
Asociace víceúčelových základních organizací 

technických sportů a činností České republiky 

Lorecká 465, 284 01 Kutná Hora 

 _________________________________________________________________________________ 
 

 

Zápis z 10. zasedání Výkonného výboru AVZO TSČ ČR, z. s. 

 

 
Kutná Hora, Hotel U Kata, Štefánikova 92 
Datum: 7. prosince 2019 v 09:00 hodin 
 
 

Přítomni: JUDr. Krabička, p. Remža, p. Kožený, sl. Slezáková, p. Kropáček, p. Hůla, p. Veber 

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

Omluveni: p. Michna, p. Musil, pí. Vilímová, p. Strmiska, p. Jirman 

Nepřítomna pro úmrtí:  Mgr. Urbanová 

Vzhledem k tomu, že není přítomno více jak ½ pozvaných, tak je nutno dle platných stanov 

vyčkat ½ hodiny nebo do příjezdu dalšího člena VV. 

09:14 hodin  - dostavil se p. Baroch 

Jednání zahájil p. Kožený 

 

Navržený program: 

1. Zahájení, prohlášení usnášeníschopnosti, schválení programu, volba návrhové komise, 

schválení zapisovatelky a ověřovatele zápisu 

2. Projednání zprávy předsedy o činnosti předsednictva od 11. sjezdu AVZO TSČ ČR včetně 

kontroly plnění úkolů 

3. Projednání zprávy o přeregistrování PS ve spolkovém rejstříku a problematiky zrušení PS s 

likvidací, obnovení činnosti již zrušených spolků 

4. Projednání návrhů na zrušení pobočných spolků s likvidací a povolání likvidátora těmto 

zrušeným PS 

5. Projednání a schválení směrnice o udělování čestných titulů 

6. Projednání  a schválení směrnice o likvidaci zrušených pobočných spolků AVZO TSČ ČR 

7. Projednání a schválení volebního řádu pro volby krajského koordinátora a delegátů na sjezd 

8. Projednání a schválení Metodické příručky - komunikační manuál 

9. Ekonomická problematika 

a) projednání hospodaření AVZO TSČ ČR a plnění rozpočtu na rok 2019 

b) návrh rozpočtu AVZO TSČ ČR na rok 2020 

c) projednání a schválení zásad pro tvorbu a užívání Fondu likvidace 



10. Zprávy předsedů Rady střelectví a Rady dětí a mládeže, včetně schválení plánu jejich 

činnosti a rozpočtu na rok 2020 

11. Zprávy o činnosti krajských koordinátorů 

12. Různé, diskuze 

13. Přijetí usnesení 10. zasedání Výkonného výboru AVZO TSČ ČR 

14. Závěr 

Předsednictvo navrhuje několik drobných změn: 

za bod 1 vložit bod schválení p. Vykoukala - předsedy RDM, návrh p. Remža 

za bod 2 vložit projednání finálního znění stanov AVZO TSČ ČR dle provedené korekce 

 

Byla prohlášena usnášeníschopnost. 

Hlasování s navrženým programem po úpravách. pro: 8, proti 0, zdržel se: 0 

Návrhová komise: p. Baroch, Ing. Maixner, p. Veber – pro: 8, proti: 0, zdržel se:  0 

Pracovní předsednictvo: p. Kožený, JUDr. Krabička – pro 8: proti: 0, zdržel se: 0 

Zapisovatelka: Bc. Krejčová – pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0 

Ověřovatelé zápisu: p. Remža, p. Lhotka – pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0 

Mandátová komise – vzhledem k tomu, že se jednání nezúčastnilo velké množství členů, tak 

mandátová komise nebude. Nikdo není proti. 

p. Kožený přivítal nového člena VV p. Kropáčka jako nového koordinátora za Středočeský 

kraj. Pan Kropáček se krátce členům VV představil. 

p. Kožený přivítal p. Vykoukala a předal slovo předsedovi RDM p. Remžovi. Tento představil 

pana Vykoukala, zejména uvedl, že p. Vykoukal je dlouholetým aktivním členem RDM. Za 

RDM navrhl p. Vykoukala na nového předsedu RDM. 

