
A s o c i a c e  v í c e ú č e l o v ý c h  z á k l a d n í c h  o r g a n i z a c í   
t e c h n i c k ý c h  s p o r t ů  a  č i n n o s t í  Č e s k é  r e p u b l i k y  

L o r e c k á  4 6 5 ,  284 01 Kutná Hora 
 _________________________________________________________________________________ 

 

Zápis z 2. jednání předsednictva AVZO TSČ ČR, z.s. 
 
Kutná Hora, Lorecká 465 
Datum: 6. prosince 2019 
  
Přítomní: JUDr. Krabička, p. Kožený, p. Remža, sl. Slezáková,  
Host: Petr Vykoukal, Ing. Maixner, Bc. Krejčová, p. Čepelák 
 

 

1) zahájení, kontrola plnění úkolů z jednání předsednictva a 11. sjezdu 

 

JUDr. Krabička všechny přítomné přivítal na dnešním jednání. Uvedl, že jedním z hostů je p. 

Vykoukal, který je navržen na nového předsedu Rady dětí a mládeže 

 

Kontrola usnesení byla provedena následovně: 

Zpracování čestných titulů: Navržení členové, čestná uznání jsou připravena na VV 

Stanovy – po korekci jazykové i výmazu duplicitních a protichůdných ustanovení. 

Mimořádný sjezd může navrhnout většina členů VV. 

Předložen vzor čestného prohlášení pro místopředsedy k zápisu změny ve veřejném rejstříku 

k zápisu vedení AVZO. 

Zítra bude přítomen nový koordinátor pro Středočeský kraj, kterým je p. Kropáček z Lysé nad 

Labem. 

Formuláře pro udělování titulů a další směrnice ve stejné věci byly p. Koženým a JUDr. 

Krabičkou vypracovány. 

Volební řád – byl navržen. Středočeský kraj vyzkoušel s částečnými úpravami k dispozici pro 

AVZO. 

Směrnice pro majetkové vyrovnání není navržena, součást usnesení VV. 

Příprava vypracování projektů přes ministerstvo obrany - trvá 

Tabulka p.s. je hotová. Spousta p.s. má dlouhá nebo nesrozumitelné názvy – návrh p. 

Koženého – poskytnout jim nabídku s pomocí na přejmenování na jasné a základní názvy, 

bude řešeno na VV 

Byly doplněny telefonní čísla u některých p.s. 

Na VV budou koordinátorům pro I. pololetí 2020 stanoveny 3 úkoly. 

Jednání předsednictva bude v rámci konání MČR AVZO 2020 ze vzduchových zbraní 

v Chomutově. 

AVZO Rožnov pod Radhoštěm – má celý závazek zaplacen již v roce 2012. 

Seznam aktivně činných funkcionářů – rozhodčích – splněno. 

Uvést na titulní stránku odkaz na pojištění ČRDM - trvá. Od pondělí 9.12.2019 je možnost 

prodlužovat členství ČRDM pro další rok. 

Další úkoly byly splněny. 

 

 

2) organizační projednání 10. zasedání VV 

Navržený program: 



Bylo pozváno 14 členů VV, pět členů se omluvilo. Dále budou přítomni 3 členové KK a host 

p. Vykoukal a p. Havelka. VV je usnášení schopen při 8 členech. 

 

Schůzi pověřen p. Kožený. 

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

schválení zapisovatelky a ověřovatele zápisu 

Poprvé nebude mandátová komise. Prezenční listinu ověří ověřovatelé. 

Uvede se do funkce člena VV p. Kropáček z BSK Lysá nad Labem, nový krajský koordinátor 

Středočeského kraje. 

p. Remža – návrh změny programu: 

Navrhne VV schválit do funkce nového předsedu RDM p. Vykoukal. 

