Zápis z jednání předsednictva AVZO TSČ ČR z.s.
Místo: Kutná Hora, Lorecká 465
Datum konání 23.5.2020
Přítomni: JUDr. Krabička, Kožený, p. Remža, sl. Slezáková DiS, p. Vykoukal
Hosté: Ing. Maixner
Zapisovatelka: Bc. Krejčová
Úvod:
JUDr. Krabička přivítal přítomné na 3 jednání předsednictva. Dnešní termín je jako náhradní z
důvodu vyhlášeného nouzového stavu COVID 19, původní zasedání mělo být v měsíci březnu 2020
v Chomutově.
Vzpomněl si na bývalé místopředsedy AVZO TSČ ČR JUDr. Cvrčka a Dr. Pletánka, kteří od doby
konání posledního zasedání výkonného výboru zemřeli. Vyzval přítomné k uctění jejich památky.
Uvedl, že jednání se koná v místnosti sekretariátu AVZO, neboť Dr. Jílková, která má pronajatu
sousední místnost, požaduje, v případě využití této místnosti, její desinfekci, kterou p. Čepelák
nezajistil, neboť od p. Jílkové o tom nevěděl.
Navržený program jednání:
1) zahájení, kontrola plnění úkolů z jednání předsednictva a zasedání VV
2) příprava 11. zasedání VV
3) projednání problematiky Rady střelectví
4) projednání problematiky RDM
5) projednání hospodaření AVZO TSČ ČR
6) ostatní majetkové a organizační záležitosti spolku
7) různé
8) závěr

Ad 1) Jednání předsednictva zahájil JUDr. V. Krabička, schválení zapisovatelky: schválena Bc.
Krejčová. Došlo k jednomyslnému schválení programu předsednictva.
Kontrola plnění úkolů z jednání předsednictva a zasedání VV
- úkoly stanovené 11. sjezdem byly splněny
- směrnice a zásady jsou zveřejněny na webových stránkách
- obnovy spolků trvají soudu déle než jejich likvidace, obnova p.s. Šumperk zatím nebyla soudem
provedena
- k nákupu terčových zařízení zatím nedošlo, neboť po novém roce došlo k navýšení kupní ceny
- ukončení členství v AVZO Dr. Jílkové a Dr. Pletánka nebylo nijak dále v souladu s ust. Stanova a
obč. zákoníku řešeno. Od Dr. Jílkové bylo zjištěno, že tato byla opět přijata p.s. Kalibr i opět
zvolena jako předsedkyně tohoto p.s. Dnešní předsednictvo bude toto rozhodnutí dnes ještě řešit.

Nutno do dalších změn stanov dát jako návrh předsednictva k provedení změny, kdy rozhodnutí o
vzetí zpět do AVZO by mohl pouze ten orgán, který vyloučení provedl.
- Členské schůze v krajích dosud zřejmě všude neproběhly z důvodu mimořádného stavu. Zatím
nejsou žádné informace o volbách nových krajských koordinátorů, kde je nutno postupovat podle
volebního řádu pro volby kraj. koordinátorů. Stejně tak nebyly dosud změněny názvy některých
p.s., které nejsou v souladu v platnými předpisy.
- Seznam rozhodčích již byl vyvěšen na stránkách AVZO
- K 31.10.2020 se budou podávat přihlášky do programu : Obrana státu a branně sportovních aktivit
obyvatelstva o poskytnutí dotací, řeší koordinátor a garant J. Remža spolu s RS a RDM.
- Mapy p.s. na www se stále řeší, stále se připravuje nový web – úkol pro p. Čepeláka a Koženého
trvá.
- 3 p.s. mají problémy s majetkem, viz dále
- Školení rozhodčích. Byl projeven zájem v únoru 2020, připravuje se na podzim 2020
- Dotace na soutěže 5x 10.000,-Kč. Nebude Zlatý lev a ani mistrovství ČR ze vzduchovek.
- Program INGMA. Není nutné jej využívat. Lze využívat jiné.
- Odkaz na pojištění dětí a mládeže na hlavní stránce www bude uveden až na novém webu.
p. Kožený – přemýšlel o výrobě nového typu průkazu, zejména o plastových kartách, kdy tiskárna
na tyto karty stojí 40.000Kč + příslušný software, ale muselo by to být tištěné na jednom místě.
Musel by se jejich tisk zpoplatnit. Zatím se ponechají stávající průkazy. Nebude dáno na VV jako
návrh ze strany předsednictva.

