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 _________________________________________________________________________________ 
 

Zápis z jednání 5. jednání předsednictva AVZO TSČ ČR, z. s. 
 
Bučovice, Dům dětí a mládeže, 29. srpna 2020 
 
  
Přítomní: JUDr. Krabička, p. Kožený, p. Remža, Bc. Krejčová, p. Vykoukal,  
Omluveni: Ing. Maixner, p. Čepelák,  sl. Slezáková 
 
Jednání zahájil JUDr. Krabička přivítal všechny přítomné. Zhodnotil dnešní soutěž STO v Bučovicích, 
kdy uvedl, že se nezúastnnil předpokládaný počet družstev, kdy jejich členoé se omluvili z důvodu 
COVID 19. 
 
 
JUDr. Krabička zahájil jednání předsednictva a seznámil přítomné s navrženým programem jednání: 

1) zahájení, kontrola plnění úkolů z jednání předsednictva 

2) příprava 12-tého  zasedání VV 

2) majetkové a organizační záležitosti spolku 

3) různé 

4) závěr 

Program schválen.  

 

ad1) JUDr. Krabička provedl kontrolu úkolů. 

Uvedl, že jsou stálé úkoly z minulého VV. Zejména o navržení zněn stanov a dále o konání 

voleb nových krajských koordinátorů a změn názvů p.s. kdy je nutno jejich názvy doplnit o 

příslušnost k AVZO. 

Úkoly z 3. a 4. předsednictva: 

Dosud není znovu obnovena činnosti p.s. AVZO Šumperk. Školení rozhodčích je 

připravováno na podzim roku 2020.  

 

Kromě již zrušených mistrovských soutěží se nebude konat ani mistrovství z malorážných 

pušek. 

 

Na webové stránky dát  výzvy, že členové AVZO se vyzývají k zasílání připomínek k 

platným stanovám, které by měly být projednávány průběžně na výkonných výborech. 

 



Od jednání VV byl potvrzen pouze 1 krajský koordinátor a to Karlovarského kraje. Je nutno u 

všech ostatních krajů provést volby krajských koordinátorů. Úkol trvá. 

 

Byl zpracován seznam odvodů členských příspěvků jednotlivých p.s. Úkol pro p. Čepeláka 

zaslat tento aktuální seznam k 30.9.2020 členům předsednictva do 10.10.2020, kdy na dalším 

zasedání předsednictva bude sepsán návrh na zrušení těch p.s. které zatím neuhradili členské 

odvody za rok 2020. 

 

Funkční období předsedů p.s. je podle stanov 5 let. Pokud u soudu nebude včas provedena 

změna, může se stát, že tento p.s. nebude mít zapsaného statutárního zástupce.  

 

Úkol. p. Remža do konce listopad 2020 zajistí vyúčtování všech dotací pro RDM. 

 

Ocenění funkcionářů bylo již provedeno. 

 

Není splněn jeden bod: Pověření člena p. Koženého do Národní sportovní agentury. Omylem 

nebylo uvedeno v usnesení z minulého VV. Proto předsednictvo pověřuje pana Koženého 

jako zástupce AVZO v Národní sportovní agentuře a v komisi při Ministerstvu obrany ČR. 

 

Ad 2) Další VV bude dne 7.11.2020 v Kutné Hoře, účast nově zvolených krajských 

koordinátorů, účast KK, komise, řízení VV. 

 

Zde je nutno schválit rozpočet pro rok 2021, dále volba předsedy RDM, vzetí na vědomí 

zprávy předsedy RDM a KK. Schválit směrnici pro nakládání majetku s AVZO, zprávy 

Krajských koordinátorů, zrušení p.s. pro neplacení odvodů dle Stanov, souhlasy s prodejem 

delimit. Majetku p.s., připomínky ke stanovám. 

 

Ad3) Další jednání předsednictva bude 24.10.2020 v Chebu někdy v brzkých odpoledních 

hodinách, dle plánu mistrovské soutěže. Bude pozván p. Kropáček Jiří jako host. 