09:28 hodin – dostavil se p. Kaláb a host p. Havelka 

p. Vykoukal uvedl krátce informace o své osobě a členství v RDM. Uvedl, že krátce byl i 

členem RepKol. Mimoškolním aktivitám dětí se věnuje dlouhé roky, včetně dětských táborů. 

Hlasování o schválení p. Vykoukala jako předsedy RDM - pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0 

 

ad2) JUDr. Krabička přednesl zprávu o činnosti předsednictva od 11. sjezdu AVZO. Konaly 

se již 2 jednání předsednictva. Přivítal zde p. Kropáčka a plně věří, že situace v jeho kraji se 

zklidní. Sjezdem byly uloženy 2 úkoly: korekce textu stanov a vyřešení titulu čestného 

předsedy. Pokud se týká návrhů Mgr. Krause k funkci kontrolora a místopředsedy v každém 

p.s. stejně tak jak je to u Junáku, předsednictvo je názoru, že tyto funkce by u našich p.s.  

neměly být povinné, je na uvážení každého p.s., zda tyto funkce obsadí. Uvedl, jaký je 

současný stav místopředsedů a kontrolorů, jednatelů či výborů jako statutárního orgánu. 

Pokud by se souhlasilo s názorem Mgr. Krause musela by většina p.s. provést změnu ve 

veřejném rejstříku. Nové stanovy, ačkoliv jsou platné a účinné nejsou vyvěšeny a zveřejněny 

na veřejném rejstříku a na www a to z toho důvodu, že 11. sjezd AVZO stanovil VV úkol 

provést korekci jejich textu. Předsednictvo se připravovalo na dnešní zasedání VV, další 

jednání VV je v návrhu zda bude v květnu či červnu 2020. VV se má scházet vždy dvakrát do 

roka, tedy asi v říjnu či listopadu 2020. Dále se předsednictvo zabývalo, plánem svého jednání 

v roce 2020. 



Upozornil, že AVZO nejsou pouze střelci, s čímž předsednictvo souhlasí, opakovaně na VV to 

uvádí a stále žádá, aby i ostatní odbornosti navrhly složení jejich oborových rad. 

Zmínil plnění a plánu rozpočtu či stavu a směrnici pro Fond likvidace. Ze sjezdu je vše k 

dispozici a kromě stanov vše zveřejněno. Podepsaný zápis bude vyvěšen následně, neboť 

ačkoliv byl již schválen oběma ověřovateli, tak teprve dnes byly fyzicky podepsány. Náklady 

na 11. sjezd byly nižší než na sjezd v roce 2014. Z pozvaných 62 delegátů na sjezd se 

dostavilo 57. 

Obnovení likvidací p.s. Okresní kolegium Šumperk, kde se dodatečně našly peníze na účtu u 

banky, je nutno obnovit likvidaci tohoto p.s., aby mohly být tyto peníze využity jejich krajem. 

Aktualizovaný seznam rozhodčích. Věnovala se mu rada střelectví, je již vyvěšen na www. 

Komunikačním manuálem se zabýval p. Kožený. 

Dále se předsednictvo zabývalo směrnicemi pro: čestné tituly či volební řád, u volebního řádu 

se jedná spíše o metodiku jak postupovat, není to právně závazné. Volebním řádem se zabýval 

už minulý VV. 

Předsednictvo ze zabývalo volbami koordinátora pro Středočeský kraj a Královéhradecký 

kraj. P. Pletánek jeho p.s. neexistoval, nebyl registrován. Měl po celou dobu 2 členy. Členem 

AVZO mohl a může být pouze člen jiného p.s. Následně se zapojil do p.s. Kalibr v říjnu 2019 

a měli být přijati zpět ke květnu 2019 a později dle vyjádření pí. Jílkové již v roce 2013. Což 

stanovy neumožňují. 

