Asociace víceúčelových základních organizací
technických sportů a činností České republiky
Lorecká 465, 284 01 Kutná Hora
___________________________________________________________________________
Kutná Hora, Lorecká 465
dne 13.06.2020

Zápis z 11. zasedání
výkonného výboru AVZO TSČ ČR
Přítomni: JUDr. Krabička, p. Kožený, p. Remža, p. Vykoukal, sl. Slezáková, p. Michna, p. Kaláb, p.
Véber, p. Baroch
Hosté: Bc. Krejčová, p. Čepelák, p. Havelka st. a ml.
Omluveni: p. Hůla, p. Musil, p. Kropáček, pí. Vilímová, p. Strmiska, p. Jirman, p. Maixner, p. Lhotka

Ad1) Jednání zahájil p. Kožený v 09:18 hodin a seznámil přítomné s navrženým programem:

1. Zahájení, prohlášení usnášeníschopnosti, schválení programu, volba návrhové komise,
schválení zapisovatelky a ověřovatelů zápisu
2. Projednání zprávy předsedy o činnosti předsednictva od zasedání 10. Výkonného
výboru AVZO TSČ ČR, z. s. včetně kontroly plnění úkolů
3. Projednání zprávy o stavu probíhajících likvidací u jednotlivých p.s., rozhodování o
zrušení p.s. s likvidací a povolání likvidátora těmto zrušeným p.s.
4. Projednání hospodaření AVZO TSČ ČR, z. s. – schválení účetní závěrky za rok 2019,
schválení Výroční zprávy 2019, odvody čl. příspěvků na rok 2020 a plnění rozpočtu za
rok 2020
5. Projednání zprávy kontrolní komise a projednání opatření ke zjištěným nedostatkům
z kontroly
6. Zprávy o činnosti krajských koordinátorů a činnost p.s. v krajích
7. Různé, diskuze
8. Přijetí usnesení 11. Zasedání Výkonného výboru AVZO TSČ ČR
9. Závěr
Sl. Slezáková navrhuje samostatný bod: Projednání a schválení směrnice Udělování kvalifikace lektor
a zkušební komisař pro rozhodčí sportovní střelby, jako nový bod za bod 5.)

Navržený program
1.
2.
3.
4.

5.

Zahájení, prohlášení usnášeníschopnosti, schválení programu, volba návrhové komise,
schválení zapisovatelky a ověřovatelů zápisu
Projednání zprávy předsedy o činnosti předsednictva od zasedání 10. Výkonného výboru
AVZO TSČ ČR, z. s. včetně kontroly plnění úkolů
Projednání zprávy o stavu probíhajících likvidací u jednotlivých p.s., rozhodování o
zrušení p.s. s likvidací a povolání likvidátora těmto zrušeným p.s.
Projednání hospodaření AVZO TSČ ČR, z. s. – schválení účetní závěrky za rok 2019,
schválení Výroční zprávy 2019, odvody čl. příspěvků na rok 2020 a plnění rozpočtu za
rok 2020
Projednání zprávy kontrolní komise a projednání opatření ke zjištěným nedostatkům
z kontroly

6.

Schválení směrnice Udělování kvalifikace lektor a zkušební komisař pro rozhodčí sportovní
střelby.

7.
8.
9.
10.

Zprávy o činnosti krajských koordinátorů a činnost p.s. v krajích
Různé, diskuze
Přijetí usnesení 11. zasedání Výkonného výboru AVZO TSČ ČR
Závěr

Schváleno: Pro: 9, Proti: 0, zdržel se: 0

Návrhová komise: p. Véber, sl. Slezáková, p. Baroch
Pracovní předsednictvo: JUDr. Krabička, p. Kožený
Ověřovatel zápisu: p. Remža, p. Vykoukal
Mandátová komise nebude, její úkoly budou plnit ověřovatelé zápisu.
Zapisovatelka: Bc. Krejčová
Schváleno: Pro: 9, Proti: 0, zdržel se: 0

Ad 2) JUDr. Krabička přednesl zprávu předsedy o činnosti předsednictva od 10. Zasedání Výkonného
výboru AVZO TSČ ČR, z.s. včetně kontroly úkolů.