Ad 2) příprava 11. zasedání VV
- Termín by měl být v sobotu 13.6.2020. Dosud není upřesněno místo v Kutné Hoře, p. Čepelák
napsal e-mail na školní jídelnu učiliště v Kutné Hoře, kdy stále platí rozestupy v rámci opatření
COVID. Zatím se neozvali. Vše, co odpovídá velikostně, tak je zadáno na měsíce dopředu. Nabízí
se možnost na infocentru Městského úřadu Kutná Hora, kde již bylo školení ohledně stanov. P.
Čepelák dostal jako úkol poptat se i na toto místo. Dále je návrh v Postřelmově. Zatím zůstává
termín a oblast Kutná Hora.
- Zatím není znám nový seznam členů výkonného výboru z důvodu možných voleb nových
koordinátorů. Max 13 koordinátorů, 4 členové předsednictva, p. Čepelák, 3 členové kontrolní
komise.
- Zahájení proveden p. Kožený. JUDr. Krabička bude v předsednictvu. Bc. Krejčová bude navržena
jako zapisovatelka. Byly předneseny další návrhy předsednictva na složení komise (návrhové) a
ověřovatelů.
- Přednesen navrhovaný program pro 11. zasedání VV.
- Jednání by bylo od 10:00 hodin cca do 15:00 hodin.

Ad 3) projednání problematiky Rady střelectví
sl. Slezáková – Směrnice jsou vloni schválené. Pravidla veteránů budou dány ke schválení. Nová
mezinárodní pravidla letos nebudou z důvodu odsunu Olympiády. Školení rozhodčích bude v II.
pololetí. Odpadlo MČR ve vzduchovkách. Odpadl Zlatý lev. Pistole měly být v Semilech, kde ale
bývalá předsedkyně odešla od AVZO, asi soutěž bude přesunuta do Chomutova, pokud neprojeví
zájem jiný p.s. Pušky budou v Chrastavě. Free Contest bude v Chebu. Vzhledem k tomu, že zemřel
JUDr. Cvrček navrhuje předsednictvu zvolit jako člena RS p. Hynka Mikulčíka z p.s. Chrastava,
kdy se jedná o dlouholetého střelce a vynikajícího trenéra, který vychoval i státního reprezentanta
ve sportovní střelbě z pušek ISSF. Bude navrhovat novou směrnici pro ustanovení nových školitelů
a zkušebních komisařů, a to v souladu s platnými předpisy. Předloží na dalším zasedání
předsednictva a VV.
Dotaz JUDr. Krabičky – příprava na POKOS a podobné programy, garantem navrhuje p. Remžu,
který povede sl. Slezákovou a p. Vykoukala.
Předsednictvo schvaluje jako nového člena RS p. Hynka Mikulčíka z p.s. Chrastava.

Ad 4) projednání problematiky RDM
p. Vykoukal se vyjádřil k činnosti RDM. Byla ustanovena nová RDM. Čeká ještě na potvrzení
některých navržených. Zpravidla se jedná o lidi z jeho okolí. Děkuje za dosavadní činnost p.
Pourovi, pí. Pourové a pí. Jílkové. Budou pořádat 2 dvoutýdenní tábory. Navrhují ke zpracování
nový soutěžní řád STO, a to až po ukončení tohoto roku. STO by mělo být pro celé AVZO, nikoliv
pro určitou oblast ČR. Termín je na konci prázdnin. Jejich propozice předloží ke schválení
předsednictvu na dalším jednání. Případné změny statutu RDM budou navrženy na příštím jednání
VV.
K POKOSu uvádí, že si to prostudoval veškeré dostupné materiály a to i od doby Svazarmu, které
by mohly pomoci k požádání dotace a splnění podmínek MO ČR. Ještě shání některá stanoviska a
podklady a příští týden by měl mít všechno dostupné.
JUDr. Krabička uvedl, že byly zaplaceny členské příspěvky RDM, byla schválena dotace MŠMT
pro děti a mládež ve výši 132 tis. Kč.
P. Remža uvedl, že zpracoval výroční zprávu AVZO. JUDr. Krabička uved, že z podkladů, které
byly zaslány p. Remžovi jím byla zpracována velmi pěkně. Je nutno ji předkládat MŠMT. Výroční
zpráva bude předložena ke schválení na příštím VV. JUDr. Krabička v pozvánce na VV přiloží tuto
zprávu.