 

K STO:  

Na účasti se podepsalo opatření COVID 19.  Organizačně byla soutěž dobře zabezpečena. 

Dětem se soutěž líbila. Areál ve kterém se soutěž konala byl velmi dobře vybrán. 

Návrh pro RDM, aby se STO organizačně obměnila. Konala by se jako dálková soutěž 

dětských táborů, kterých by se zúčastnili v den konání soutěže min. 2 členové RDM. Byla by 



povinná u táborů dotovaných prostřednictvím AVZO a u dalších dobrovolně. Dotace by byla 

vedena na 150-300 dětí.  

Zhodnocení dětských táborů 2020. Letos byly 2 tábory, celkem 100 dětí.  

Předsednictvo žádá všechny členy AVZO, zda by někdo nevěděl o táborové základně pro p.s. 

AVZO Zelenáči, Moravský Písek. 

 

Probíhají likvidace p.s. Kromě p.s. Kalibr, kdy tento má sídlo na sekretariátu z.s. Odvolání 

proti zrušení p.s. podala neoprávněná osoba, neboť paní Jílková jako nečlen AVZO není 

předsedkyní p.s. Kalibr. Dlouhá Loučka je vymazána. ZO Černá Voda byl podán návrh na 

výmaz a ostatní obdobně. Zajímavé je to u Záře severu, nechtějí být již našimi členy. Hobby 

Úsobí bude podán návrh na výmaz. 

 

 

p. Čepelák neprovádí průběžně úpravy dat do evidence p.s.  

 

Plnění rozpočtu. JUDr. Krabička seznámil přítomné s příjmy a výdaji za rok 2020 k 31.8.2020 

a se stavem  účtů AVZO. 

 

Na základě požadavku pana Barocha předsednictvo zjistí potřebu počítačů u nových 

koordinátorů a následně rozhodně o případné koupi počítačů pro krajské koordinátory. 

 

p. Remže navrhuje upravit výši náhrad na cestovné u osobních automobilů z 2,50Kč/1km na 

3Kč/1km. 

 

JUDr. Krabička seznámil přítomné se zprávou p. Michny, kterou p. Michna nestihl dočíst na 

minulém VV. Předsednictvo projednalo stručně připomínky p. Michny přednesené na 11. 

zasedání VV a pověřilo Judr. Krabičku k zaslání odpovědi. 

 

Byla projednána komunikace s p. M. Zizlerovou. Dále byla projednána informace ve věci 

stížnosti p. Valáška o stavu kempu AVZO TSČ ČR Městská, se sídlem v Náchodě. 

 

Seznam a mapa p.s. AVZO - p. Kožený zpracovává. Je nnutné aby jednotliví krajští 

koordinátoři zasílali p. Koženému podklady pro doplnění. 

 



Předsednictvo bere na vědomí předložení Výroční zprávy 2019 za AVZO na MŠMT a dále 

informaci o vzdělávacích dnech. 

 

Majetek:  

U p.s. Kudlovice je podmíněn souhlas s 20% odvodem pro AVZO při prodeji delimitovaného 

majetku - toto uvedeno v usnesení z jednání VV. Předsednictvo ukládá JUDr. Krabičkovi 

vypracovat směrnici o nakládání s delimitovaným majetkem. 

Bere na vědomí získání dvou pozemků v Kutné Hoře, které jsou pod komunikací – bude 

nabídnuto k odprodeji městu Kutná Hora 

 

Předsednictvo nesouhlasí se snížením nájemného o 30% pro kancelář užívanou paní Jílkovou 

a ani se slevu na nájemném. 

 

Předsednictvo bylo seznámeno se zápisem z jednání RDM a Rady střelectví ve věci dotací. 