Projednání zprávy předsedy o činnosti předsednictva od zasedání 10. Výkonného výboru
AVZO TSČ ČR, z. s. včetně kontroly plnění úkolů
Přivítal všechny přítomné na dnešním zasedání VV. Vyzval přítomné k uctění památky bývalých
členů VV, kteří zemřeli od minulého zasedání VV a to JUDr. Cvrčka a Dr. Pletánka.
Uvedl, že úkoly z 11. Sjezdu AVZO na hradě Doubravka byly splněny, Úkoly stanovené z 10.
zasedání VV byly splněny, nebo se plynule plní. Částečně nejsou splněny z důvodu mimořádného
opatření COVID 19. Jedná se zejména o volby statutárních orgánů p.s., volby krajských koordinátorů,
nákup terčových zařízení pro střelbu vzduchovkových disciplín, příp. projednání názvů jednotlivých
p.s.: Tyto úkoly mají prodloužený termín do konce roku 2020. ¨

Předsednictvo se sešlo 2x. Z toho první bylo posunuto na květen 2020 z důvodu COVID 19. Druhé
jednání bylo včera. Předsednictvo se zabývalo: www stránkami, na kterých se stále pracuje, směrnice a
zásady jsou zveřejněny.
- Obnova likvidace jednoho z p.s. je v rukách soudu. (p.s. Šumperk dříve zrušený)
- Vyloučení Dr. Jílkové, která si následně obnovila členství v p.s. Kalibr. Bylo zjištěno, že jsou určité
nedostatky ve stanovách. Je proto nutno opět začít projednávat jednotlivé připomínky ke stanovám. Je
logické, že když vyšší orgán vyloučí člena, není možné, aby nižší orgán člena opět přijal. Musí
přijmout orgán, který vyloučil či vyšší orgán – nutno řešit.
- Volba krajských koordinátorů, kdy předsednictvo projednalo postup při volbách a je zveřejněna
směrnice.
- Projekt POKOS a Obrana státu dostal na starosti jako garant p Remža.
- Byly podány další návrhy na likvidaci dalších p.s. dle navrženého seznamu – projednáno dále na VV.
- Byly projednány majetkoprávní záležitosti jednotlivých p.s.
- Školení rozhodčích v prvním pololetí roku se nekonalo z důvodu COVID 19. Bude, podle zájmu
v druhé polovině roku.
- V letošním roce budou pouze 3 mistrovské soutěže ve střelbě. Free Contest a MČR ve vzduchových
zbraních se nekoná bez náhrady. V původním termínu Free Contestu bude místo soutěže Zlatý Lev.
- Předsednictvo se zabývalo dalšími záležitostmi RS i RDM. Vyzval všechny krajské koordinátory,
aby ve svých krajích zapojili své p.s. k účasti na STO v Bučovicích.
- Dostali jsme dotaci od MŠMT pro děti, částka byla již přerozdělena podle návrhu RDM.
- Předsednictvo se zabývalo navrženou Výroční zprávou, kterou velmi kvalitně zpracoval p. Remža.
- Dotace POKOS, přihlášky p.s. do října 2020, garantuje p. Remža
- Předsednictvo se zabývalo hospodařením AVZO. Dluhem na puškařské dílně. Pohledávkami AVZO
a to starými i nájemným z nájmu v Šumperku, všude jsou exekuce. Těžko vymahatelné.
- Odvody z členských příspěvků. V květnu 2020 bylo zaplaceno velmi málo odvodů, předsednictvo
prodloužilo lhůtu oproti stanovám pro letošní rok z důvodu COVID 19 a nový termín byl 12.6.2020,
většina p.s. tohoto termínu využila. Odměny krajským koordinátorům byly stanoveny podle odvodů
k 12.6.2020.
- Seznámil přítomné s možností p.s. požádat si o dotaci v rámci COVID 19 o uhrazení nutných
nákladů z programu Národní sportovní agentury
- Dále uvedl, že předsednictvo se zabývalo dalšími likvidacemi p.s.
- Projednávalo dotazy na volby předsedů a výborů p.s., byly poslány dopisy těm p., kterých se to týká.
Jedná se o p.s., které mají tyto orgány zvolené v roce 2015.
- Předsednictvo se zabývalo dopisy Mgr. Krause a Dr. Jílkové. Dr. Jílkové nebudeme odpovídat, neboť
byla z AVZO vyloučena a není tedy naší členkou.