Seznam p.s. pro likvidaci, jedná se o p.s. na které nejsou kontakty. Před koncem roku 2013 

nebyla evidence na MVČR jako AVZO. Pan Čepelák měl organizace na CD a poslal je na 

MVČR, kde se pak objevily i tyto nefunkční organizace. Od srpna 2019 se již neplatí poplatek 

u obchodního věstníku. Tedy náklady budou proti předchozímu roku menší. Těchto p.s. je 

hodně a jejich likvidace bude probíhat průběžně, kdy bude trvat cca 1,5 roku. 

V současné době je problémem majetkoprávní vyrovnání ve výši 20 % při prodeji 

delimitovaného majetku. Lze opětovně vyřešit směrnicí i či postačí rozhodnutí VV. 

Doména AVZO, facebookové stránky. 

Projekty: 

MŠMT – děti – byl podán, dále Pohyb a zdraví – pouze členové Českého olympijského 

výboru 

Obrana státu a branně sportovní aktivity obyvatelstva – letos se to nestihlo, ale pro příští rok 

mají obě rady úkol se podáním žádosti zabývat 

Seznam p.s. se zaměřením na jejich aktivity včetně mapy ke zveřejnění na www. Na tomto 

pracoval p. Čepelák za spolupráce s p. Koženým. 

Předsednictvo se zabývalo některými e-maily. Zejména o nákupu pistolí pro AVZO, vysvětlí 

pak případně p. Veber, jsou pouze z důvodu dodržení zákona o zbraních zapůjčeny 

dlouhodobě p.s. Cheb, který pro propagaci AVZO vykonává mnoho. Bylo to schváleno na 

mimořádném předsednictvu v říjnu 2019. Dále nákup 40 ks mobilních vzduchovkových 

elektronických stavů, pro rozvoj dětí a mládeže do budoucna. Jedná o sice o vysokou částku, 

která by však měla mít velký přínos pro AVZO. Konání MČR ze vzduchových zbraní bude ve 

dnech 20-22. března 2020 v Chomutově, což není na překážku, aby další roky se opět konaly 

jako obvykle v Hanušovicích. 

Předsednictvo se dále zabývalo případným dluhem jednoho p.s., kdy vše bylo dohledáno, a 

žádný dluh není. 



Předsednictvo se zabývalo startovacími kartami STO a dále zprávou o činnosti p.s. Rybník 

Kocián. 

Jeden p.s. má kemp, kde nemají zkolaudované stavby, žádají o půjčku - nebudou se peníze 

vkládat do cizího majetku, pouze do majetku z.s. Ke kolaudaci potřebují vybudovat čističku 

odpadních vod. 

p.s. Frymburk – z důvodu neplacení bylo rozhodnuto o likvidaci. Byla tam pěkná střelnice, 

povedlo se jim ji vyvést z majetku, kdy měli podmínky, byla tam 10ti letá lhůta. REPKOL jim 

následně schválil, že postačí lhůta 5ti letá. Platbu pro AVZO jsme nedohledali. 

p.s. Vejprnice – předseda p.s. psal, že peníze z účtu převede na z.s. Zemřel a k převodu 

nedošlo. 

E-mailové aktivity některých našich členů. Ano, před sjezdem jsem je očekával, ale po sjezdu 

zejména Mgr. Kraus, který pro přípravu změn stanov provedl hodně, tak po sjezdu jako osoba 

neznalá dlouholeté činností v AVZO, neúmyslně vyvolal u jednotlivých členů AVZO další e-

maily Některé z nich se pak dostaly na hranu nebo až přes „čáru“, kdy se v některých 

vyjádřeních může jednat až o naplnění přestupku či trestného činu pomluvy. 

Uvedl, že pro jednotlivé krajské koordinátory budou v usnesení uvedeny 3 úkoly, a to volba 

koordinátorů, konání čl. schůzí p.s. a případná změna názvu p.s. 

Dále se zjistilo, že mnoho spolků má velmi bizarní názvy, jako třeba telefonní číslo. Většina 

spolků používá přezdívky či zkratky nebo č. telefonu, ale správně mají používat název, který 

je uveden ve veřejném rejstříku. Je to další úkol pro krajské koordinátory vyzvat tyto p.s. k 

provedení změny a poskytnout jim spolupráci ke změně názvu. Pokud však nebudou chtít, tak 

změnu názvu provést nemusí. 