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

kontroly plnění úkolů 

3. Projednání korekce stanov, povede p. Kožený 

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

likvidací, obnovení činnosti již zrušených spolků, povede JUDr. Krabička 

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

zrušeným PS, povede JUDr. Krabička 

6. Projednání a schválení směrnice o udělování čestných titulů – povede p. Kožený 

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

– povede JUDr. Krabička 

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

– povede p. Kožený 

9. Projednání a schválení Metodické příručky - komunikační manuál – povede p. Kožený 

10. Ekonomická problematika – povede JUDr. Krabička 

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 

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

činnosti a rozpočtu na rok 2020 

12. Zprávy o činnosti krajských koordinátorů 

13. Různé, diskuze 

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

15. Závěr  

 

3) projednání materiálu předložených na 10. zasedání VV 

 

Projednání  p.s. v likvidaci. – viz podklady pro 10. zasedání VV 

Seznámení se p.s., které neplatí a neprovedli přeregistraci. 

Dotaz JUDr. Krabičky zda někdo chce dělat likvidátora, navrhuje krajské koordinátory. 



P. Strmiska navrhuje zlikvidovat 1 p.s. bez majetku – likvidátor provede prověření zda nemají 

nějaký majetek. 

p.s. Vejprnice – viz I. zasedání předsednictva 

Schválení směrnice k projednání čestných titulů. 

Návrh směrnice o likvidaci. 

Směrnice nejsou navenek vůči třetím osobám  vůbec právně závazné, spíše se jedná o 

metodické pomůcky. Právně závazné jsou pouze stanovy. 

Volební řád – projednán návrh - drobné úpravy – souhlas s nominací, prezence, možnosti stejný 

nebo nižší počet kandidátů jako volených míst, další možnost vyšší počet kandidátů než 

volených míst. Volební komise – navrhuje se tuto komisi neuvádět. Volební lístky budou 

uloženy u zvoleného krajského koordinátora. 

Komunikační manuál – vypracován jako metodická pomůcka, závazný pro centrální úroveň. 

Ke znaku bude zpracována kompletní složka souborů k používání. Logo je vypracované ve 

vektorech. Jazyková část – v souladu se stanoviskem ústavu pro jazyk český – pokud se zkratka 

neskloňuje, používají se všechny znaky velké, pokud se skloňuje je jen první písmeno velké – 

ostatní jsou malá, např. AVZO nebo Avzu. 

Ekonomická problematika – plnění rozpočtu, JUDr. Krabička seznámil se stavem rozpočtu. 

Předsednictvo bylo seznámeno s návrhem rozpočtu na rok 2020. 

Projednání Zásad tvorby a využívání Fondu likvidace. 

 

4) různé, diskuse 

 

JUDr. Krabička se opětovně vyjádřil k opakovaným návrhům Mgr. Krause ve věcech 

místopředsedů a kontrolních orgánů, kdy opětovně JUDr. Krabička navrhuje, aby se toto 

nechalo pouze na volbě jednotlivých p.s. 

Nyní 148 p.s. má pouze předsedu jako statutární orgán, 93 p.s. má statutární orgán – výbor 

 

V současné době platí stanovy schválené na 11 sjezdu a to od chvíle schválení, ačkoliv nejsou 

dosud vyvěšeny na veřejném rejstříku. Na základě usnesení na sjezdu, na návrh Mgr. Krause, 

se musela provést korekce textu a VV bude teprve zítra, kdy musí s korekcí být seznámen. Pak 

budou zaslány na veřejný rejstřík a vyvěšeny na web AVZO. 

 

JUDr. Krabička seznámil přítomné: 

p.s. z Náchoda kde mají kemp, který je výdělečný – některé budovy nemají kolaudační 

rozhodnutí, k získání kolaudačního rozhodnutí musí mít čističku odpadních vod. Žádají o 

nevratnou dotaci na čističku odpadních vod. – Předsednictvo nesouhlasí s návrhem, odmítá se 

vkládat finanční prostředky do cizího nemovitého majetku – možnost jiného řešení.  