Každá rada bude mít zástupce v druhé radě. Pro příští rok bude navrženo rozšíření žádosti o 

dotace na MŠMT o dětské části mistrovství ve střelbě a branný tábor a dále bude sepsána 

žádost o odkup nepotřebného materiálu u armády pro brannou výchovu a navrhuje sepsat 

žádost o udělení akreditace pro AVZO k provádění školení k branné výchově obyvatelstva a 

bude podána žádost na POKOS do 15.9.2020 – Program branně-sportovních a technických 

aktivit obyvatelstva. Předsednictvo schválilo podání žádosti, kterou zpracuje p. Remža 

společně s p. Kropáčkem a do 15.9.2020 zašlou JUDr. Krabičkovi. 

 

Dále bylo předsednictvo seznámeno s Přehledem odborností pro žadatele o akreditaci 

vzdělávacích zařízení působících v oblasti sportu. 

 

Byly zakoupeny  a dodány elektronické terče pro vzduchovou pušku, kdy tyto budou jako 

zápůjčka s péčí řádného hospodáře, a to po provedené registraci ve spolkovém rejstříku, 

zapůjčeny novému p.s. v Chomutově v zastoupení panem Kousalem. 

 

Úkol: Předsedové RDM a Rady střelectví zpracují kalendář akcí pro rok 2021 s termínem do 

do T: 6.11.2020. Oba předsedové vyzvou všechny p.s. k zaslání seznamu soutěží pro rok 

2021. 

 

Předsednictvo bere na vědomí situaci u p.s. AMK Staňkov. Bere na vědomí informaci p.s. ZO 

Sušice. Bere na vědomí písemnou korespondenci JUDr. Krabičky s p. Richterem z p.s. Hrad 

Doubravka. Bere na vědomí informaci o p.s. 75 ZO AVZO. 

 



Registrační listy již od loňské změny stanov nejsou uvedeny ve stanovách. Předsednictvo 

rozhoduje vydávat registarční listy jen těm p.s., kteří o to písemně požádají a to za poplatek ve 

výši 100Kč. Sekretariát bude vydávat tento dokument s poznámkou, že tento dokument není 

právně závazný. Je nutné, aby všechny p.s. v případě změny údajů ve spolkovém rejstříku 

zasílali potřebné dokumenty přímo předsedovi z.s. JUDr. V. Krabičkovi, na adresu Hodonín, 

Národní třída 262/4. 

 

JUDr. Krabička chválí p. Kalába za informace podané v rámci Olomouckého kraje. 

 

Předsednictvo bere na vědomí propozice na Mistrovství AVZO v pistolových disciplínách, 

které se budou konat dne 11.9-13.9.2020 v Chomutově, kdy předsedkyně Rady střelectví žádá 

o poskytnutí příspěvku na tento závod. Předsednictvo schvaluje částku ve výši 10.000Kč dle 

stávajícího rozpočtu AVZO, a to po zaslání vyúčtování.  

 

Předsednictvo bere na vědomí zprávu sl. Slezákové o tom, že se nebude konat MČR v 

puškových kulových dispciplínách, školení rozhodčích bude na podzim letošního roku a dále, 

že již byly zakoupeny elektronická terčová zařízení.  

p. Kožený – info k webu, je hotová grafika a v současné době se zpracovává hierarchie webu. 

p.s. AVZO Náchod má zájem o spojení se s koordinátorem za jejich kraj. Kontakt na ni dostal 

p. Kožený a tento se s ní zkontaktuje. 

 

p. Vykoukal – kniha Jak se zachovat když.... zakoupí AVZO zatím v počtu 30ks včetně 

pracovních sešitů, kdy jednotliví p.s. budou prostřednictvím webu vyzváni,, zda tuto knihu 

žádají a dostanou ji za poštovné.    

 

Ad4) Další předsednictvo bude dne 24.10.2020 od 14:00 hodin v Chebu. 

 

 
 
 
 
Zapsala:  
Ivana Krejčová 
 
                    
                      JUDr.  Vítězslav Krabička      
        předseda                      
  

 