Poděkoval všem členům VV za dosavadní činnost a do dalšího období popřál klid pro jejich 

práci v rámci sportovní a zájmové činnost. Nepřeje si, abychom se i nadále hádali, tak jak to 

vzniklo po 11. sjezdu. 

Navrhl zprávu ke schválení či vzetí na vědomí. 

Hlasování o schválení zprávy předsedy z.s. - pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0 

 

ad) Stanovy - p. Kožený informoval přítomné o navržené korekci stanov 

11. sjezd se zabýval stanovami, kdy místo několika drobností, tak se sjezd zabýval i jinými 

změnami. Text poté proběhl korekturami. tj. jazykovou úpravou, nelogickými ustanoveními. 

Proběhla např. u p.s. jazyková úprava a dále p. Kožený seznámil se všemi korekturami. 

JUDr. Krabička uvedl, že Mgr. Kraus na sjezdu navrhoval mimořádný sjezd, ale do usnesení 

sjezdu nebyl navržen. Uvedl, za jakých okolností je možné svolat mimořádný sjezd, podle 

platných stanov. 

Hlasování o provedených korekturách nových stanov: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 1 

p. Kaláb požádal, zda je možno vydat stanovy v knižní podobě. JUDr. Krabička uvedl, že 

pokud bude zájem tak ano, ale jinak budou vyvěšeny na veřejném rejstříku a webových 

stránkách AVZO. p. Kožený uvedl, že pro státní orgány je důležité to, co je vyvěšeno na 

veřejném rejstříku. 

 

ad3) JUDr. Krabička k přeregistrování p.s. 

Upozornil na 1 p. s., které vše dodatečně splnil: AVZO SRK Dolní dvůr p.s. v likvidaci, 



navrhuje ukončení likvidace. 

Hlasování o ukončení likvidace AVZO SRK Dolní dvůr p.s. v likvidaci, - pro: 10, proti: 0, 

zdržel se: 0 

p. Kaláb  uvedl, že mají 1 p.s. nepřeregistrovaný v Šumperku, kdy mají okolo 20 členů. JUDr. 

Krabička uvedl, že tento p.s. není v seznamu o kterém se bude hlasovat. 

 

ad4) JUDr. Krabička uvedl, že žádá o jiné zájemce, kteří by chtěli se stát likvidátory. Nikdo z 

přítomných o toto neměl zájem. JUDr. Krabička uvedl, že se tedy likvidacemi bude i nadále 

věnovat on sám. 

p. Hůla uvedl, že on sám není schopen zjistit tyto údaje potřebné pro provedení likvidace.  

JUDr. Krabička uvedl, své zkušenosti z minulých likvidací, jak se to provádí. Státní orgány 

musí likvidátorovi poskytnout součinnost. 

Hlasování k navržení likvidace nečinných a nepřeregistrovaných p.s. podle seznamu, vyjma 

p.s. Dolní Bečva, p.s. AVZO Tachov a p.s. Klášter a stanovení JUDr. Krabičky jako 

likvidátora: pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0 

Hlasování o obnovení likvidace p.s. Územní kolegium Šumperk, pro: 10, proti:0, zdržel se: 0 

p.s. AVZO Otrokovice žádá o jejich likvidaci 

p.s. AVZO TSČ Černá Voda, byla vymazána už v roce 2013, kdy tato p.s. je nečinná a 

statistický úřad ji vymazal, mají  nemovitý majetek, musíme je znovu zapsat, což probíhá, 

mají nové IČO, provede se změna na katastru a pak proběhne nová likvidace. 

JUDr. Krabička opětovně vyzval krajské koordinátory o provedení opětovné kontroly 

seznamu nečinných p.s. navržených k likvidaci. 

 

ad5) Čestné tituly: 

p. Kožený seznámil všechny s návrhem na změny ve směrnici pro udělování titulů, tak jak 

byla všem přítomným zaslána. 