Ad 5) projednání hospodaření AVZO TSČ ČR
Informoval o stavu finančních prostředků na účtu, který je téměř stejný jako v loňském roce.
Mnoho p.s. však dosud neuhradilo odvody. Uvedl, jaké jsou pravidelné výdaje. Jsme -51.000Kč. Ve
fondu likvidace je však cca 1.400.000Kč. Pohledávky nevymožených nájmů v částce 600.000Kč,
které jsou zřejmě nevymahatelné, jsou vymáhány, všude jsou podány exekuční návrhy a probíhají
exekuce či insolvenční řízení. Na dluzích je v současné době cca 1.800.000Kč. Máme další vlastní
dluh, kdy byly peníze poskytnuty p. Havelkovi na nákup puškařské dílny. P. Havelka napsal, že
z důvodu nouzového stavu opětovně žádá o posunutí doby splatnosti. Zůstatek dluhu je 552.000Kč.
Vzhledem k tomu, že se jedná o tzv. leasingovou smlouvu, je možné tuto smlouvu vypovědět. Bude
se nadále řešit, bude poslána upomínka s termínem splacení T: 30.6.2020. Předsednictvo pověřuje

sl. Slezákovou prověrkou dílny a strojů, tak jak to podléhá smlouvě, kdy je oprávněna si sebou vzít
další osobu k prověření stavu.
Odeslání odvodů bylo plněno částečně. Zodpovědní jsou krajští koordinátoři. Je nutno, aby tito s
p.s. v kraji spolupracovali. Nouzový stav nijak neovlivnil elektronické komunikace. P. Čepelák
vyzve krajské koordinátory a dlužné p.s. k doplacení odvodů. T: 12.6.2020 výjimka pro letošní rok
Z této částky se vypočítává částka odměny pro krajské koordinátory, i když podle stanov je
stanovena lhůta pro výpočet k 15.5.2020. Schvaluje se posunout tento termín výjimečně pro tento
rok a vzhledem ke COVID 19 na 12.6.2020. Pan Čepelák uvedl, že tabulka, kterou předložil je
k 30.4.2020, dostane dne 25.5.2020 od účetní částečný výpis za měsíc květen 2020 k 25.5.2020.
JUDr. Krabička uvedl, že v souvislosti s mimořádným stavem dostal žádost 2 p.s. o proplacení
ušlých zisků jednotlivých p.s. Vlastně uvádí, že vzhledem k výpadku jejich komerční (obchodní)
činnosti, což není a nesmí být jejich hlavní činností ve spolku. Např. spotřeba energií nemohla
nastat, pronájmy budov jsou dlouhodobé a ze zákona mohou být max. odsunuty. Pokud se jedná o
zbrojní zkoušky, tak počet uchazečů se zpravidla nemění. JUDr. Krabička uvedl, že podle stanov,
pokud by některý p.s. měl dluh, tak AVZO odpovídá pouze do výše ročního odvodu. AVZO nebude
sanovat žádné hospodářské ztráty jednotlivých p.s. z důvodu vlastní právní osobnosti p.s. a jejím
vlastním hospodařením dle platných stanov. Jakékoliv vyhovění těmto žádostem by bylo
nestandartní jednání vůči samotné hospodářské samostatnosti jednotlivých p.s.

Ad 6) ostatní majetkové a organizační záležitosti spolku
a) Likvidace pokračují pomalu a jistě. Kromě cca 195 p.s. kdy nebylo možno vzhledem
k nouzovému stavu osobně převzít potřebné doklady. Uvedl p.s. které jsou v insolvenčním řízení či
kde byl podán na výmaz. Byl podán opětovný návrh na likvidaci dvou p.s. (Otrokovice a Zaječice)
p.s. Zaječice – již nechce být v AVZO a chce zfúzovat se Zálesákem, byli upozorněni, že to nelze,
majetek údajně již převedli a chtějí, aby AVZO provedlo likvidaci p.s. na svoje náklady. JUDr.
Krabička navrhuje zrušení p.s. s likvidací dle ust. Občanského zákoníku a platné směrnice.
b) Uzavření sportovišť COVID 19 – již je opětovně možnost pokračovat v činnosti.
c) Bude dotace pro přípravu dospělých na brannou přípravu. Zajišťuje ve spolupráci RDM a RS p.
J. Remža.
d) Dva dotazy týkající se členských schůzí k ukončení volebního období. Je nutno, aby jednotlivé
p.s. řešili novou volbu. Je nutno projít všechny p.s. a upozornit je na nutnost nové volby. Při novém
pětiletém období je nutné opět poslat čestná prohlášení a protokol o volbě. Prověření p.s. a zaslání
upozornění zajistí JUDr. Krabička do 30.6.2020.
e) Dr. Jílková a její vyloučení. V době, kdy byla znovu přijata a znovu zvolena došlo údajně
k jejímu opětovnému zvolení jako předsedkyně p.s. Kalibr. Navrhuje do spolkového rejstříku podat
informaci o vyloučení členky a poslat p.s. Kalibr dopis jako upozornění, že nemá činit kroky, které
jsou proti zájmům AVZO.
f) p. Kraus z AVZO TSČ ČR Střelci Teplice poslal další výzvu, byl poučen o tom, že se má obrátit
na předsedkyni svého p.s. či krajského koordinátora.
g) Připravit ocenění pro pana Radu z Čižic – po dohodě s p. Barochem připraví na příští VV p.
Kožený.
h) Rozdělení dotací MŠMT pro p.a. a ústředí AVZO zajistí JUDr. Krabička a p. Remža.