Pokud se týká zbraní u AVZO Cheb, tato jsou z.s. Stejně by tak byly z.s. terčová zařízení dle 

návrhu předsedkyně rady střelectví. 

p.s. Frymburk – probíhá likvidace, neplatili, mají starou členskou základnu, bez souhlasu 

AVZO prodali střelnici. REPKOL souhlasil s darováním za dodržení určitých podmínek. V 

roce 2018 ji prodali za 1.500.000Kč po darování předsedovi p.s.  

 

Ing. Maixner – zda k žádosti o projednání problému kontrolní komisí, lze odpověď, co bylo 

porušeno ze stanov či občanského zákoníku – KK může navrhovat doplnění podání 

 

Pí. Jílková telefonicky se ptá, zda se může na základě návrhu p. Michny, zítra zúčastnit za něj 

VV – bylo jí vysvětleno, že to stanovy nedovolují, dále pí. Jílková žádá, aby na zítra byla 

pozvána jako host – předsednictvo 4x ne a dále pí. Jílková podává dotaz, proč jí předsednictvo 

neodpovídá na její dotazy – informování o dění prostřednictvím krajského koordinátora nebo 



webových stránek, jedná se o opakované dotazy a následně pí. Jílková žádá prověřit volbu 

všech krajských koordinátorů. Není co prověřovat. Na 10. sjezdu byli určeni krajští 

koordinátoři. S datem vzniku funkce 25.10.2014. Noví koordinátoři k dnešnímu dni byli 

zvoleni 4 (koordinátoři). U dvou krajů se čeká na volbu. 

 

P. Remža – zda je zápis z volby krajského koordinátora pro Středočeský kraj. P.  Kožený uvedl, 

že na volbě byl jako host, uvedl, jak celé jednání probíhalo. Byl pouze jeden kandidát. Zápis 

byl vypracováván, měli by jej poslat. Je předpoklad, že zítra jej bude mít u sebe p. Kropáček. 

 

P. Kaláb poslal hodnocení činnosti kraje a svého p.s. Rybník Kocián. 

 

p. Šimák navrhuje, aby případný následný mimořádný sjezd byl konán v Postřelmově. 

 

Na další žádosti a dopisy jednotlivých členů bude AVZO předseda z.s. odpovídat pouze na 

relevantní otázky, stejně tak i předsednictvo. Předsednictvo doporučuje, aby byly odpovědi na 

otázky ve velmi stručné formě, případně byly tyto maily ignorovány, zejména pokud se jednáno 

zasílání nepřesných či neúplných informací. 

 

p. Remža seznámil s činností RDM za rok 2019 

 

JUDr. Krabička - Výkazy zisků a ztrát je možno najít ve výročních zprávách, které schvaluje 

VV. 

 

p. Remža – jaké náklady byly na 11. sjezd s porovnáním s 10. sjezdem.  

 

JUDr. Krabička připomněl, že příjem z nájmu budovy v Šumperku byl minimální, ale náklady 

na něj tento příjem převyšovaly a bylo nutno provést i nákladné rekonstrukce.  Proto se 

přistoupilo k jejímu prodeji. Pokud se týká odpisů, tak tyto mají základ v minulosti. Stejným 

způsobem hospodaření by AVZO zanedlouho nemělo už snad žádné finanční prostředky. 

V roce 2014 byl stav aktiv 29.000.000Kč včetně všech pohledávek. Tyto se musely účetně 

odepisovat. 

 

Dále bez připomínek.  

 

5) závěr 

JUDr. Krabička seznámil telefonicky pí. Jílkovou se závěry dnešního zasedání ve věci jejích 

dotazů. 

 

Další jednání předsednictva bude na střelnici v Chomutově dne 21.3.2020 v 16:00 hodin  

v rámci MČR AVZO ze vzduchových zbraní.  

 

Na základě návrhu pí. Jílkové p. Remža bere zpět svůj návrh na udělení titulu paní Evě 

Urbanové, který dával na základě jednání RDM a návrh podával za RDM. Souhlasí, aby bylo 

uvedeno, že návrh podávala paní Jílková sama za sebe. 
Zapsala: Ivana Krejčová 

        JUDr. Vítězslav Krabička 
                                                                                                                             předseda 
 