JUDr. Krabička – titul čestný předseda, který žádá o zařazení do směrnice mj. i paní Jílková 

p. Kožený – tento titul byl mimořádně na 10. sjezdu ústně udělen p. Pourovi a to mimo 

všechny směrnice. 

Hlasování o zařazení titulu „Čestný předseda“ do směrnice o udělování titulů – pro: 0, proti: 

5, zdržel se: 5 

Připomínka p. Kalába – je dlouhodobým předsedou jak p.s., tak kraje, nežádá za tuto činnost 

žádné zásluhy. V rámci kraje dělají propagaci na svých www. Zmínil se o panu Matyášovi. 

Hlasování o novém znění směrnice pro udělování titulů – pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0 

 

ad6) Návrh směrnice o rušení p.s. – přednesl JUDr. Krabička, byla dána k seznámení 

prostřednictvím e-mailu. 

Hlasování o schválení směrnice o rušení p.s. - pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0, 

Přestávka: od 11:11 hodin do 11:32 hodin. 

 

ad7) Schválení volebního řádu pro volbu krajského koordinátora a volbu delegátů na sjezd 

AVZO. p. Kožený seznámil přítomné, proč a za jakých okolností došlo k sepsání této směrnice. 



Návrh tohoto řádu byl všem přítomným zaslán e-mailem k seznámení. Tento řád byl použit při 

volbě krajského koordinátora pro Středočeský kraj, odsouhlasili si to zástupci p.s. Proběhla 

diskuze k provedení úprav návrhu, zejména na základě získaných zkušeností z obou voleb ve 

Středočeském kraji. 

p. Kožený uvedl, jaký je stav v Královéhradeckém a Pardubickém kraji. 

Ing. Maixner – na začátku je uvedeno, že na volby budou pozvány všechny p.s. - doplní se: 

jsou pozvání pouze zástupci těch p.s., které mají splněny všechny podmínky dle stanov. 

Hlasování o znění volebního řádu pro volbu krajského koordinátora a volbu delegátů na sjezd 

AVZO po provedení úprav a změn, tak jak byly předneseny p. Koženým: pro: 10, proti: 0, 

zdržel se: 0. 

 

ad8) p. Kožený seznámil všechny se směrnicí: Komunikační manuál.  Je závazný pouze pro 

VV. Pro p.s. pouze doporučením.  Ve směrnici je logo zmenšené. Na www stránkách bude 

zveřejněno. 

11:25 hodin - odešla sl. Slezáková 

Hlasování o schválení Komunikačního manuálu: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 1 

11:28 hodin – vrátila se sl. Slezáková 

Přestávka: 11:28 hodin – 13:01 hodin 

Mimo program JUDr. Krabička předal ocenění čestnými tituly: 

Čestný titul vzorný aktivista se uděluje p. Barochovi, p. Vykoukalovi. 

Titul Čestný rozhodčí se uděluje p. Koženému. 

JUDr. Krabička seznámil všechny přítomné s dalšími udělenými čestnými tituly. K rozeslání 

na jednotlivé kraje či p.s. byly předány p. Čepelákovi 

 

ad9) JUDr. Krabička seznámil přítomné se stavem hospodaření AVZO. Seznámil všechny s 

plánem rozpočtu na rok 2020. 

JUDr. Krabička seznámil všechny přítomné s návrhem Zásad pro tvorbu užívání fondu 

likvidace, tak jak byly zaslány všem e-mailem. 

Hlasování o plnění hospodaření, rozpočtem AVZO na rok 2020 a schválení Zásad pro tvorbu 

užívání fondu likvidace. Pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0 

 

ad10) p. Remža seznámil přítomné s Plánem práce RDM a s Návrhem finančního rozpočtu 

RDM na rok 2020, oba dokumenty byly všem přítomným zaslány e-mailem. Přednesl zprávu 

předsedy RDM. Uvedl, že dnešním dnem ve funkci skončil, kdy jako nový předseda RDM byl 

zvolen p. Vykoukal. Uvedl jaké akce RDM pořádala a s jakou účastí. Zmínil se o dotačních 

programech, uvedl, že byli úspěšní při podání dotace „Můj klub“. Požádal všechny přítomné, 

aby poskytli články pro účely Výroční zprávy, která je nutná pro úspěšné žádosti při podávání 

některých dotací. 