- Předsednictvo projednávalo návrhy na ocenění funkcionářů.
- Předsednictvo se zabývalo žádostmi, zda je nutno platit daně z nemovitosti.
- Dále se zabývalo zprávou kontrolní komise.
- Předsednictvo se zabývalo žádostmi některých p.s. o udělení oprávnění prodat nemovitý majetek.
Byli upozorněni na podmínky podle stanov a platných zákonů. Zde jsou další nedostatky ve
stanovách.
- Předsednictvo se zabývalo zprávami Krajského koordinátora Olomouckého kraje.
- Dále se zabývali dotacemi z MŠMT a platbou příspěvků ČRDM za pojištění dětí a mládež (LT,
soutěže).

- Příští jednání předsednictva bude 29.8.2020 v Bučovicích. Další 24. října 2020 v Chebu a
době konání Free Contestu. Následné pak 6. listopadu 2020 v Kutné Hoře.
- Návrh na jednání dalšího VV 7. listopadu 2020 pravděpodobně opět v Kutné Hoře.
Uvedl, že VV je zde pro všechny aktivní p.s. AVZO.
VV bere nyní na vědomí zprávu předsedy AVZO s tím, že bude schvalována v rámci
přijatého usnesení.

Ad3) Projednání zprávy o likvidacích p.s.
a) JUDr. Krabička uvedl, že seznam probíhajících likvidací poslal všem členům před dnešním
jednáním.
b) Uvedl, že jsou i nové návrhy na likvidaci p.s. dle vlastních žádostí p.s.:
- p.s. Černovice, kteří chtějí převést věci do majetku ČSS Černovice. p. Michna –
připomněl sjezd. Byl upozorněn, že se nejedná o delimitovaný majetek.
- p.s. Otrokovice, souhlasí krajský koordinátor
-p.s. Zaječice - jsou členy jak v AVZO, tak i v Zálesáku, kam převedou veškerý
majetek včetně členů
- p. Michna opět uvedl, že je nutno nesouhlasit s odprodejem veškerého majetku. Byl
opětovně upozorněn, že podle stanov podléhá souhlasu pouze nemovitý delimitovaný
majetek.
- p.s. Kutnohorsko – kde jsou 2 pozemky, kde obec chce provést nějaké úpravy na
pozemku
- p.s. TSČ Karlín s žádostí souhlasí i krajský koordinátor
- Přednesl návrh krajského koordinátora Středočeského kraje navrhuje zrušit PS Kalibr
z důvodu porušování stanov a zájmů AVZO, kde nerespektuje rozhodnutí VV.

