabičkovi. Uvedl, že i když posílal opakovaně 

odpovědi na žádost o volbu krajského koordinátora, tak k dnešnímu dni má nadpoloviční 

souhlas se svým znovuzvolení. Uvedl, že svoje p.s. informoval, že je nutno se vyrovnat s 

rokem 2019, s rokem 2020 a i připravit rk 2021. Jednání per rollam má jednu výhodu, že se 

nemusí nikdo vyrovnávat s nesmyslnými dotazy a každý se musí projevit, protože nelze volby   

provádět anonymně, každý se totiž musí projevit pod svým jménem. Je to však velmi 

náročné na práci a čas svolavatele. Těm, kteří nemají email, tak se musí obejít osobně, popř. 

prostřednictvím České pošty s.p. s dodejkou. Informoval o stavu p.s. Centropex Dačice. 

Karlovarský kraj – p. Kožený – po Coronavirovou dobu byl v kraji asi jediným aktivním p.s. 

jeho p.s., kdy se podařilo uspořádat cca 1/2 akcí a to včetně dětských akcí. Tato doba 

poznamenala i přeshraniční spolupráci.  

p. Véber uvedl zprávu o činnosti jejich p.s. 



Moravskoslezký kraj – p. Michna – byla provedena volba krajského koordinátora, KRKOLu, 

předkládá kopie zápisů ze zasedání. Byl opakovaně telefonicky dotazován, zda volba 

proběhla. Hovořil o tom, že již bez vysokoškolského vzdělání nelze vykonávat činnost trenéra 

a žádá nechť toto VV rozvede a svoje členy informuje proč tímto krokem zabránili v podávání 

žádostí o poskytování dotací od obcí apod. Hovořil i o dalších informacích o činnosti v kraji. 

p. Kožený – uvedl, že p. Michna uvedl nepravdivou informaci, kterou se pokoušela šířit paní 

Jílková, že byla zrušena kvalifikace trenérů a rozhodčích. Máme dokument - Interní 

dokument k průkazům stávajících průkazů trenérů a rozhodčích. Zejména se týkalo akreditací 

uváděných  na průkazech. V tomto dokumentu je uvedeno, že všechny získané kvalifikace v 

rámci AVZO TSČ ČR nadále platí. Staré průkazy nebyly nikdy zrušeny a stále platí. Je to i 

součástí Usnesení VV. Bylo to potvrzeno v roce 2017. Nejsme oprávněni k vydávání licencí 

trenérů I. a II. třídy. Dále uvedl, že u licence trenér zbrojíř je zrušeno slovo zbrojíř. Funkci 

zbrojíře definuje zákon o zbraních a střelivu a žádná organizace nemá právo udělovat licenci 

zbrojíře, neboť ani zákon to nevyžaduje a tím ani neumožňuje. Toto bylo možné pouze v 

období let cca 1991 až 1993. 

JUDr. Krabička uvedl, že AVZO TSČ ČR z.s. jako takový neposkytuje žádné dotace. Jednotlivé 

p.s. mají možnost si žádat o dotace u různých úřadů (krajský, městský, obecní a přes NSA) a 

dále prostřednictvím AVZO a to v případě, že se včas přihlásí s žádostí a tato dotace bude 

AVZO příslušným úřadem vyřešena. AVZO působí jako metodik a jednotlivým p.s. poskytuje 

pomoc. 

p. Michna – proč jsme se podivili ke kondolenci. Dále hovořil o JUDr. Cvrčkovi.  

sl. Slezáková – informovala o termínu školení rozhodčích, která je převážně pro českou část a 

zároveň požádala p. Michnu, aby uspořádal školení v moravské části. P. Michna uvedl, že 

sám registruje 15 žádostí a sl. Slezáková ví o jednom žadateli z Brna. 

Za RDM přednesl zprávu p. Remža - Informoval o neposkytnutí dotace od MŠMT, i přesto se 

budou konat 3 dětské tábory. Informoval, že hodnotící komise k tomuto neposkytnutí 

nepodala žádné vyjádření. Plánuje se letošní STO  v období 17.-19.9.2021 v Travinách-Lipník, 

což je v bývalém vojenském areálu Milovice. Informoval, že z loňské dotace od MŠMT jsme 

zakoupili knížku „Jak se zachovat, když…..“ Požádal o schválení peněžitého příspěvku na 

konání STO v částce 10.000Kč.. - Schváleno jednomyslně.  

 

5. Různé, diskuze 

p. Kožený požádal, aby ti, kteří něco pořádají a mají Facebook, aby jej o vložení příspěvku 

informovali a on to předá na sociální sítě AVZO. Informoval o spuštění nového webu, kdy 

kterýkoliv člen obdrží na základě vyplnění formuláře vlastní přístupové jméno a heslo. Na 

veřejné části webu budou dostupné pouze některé, základní informace. Ti co mají přístupy 

admin, tak oprávnění jim zůstane. Nové webové stránky představil. Ke spuštění nového 

webu dojde tento víkend. Informoval o tom, že zatím bude nové akce vkládat na web sám, 

proto žádá o zasílání informací o jejich konání. Členové VV obdrží přístupy na nový web e-

mailem od pana Koženého. 



p. Remža, zda by bylo možno  web vkládat informace o výsledku konání akcí, zejména o 

propagacích akcí. Zejména se jedná o akce pořádané na základě dotací. Požádal o uvedení 

odkazu na novinky od ČRDM, jejichž jsme členy. 

p. Maixner – oprávnění trenér a rozhodčí. Zda se licence udělovali i 14letým dětem. Seznam 

byl aktualizován a kde byl uveden chybný údaj či neoprávněný zápis bylo toto uvedeno do 

pořádku. 

6. Přijetí usnesení 13. zasedání Výkonného výboru AVZO TSČ ČR 

p. Véber přednesl za návrhovou komisi usnesení ze 13. zasedání VV. 

Usnesení bylo schváleno jednomyslně. 

7. Závěr 

JUDr. Krabička všem přítomným poděkoval za účast. Uvedl, že další jednání VV je 

naplánováno na 20. listopadu 2021. Toto však bude upřesněno.  

 

Zapsala:  

Ivana Krejčová 

 

 

ověřili:  