Sl. Slezáková – přednesla zprávu Rady střelectví. Informovala o konaných mistrovstvích ve 

střelbě, jak ze vzduchových zbraní v Hanušovicích, tak společné v kulových disciplínách v 

Přerově. Informovala, že v roce 2020 bude mistrovství ze vzduchových zbraní v březnu v 

Chomutově a z malorážných pušek v Chrastavě, mistrovství v pistolích navrhuje rada v 

Semilech. V letošním roce proběhly 2 školení rozhodčích. Uvedla, že rada kontrolovala seznam 



rozhodčích, je vyvěšen v pdf na www. Budou nové průkazy a žádá o zaslání fotografií 

rozhodčích na nové průkazy. Uvedla, že je vypracována směrnice pro činnost rozhodčích, která 

je vyvěšena na www. Požádala přítomné, aby ověřili, zda je zapotřebí v roce 2020 někde školení 

rozhodčích. 

JUDr. Krabička uvedl, že do zprávy předsedy Rady střelectví patří i konání mistrovských 

soutěží v Chebu a rada by měla spolupracovat s RDM. 

Sl. Slezáková seznámila přítomné s plánem rozpočtu rady, kdy navrhuje schválit rozpočet na 

jednotlivá mistrovství, tedy 5x 10.000Kč. Za Radu střelectví žádá o zakoupení 40 ks 

elektronických terčových zařízení v hodnotě 30.000Kč za 1 kus. Dotazem na jiných střelnicích, 

které mají terčové zařízení od firmy Ascor mají za daleko vyšší cenu. Vyjádřila se, že tyto terče 

nepodléhají metrologickým zkouškám. Seznámila přítomné s fungováním těchto zařízení, také 

uvedla, že toto zařízení zároveň vyhodnocuje hodnotu zásahu. Programové vybavení by mělo 

být v jazyce českém. Uvedla o dalších možnostech pořízení těchto stanovišť. Navrhuje, aby 

byly umístěny v Chomutově a v Chrastavě. 

Návrh p. Havelky – umístit 20 ks v Čechách a 20 ks na Moravě. Kdy vzhledem k 

vyhodnocování na desetiny, nejsou schopni takové soutěže pořádat. Kdy jsou schopni, tak jako 

v minulosti, pořádat i více kolové soutěže. Stejně se vyjádřil i p. Hůla. 

p. Kožený – v současné době jsou vytipována místa k jejich umístění, není problém tato místa 

průběžně měnit. 

JUDr. Krabička  - jejich umístění je na dalším rozhodnutí Rady střelectví. Nyní jsou návrhy na 

prodeje různých střeleckých stavů z různých p.s. např. 112. ZO Lazy. 

p. Vykoukal – nebylo by možno jich zatím zakoupit menší množství. Zda je možné instalaci 

provést na vícero počítačů, či lze provést pouze jednu instalaci. 

p. Kožený – jednalo by se o multilicenci. Dále uvedl, že v minulosti požádal všechny 

koordinátory, ke zjištění počtu a stavu střelnic AVZO, kdyby se vybrala 1 střelnice, která by se 

masivně zabezpečila od AVZO, zde by byl náklad daleko převyšující 1.200.000Kč. Do 

současné doby se nepodařilo takovou střelnici určit. Vzhledem k tomu Rada střelectví 

přistoupila k plánu nakoupit tato zařízení. 

Sl. Slezáková navrhla schválit - zatím nakoupit 40 ks těchto terčových zařízení, za max. částku 

1.200.000Kč.   

p. Remža - navrhuje zatím nakoupit polovinu a když se to osvědčí tak za další rok koupit dalších 

20 ks. 

p. Hůla – z ekonomického pohledu, než se toto odhlasuje, popř. zda by nebylo možno koupit 

méně či více těchto systémů. 

p. Kožený  - navrhuje, aby jejich využití se nechalo na Radě střelectví. 