i) JUDr. Krabička potřebuje poslat od p. Čepeláka přihlášku k prodloužení členství v ČRDM.
j) Dotaz p.s. na platbu daně z nemovitosti, byl informován, že osvobozeni jsou pouze poizemky
veřejné přístupné pro sportovní účely. Je nutno přímo přejít v jednání s finanční správou.
k) Žádost o uvedení střelby malorážky s oporou do mistrovských soutěží – řeší B. Slezáková a T.
Kožený
l) Kontrola účetnictví. Paní Kozumplíková poslala veškeré účetní doklady na sekretariát, kdy za
tyto zodpovídá osobně do jeho vrácení p. Čepelák. Kontrolní komise se domluví na termínu
kontroly na sekretariátu a poté připraví zprávu pro zasedání VV.
m) p.s. Ochoz u Brna – obec vystavěla víceúčelové hřiště. Chtějí užší spolupráci s AVZO.
n) p.s. Biskupice – u jednoho p.s. provedena likvidace, majetek byl převeden na z.s. Druhá p.s.
dostala majetek do užívání, ozvala se obec a chtějí převést majetek bezplatně darováním na obec.
Předsednictvo nesouhlasí s darováním, navrhuje pouze prodej. Navrhuje se, aby byl obcí zpracován
znalecký posudek ke stávající hodnotě pozemku a staveb. Prodej musí odsouhlasit výkonný výbor.
o) p.s. Senetářov – O majetek se údajně nestará. Jedná se o Jihomoravský kraj. Jedná se o rekreační
objekt, bude řešit krajský koordinátor.
p) p.s. Havířov Prostřední Suchá – mají garáž a chtějí ji prodat. Nadále trváme na 20% z prodeje
delimitovaného majetku dle platných stanov a zásad.
r) p.s. Autokemp Náchod – už od nás asi nic nechtějí, mají nový výbor. Musí investovat 300.000Kč
do čističky.
s) p.s. AVZO Zlív – byl projeven zájem o pozemek s garáží, který je dlouhodobě neužíván a objekt
údajně chátrá. Hodnota je mim. 2.000.000Kč. Jedná se o delimitovaný majetek. V případě další
žádosti zájemce bude řešit krajský koordinátor.
t) p.s. Kutná Hora, kde má pozemek. Technické sporty Kutnohorsko. Nutno řešit případným
obnovením likvidace dle vydaného registračního listu AVZO.
u) p.s. Kudlovice – seznámení se s kupní smlouvou. Odsouhlaseno s prodejem v roce 2018 s 20%
odkupní cenou.
v) p.s. Vsetín – pomohli jsme jim získat budovy s opravárenskou dílnou z důvodu nového IČ, kdy
však bylo zjištěno, že pozemek není p.s. Předsednictvo nesouhlasí s odkoupením ze strany AVZO
uvedeného pozemku. Nechť si p.s. zvolí vlastní zákonný postup (vydržení, věcné břemeno, nájemní
smlouva apod.)
w) p.s. Jasimov – měl veřejný zájem pomáhat při opatřeních COVID 19. Předsednictvo jim děkuje.

Ad 7) různé
Diskuse členů předsednictva. Zejména ke vzhledu nových www stránek a typu a oprávnění vkládání
článků.

Ad 8) závěr

JUDr. Krabička poděkoval všem za účast a ukončil jednání, kdy uvedl, že další termín jednání
předsednictva bude 12.6.2020 od 17:00 v Kutné Hoře a následovat bude druhý den výkonný výbor.
Ukončeno dne 23.05.2020 v 15:30 hodin.
Zapsala:
Ivana Krejčová
JUDr. Vítězslav Krabička
předseda