Ad4) Projednání hospodaření AVZO TSČ ČR, z. s. – schválení účetní závěrky za rok
2019, schválení Výroční zprávy 2019, odvody čl. příspěvků na rok 2020 a plnění
rozpočtu za rok 2020, různé
a) JUDr. Krabička uvedl, že všichni členové VV dostali veškeré podklady e-mailem. Po
jejich schválení bude účetní závěrka zveřejněna ve veřejném rejstříku. Poděkoval za
velmi dobré zpracování Výroční zprávy AVZO za rok 2019 zejména z oblasti činnosti
s mládeží
b) Seznámil přítomné z čerpáním finančních prostředků v roce 2020 a plněním rozpočtu
AVZO k 31.5.2020.
c) Uvedl, které p.s. dosud nezaplatili členské odvody.
d) Byly zpracovány finanční náhrady nákladů pro jednotlivé koordinátory z odvodu p.s.
v jednotlivých krajích
e) Informoval o prodloužení splatnosti dluhu p. Havelky mladšího ve věci puškařské
dílny, kdy mu bylo vyhověno, aby uhradil dlužnou částku za rok 2020, včetně běžných
splátek, do konce roku 2020.
Ad5) Projednání zprávy kontrolní komise a projednání opatření ke zjištěným
nedostatkům z kontroly
Zprávu přednesla Bc. Krejčová, všichni ji obdrželi e-mailem včetně vyjádření JUDr. Krabičky
k přijatým opatřením. V letošním roce již p.s. které dostávají dotaci z MŠMT přes AVZO dle
Dohod. Ze strany členů VV ani členů KK nebyly žádné připomínky.

Ad6) Schválení směrnice Udělování kvalifikace lektor a zkušební komisař pro rozhodčí
sportovní střelby.
p. Kožený seznámil přítomné se směrnicí, kterou dnešního dne všichni obdrželi v tištěné formě.
Informoval, že stávající seznamy dávno již nejsou aktuální. Uvedl důvody vydání této směrnice.
Navrhuje doplnit směrnici v čl. 2.5 o doplnění nového bodu f) na vlastní žádost, další bod označit jako
pokračující. Čl. 3.1 doplnit … a udělovat kvalifikaci rozhodčích,. 3.4. doplnit o písmeno f) na vlastní
žádost, další bod přečíslovat postupně.
Připomínka: JUDr. Krabička – po schválení je nutné zveřejnit na www podmínky obnovy v
seznamech.
p. Kožený – požádal krajské koordinátory, aby na tyto funkcionáře zajistili kontakty, kdy původní
seznam je bez platných kontaktů.
p. Michna:
1) Máme i jiné odbornosti jako jsou praky
2) bod 2.4. – nutno doplnit, že školit může pouze lektor licence A – Sl. Slezáková, někdy si velmi
zkušený a kvalitní funkcionář nechce rozšířit kvalifikaci a je velmi dobrý instruktor
3) Tato směrnice znamená, že on sám už být nemůže, dělá trenéra, rozhodčího či lektora. – Byl
upozorněn, že jediné, co nemůžeme, je udělovat licence B a vyšší u trenérů

p. Kožený uvedl, že tato směrnice má právě zamezit svévolnému udělování či odebírání licencí
jednotlivcem, je nutné, aby to vše prováděla RS
Hlasování o schválení směrnice s doplněními:
Pro: 8, Proti : 1 (Michna), Zdržel se: 0