Hlasování – zakoupit nejprve 20 ks a následně za rok, pokud se osvědčí tak dalších 20 ks. 

Pro: 5, zdržel se: 5, proti: 0 

Hlasování o původním návrhu sl. Slezákové, rovnou koupit 40 ks. 

Pro: 4, proti 6, zdržel se: 0 

Předsedající je pro návrh p. Remži. Tedy nákup max. 20 stavů za 600.000Kč, který byl VV 

schválen. 

 

ad11) Zprávy o činnosti krajských koordinátorů: 



p. Baroch – přednesl svoji zprávu a požádal převést peníze z p.s. Vejprnice na charitu. Bylo mu 

vysvětleno, že peníze z p.s. jsou určeny na činnosti AVZO i jiných p.s., ne na charitu. 

p. Kaláb – podal písemnou zprávu a krátce přítomné seznámil s činností v kraji. 

p. Veber – přednesl zprávu za Karlovarský kraj. Byla volba krajského koordinátora, kterým se 

stal on. Poslal na kontrolní komisi podnět na prošetření zaslání e-mailu od p. Pletánka o výši 

startovného vybíraného na mezinárodních soutěžích v kraji pořádaných. Předal kontrolní 

komisi propozice soutěží. Informoval, že dlouhodobě mívali zapůjčené zbraně od zbrojovky a 

14dní před soutěží jim sdělili, že zbraně nedostanou. Uvedl, že zbraně dostali na nižší cenu a 

zaregistrovat zbraně stihli těsně před soutěží. E-mail p. Pletánka vyvolal další e-maily, kdy byli 

členové v Chebu uráženi a osočováni. 

p. Kaláb – z těch různých e-mailů vznikl návrh p. Michny na konání mimořádného sjezdu, a 

dále se toho chytil p.s. Postřelmov, který navrhl, aby byl mimořádný sjezd konán u nich.    

p. Remža – vždyť je možné u něj pořádat VV a přizvat p. Šimáka. 

 

ad12) Různé: 

p. Kožený – na začátku dnešního jednání mluvil p. předseda o nehezkých věcech, které v 

současné době probíhají v Avzu, kdy je nutno se k těmto již postavit přímo a označit osoby, 

které jsou odpovědné za to, co se děje, a to svojí pasivitou jeho samého a VV se stalo obecně 

přijímanou normou, že lze podvádět a pomlouvat. Kdy se znovu na přetřes dostaly aféry i z 

předminulého roku a to zejména z akreditací. 

14:26 hodin – odešel p. Baroch 

p. Kožený se zmínil o e-mailech pí. Jílkové, o akreditacích a to už od roku 2016, kdy opakovaně 

opakovala lži o neplatnosti průkazů rozhodčích a trenérů. Zmínil se o podvodném jednání pí. 

Jílkové při volbě delegátů na 11. sjezd. Uváděla, že p.s. Neratovice se nechtěly zapojovat do 

činnosti. Další lživé tvrzení o nepozvání všech p.s. v kraji na nové volby delegátů na 11. sjezd. 

Vrcholem všeho byl včerejší telefonát pí. Jílkové s předsedou AVZO, ve kterém mu sdělila, že 

pokud VV nepřistoupí na její požadavky tak, to je „slabý odvar toho, co nás ještě čeká“. Stejným 

způsobem používáním dezinformačních e-mailů jednal i p. Pletánek a to zejména ve lživém 

uvedení v hromadném e-mailu o výši příjmů ze startovného na mezinárodních soutěžích v 

Chebu. Dále p. Jílková uvedla lživé údaje o přijetí p. Pletánka a jeho manželky do p.s. Kalibr s 

účinností od 13. 5. 2019, kdy následně v e-mailu uvedla, že jej přijali s účinností od roku 2013. 