p. Michna – je nutno to dát do aktualit a zbytek do odborných komisí.
Ad7) Zprávy o činnosti krajských koordinátorů a činnost p.s. v krajích
Písemnou zprávu, kterou poslal p. Strmiska za Zlínský kraj, přečetl JUDr. Krabička.
p. Kaláb přednesl zprávu za Olomoucký kraj. – doložil ji v písemné formě
p. Michna přečetl rozsáhlou zprávu za Moravskoslezský kraj. Přednesl dotazy, které
požadoval zapsat a odůvodnění také zapsat do zápisu – nebylo možno zapsat, neboť
zapisovatelka není stenotypistka a při rychlosti čtení p. Michny nebylo možno zápis provádět.
p. Kaláb návrh p. Michnovi ukončit čtení jeho zprávy, že je velmi rozsáhlá.
P. Michna uvedl, že podá na p. Kalába trestní oznámení, neboť jej nenechal se řádně vyjádřit.
JUDr. Krabička uvedl, že je nutno řádně číst zápisy z jednání z předsednictva, a na některé
otázky p. Michny, které zaznamenal, odpověděl.
p. Kožený uvedl, že na novém webu budou složení komisí zveřejněny. Uvedl, že do roku
2019 byly všechny články přístupné po zobrazení daného roku. Nyní jsou zobrazeny všechny
roky bez logu roku.
p. Kožený – p.s. Petrovice řádně platí příspěvky min. poslední 3 roky, je přeregistrován v roce
2014, na sekretariátu doložen i delimitační protokol z roku 1991, včetně dříve vydaných
registračních listů p. E. Pourem.
Ad8) JUDr. Krabička požádal o mimořádné zařazení dalších bodů, které je nutno odhlasovat,
než část členů odjede po obědě domů.
Přednesl žádost Obce Biskupice o prodeji majetku AVZO v k.ú Obce Biskupice, není v
majetku p.s. Navrhuje, aby byl udělen souhlas VV s prodejem za částku 200.000Kč.
Ad9) p. Véber přednesl usnesení z dnešního jednání. Bez připomínek:
Hlasování o přijetí usnesení:
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Schváleno.
V 11:55 hodin přestávka na oběd.
Ve 13:10 hodin pokračování po přestávce.
Ad7) p. Véber přednesl zprávu za Karlovarský kraj - předložil písemně.
JUDr. Krabička krátce přednesl zprávu za Jihomoravský kraj.
p. Baroch přednesl zprávu za Plzeňský kraj – doložil písemně.
p. Michna předložil písemnou zprávu za svůj kraj.
sl. Slezáková přednesla zprávu za Ústecký kraj i za Radu střelectví. Informovala, že na
nákupu terčových zařízení se pracuje pošta. Vzhledem k navýšení kupní ceny bude těchto
stanovišť zakoupeno pouze 16ks. Vzduchovková republika nebyla z důvodu COVID 19.

Pistolová republika bude v Chomutově, termín předběžně 12-13.9.2020. Puškařská republika
bude v Chrastavě předběžně 5-6.9.2020.
JUDr. Krabička vznesl dotaz, zda rada střelectví nepotřebuje 16 stanovišť z p.s. p. Michny.
Školení rozhodčích je předpoklad, že by byl v době konání některé z kulové disciplín. Uvedla,
že došlo ke změně složení RS, kdy by odsuhlasen p. Mikulčík místo zemřelého JUDr. Cvrčka.
p. Vykoukal přednesl zprávu za RDM. Seznámil přítomné s propozicemi STO v Bučovicích.
Hovořil o POKOS a AKTIVNÍ ZÁLOHY. Členům VV prezentoval knihu „Jak se zachovat
když… vydanou NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., Bratislavská 23d, 602 00 Brno
Dále uvedl, že na každém SVAZRMU byl Sborník metodických příruček z jednotlivých
oblastí branné výchovy, a dále prezentoval další sborníky k pobytu dětí v přípravě a branné
výchovy.
Ad8) Různé, diskuze
p. Kožený - www stránky – byl navázán kontakt s novým grafikem, www stránky spravuje
stále p. Slavík.
p. Michna – je nutno upravit fotky, aby je tam bylo možno vkládat.
Dotaz Bc. Krejčové
Uvedení p.s. za názvem pobočného spolku není nutné uvádět. JUDr. Krabička - Podle názoru
Nejvyššího soudu toto uvedeno být nemusí.
JUDr. Krabička – článek „SVAZARM je zpátky“ – navrhuje se do komise MO pro dotace
navrhnout za AVZO p. Koženého. Sportovní organizace musí být zaregistrované u Národní
sportovní agentury. https://www.agenturasport.cz/
p. Remža podal zprávu jako místopředseda AVZO a informoval o sporu s p. Michnou v přístupu
k volbám KK a ohradil se k emailovému vyjádření p. Michny cit „jsi jeden z těch co vylučuji pro
potřebu zajistit majetek a likvidaci p. spolků, s Dr. Pletánkem a s Dr. Jílkovou.

Ad10) P. Kožený ve 14:25 hodin ukončil dnešní jednání VV. Připomněl, že další jednání VV
bude 7.11.2020 v Kutné Hoře.
Zapsala: Bc. Ivana Krejčová DiS
.
JUDr. Vítězslav Krabička
předseda