Není možné, aby členové našeho z.s, byli obtěžování veřejně rozesláním cca 60 e-mailů se 

lživými informacemi a výmysly, které se vůbec nezakládají na pravdě. Je nutno se k tomuto 

pořádně postavit. 

p. Kaláb – je nutno se k tomuto písemně vyjádřit na stránkách AVZO 

Sl. Slezáková navrhuje, aby pí. Jílková a p. Pletánek byli k dnešnímu dni vyloučeni z AVZO 

p. Kožený – připojuje se k návrhu sl. Slezákové 

p. Havelka – navrhuje, aby se na ně podalo trestní oznámení 

JUDr. Krabička – p. Veber může podat trestní oznámení k podezření ze spáchání přečinu 

pomluvy veřejným způsobem, neboť p. Veber má k tomu řádné podklady. Dále se tím může 

zabývat kontrolní komise. Dále citoval platné stanovy ve věci vyloučení člena VV z AVZO. 

Ing. Maixner – p. Kožený uvedl, že pozval na volbu delegátů všechny p.s. v kraji. Pan 

Kožený uvedl, že se omlouvá za nepřesnost, ale všechny p.s. v kraji informoval, ale pozval 

pouze ty p.s. jak byly podmínky schválené VV pro volbu delegátů na 11. sjezd. Dále přečetl 

dopis pí. Jílkové, který dnešního dne nechala doručit na dnešní zasedání VV k jeho rukám. 



p. Kožený – uvedl, že prvopočátek těchto e-mailů je p. Pour, vzhledem k jeho věku ale 

navrhuje, aby se u p. Poura vůbec nejednalo o jeho vyloučení, ačkoliv si můžeme myslet, že 

za vším je jeho jednání před mnoha lety. 

Ing. Maixner – uvádí, že jak zná p. Pletánka, tak si myslí, že ty e-maily vůbec nepsal, 

nechápe, kde vzal čísla, které do e-mailu uvedl, navrhuje, aby se p. Pletánek mohl vyjádřit na 

dalším zasedání VV. 

JUDr. Krabička – u p. Pletánka mu  vadí, že se nepřiznal, že od roku 2014 není vůbec členem 

AVZO, neboť nebyl členem žádného p.s., registrovaného ve spolkovém rejstříku. 

p. Havelka – tedy školení rozhodčích v Hanušovicích je neplatné. Sl. Slezáková uvedla, že 

školení prováděl jako komisař JUDr. Cvrček. 

p. Kožený – pokud se dívá na poslední 3 e-maily od p. Pletánka, tak tyto adresy jsou ze 

stejných IP adres. Buď všechny e-maily posílal p. Pletánek, nebo neposlal žádný. 

p. Kropáček – na e-mailech byl nejvíce poškozen p. Veber. 

Hlasování o návrhu sl. Slezákové, aby VV vyloučil z AVZO TSČ ČR, z.s. členku RNDr. Janu 

Jílkovou PhD z důvodu hrubého a závažného opakovaného porušování dobrých mravů podle 

čl  IV odst. 2 písm. f) platných stanov. Pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0 

Hlasování o návrhu sl. Slezákové, aby VV vyloučil z AVZO TSČ ČR, z.s. člena RSDr. Václava 

Pletánka z důvodu hrubého a závazného opakovaného porušování dobrých mravů podle čl  IV 

odst. 2 písm. f) platných stanov.  Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 2 

 

ad13) Přijetí usnesení 10. zasedání VV AVZO TSČ ČR z.s. Usnesení přednesl p. Veber. 

Hlasování pro přijetí: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0 

Příští konání VV bude v ½  června 2020 a další v listopadu 2020, přesný termín a místo 

konání bude stanoven dodatečně a členové VV s ním budou včas seznámeni. 

 

ad14) JUDr. Krabička poděkoval přítomným za dnešní náročné pracovní jednání. Uvedl, že je 

mu líto, že došlo k vyloučení 2 členů z AVZO, k tomuto mimořádnému rozhodnutí VV. Popřál 

všem mnoho úspěchů v roce 2020 jak sportovních, tak i osobních úspěchů a popřál dobrou 

cestu domů. 

 

Zapsala: Ivana Krejčová 

       JUDr. Vítězslav Krabička 

                      předseda 

 


