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Zápis z 29. jednání předsednictva AVZO TSČ ČR 

 

Teplice, hrad Doubravka 11.10.2019,  18.30 hodin 

 
Přítomni:  JUDr. Krabička, p. Kožený, sl. Slezáková Dis, p. Remža  
Omluven:  JUDr. Cvrček 
Zapisovatelka:  Bc. Krejčová 
 
Program jednání předsednictva: 
I.  Zahájení, kontrola plnění úkolů z jednání předsednictva  
II.    Projednání přípravy na 11. sjezd AVZO TSČ ČR včetně materiálu na sjezd 
III.   Různé, diskuse 
IV.   Závěr 
 

Přítomni: JUDr. Krabička, p. Kožený, p. Remža, Slezáková DiS 

Omluveni: JUDr. Cvrček 

Hosté: Ing. Maixner, p. Čepelák, Ing. Richter 

Zapisovatelka: Bc. Krejčová 

 

Ad I. Zahájení, kontrola plnění úkolů z jednání předsednictva 

Všechny přivítal předseda z.s.  

Schválen pozměněný program. Kontrola plnění úkolů nebude provedena. Je mnoho úkolů pro dnešní 

jednání. 

1)Úvodem poděkoval Ing. Richterovi za zabezpečení sjezdu. Poděkoval i panu Čepelákovi a všem 

členům předsednictva i členům kontrolní komise za práci provedenou zejména  poslední měsíce před 

sjezdem. 

2)Ing. Richter sdělil, že ubytovaní na hotelu Panoráma zajištěnu večeři na dnešní večer a snídani na 

zítra. Ta začíná od 07:00 hodin. Oběd bude podáván ve 12:00 hodin, bude zajištěn z kuchyně v hotelu 

Panoráma a bude podáván v zasedací místnosti. Každý dostane balíček na cestu. Večeře na hotelu 

zatím není zajištěna, bude zajištěna zítra. Snídaně na neděli je zajištěna v rámci ubytování. 

Občerstvení bude zajištěno nepřetržitě káva a čaj v předsálí a každý dostane chlebíčky a dortík. Pití je 

na stolech a je ho dostatečné množství. Odjezd po ukončení je z hradu zajištěn. Skrutátoři v počtu 4 

jsou zajištěni. Jmenovky delegátů na stoly jsou připraveny. Ozvučení sálu je připraveno,  jsou 2 

bezdrátové mikrofony. Je připraven dataprojektor a plátno. 

3)Organizace programu XI. sjezdu: 



4)Program byl dán na vědomí všem členům výkonného výboru na květnovém zasedání. 

5)Presentace začne v 09:00 hodin. Bude v předsálí. Každý se musí prokázat občanským průkazem. 

Pan Čepelák vydá každému delegátovi připravené materiály. Zahájení bude v 10:00 hodin. V čele sálu 

bude sedět předsednictvo, zapisovatelka. Sjezd bude moderovat p. Kožený. JUDr. Cvrček je omluven 

ze zdravotních důvodů. Zahájí JUDr. Krabička. Vyzve přítomné k „minutě ticha, z důvodu konání 

státního smutku, a dále za zemřelé členy AVZO. 

6)Pan Kožený si vezme slovo a nechá schválit pracovní předsednictvo a poté bude hlasování aklamací, 

zdvižením hlasovacího lístku. Bude volena návrhová komise, ta připraví návrh usnesení. V jednacím 

řádu je napsáno, že delegáti se přihlašují Přihláškami do diskuse. Dále bude volena mandátová 

komise, volební komise.  

7)Byla provedena kontrola navrhovaných komisí a jejich úprava. Kandidatury je možno podávat i zítra 

na sjezdu. Volební lístky se budou připravovat průběžně.  

8)Následovat bude schválení programu. Zpráva předsedy AVZO.  Zpráva kontrolní komise. Zpráva 

mandátové komise. Představení kandidátů na předsedu AVZO, místopředsedy a členů KK.  Seznam 

navrhovaných komis bude předložen na prezentaci. Projednání první části stanov, povede JUDr. 

Krabička, požádá Mgr. Krause o seznámení delegátů s jeho podanými návrhy. 

9)Oběd. Řízek a brambory. 

10)Projednání stanov.  

11)Projednání strategického plánu AVZO. 

12)Zrušení likvidace některých p.s. Od 1.8.2019 je to bezplatné. 

13)Návrh na navýšení odvodů nebude podáván ze strany předsednictva, neboť je dostatek peněz, 

není problém s financováním. Spíše se vyhledávají projekty pro využívání finančních projektů. 

14)Majetkoprávní problematika – je nutno zrušit likvidaci jednoho p.s. 

15)Schválení usnesení a sjezd ukončí nový předseda. 

16) Dotaz p. Remži, zda p. Havelka řádně platí půjčku. JUDr. Krabička – splácí, ale nepravidelně, měl  2 

měsíce dluh. 

17) Dotaz p. Koženého, kde je vlastně p. Pletánek členem. Bylo zjištěno, že Dr. Pletánek je členem 

nepřeregistrovaného p.s., kdy nemá sídlo a že stále platí pouze za dva členy, což občanský zákoník 

nepřipouští. Úkol pro sekretariát p. Čepeláka: vyzvat p. Pletánka, aby se vyjádřil , u které PS AVZO je 

evidován jako člen AVZO a dále zda-li vykonává funkci krajského koordinátora za Středočeský kraj a 

na základě jakého rozhodnutí. 

18) Pokud by byl zítřejší sjezd zrušen bez zvolení statutárního orgánu, který je zvolen do 24.10.2019, 

tak by soud musel vyzvat náš z.s. ke zvolení statutára a pokud bychom to ani ve stanovené lhůtě 

nestihli, došlo by k likvidaci celého z.s. s odebráním majetku všem p.s. 

19) JUDr. Krabička představil předsednictvu obsah materiálů, které dostanou všichni delegáti. Je jich 

62 ks. 

20) JUDr. Krabička – bylo navrženo ke zrušení Územní kolegium Šumperk. Kdy veškerý majetek byl 

převeden na krajské kolegium. ÚK bylo zrušeno. Pan Kaláb nyní zjistil, že měli v ÚK Šumperk 42.000,-



Kč. Peníze jsou uloženy v bance, kdy zjistili, že tento p.s. je zrušen. Bude se muset asi znovu obnovit 

likvidace.  

21) Ing. Maixner – kdo vypracoval úpravy stanov? - Mgr. Kraus z AVZO TSČ ČR Střelci Teplice. 

22) Ing. Maixner – v p.s. by měl být kontrolní orgán, nemusí být ve všech.  

23) Ing. Maixner – uvést do stanov, zda vyloučení členové jsou členy AVZO do konečného rozhodnutí 

p.s. je platné od vyloučení výborem p.s. či nikoliv. V návrhu stanov je návrh, že odvolání nemá 

odkladný účinek.  

24) Ing. Maixner – p- Chábera má nové dokumenty ohledně p.s. Hamr a zítra chce mluvit s JUDr. 

Krabičkou 

25) Ing. Maixner – zda se povede seznam členů. Toto je uvedeno v občanském zákoníku. V GDPR je 

spousta sankcí při jakémkoliv porušení této evropské komise.  

26) Sl. Slezáková – je nutno ve stanovách upravit, kdo zastupuje p.s. 

27) Ing. Maixner – nečinnosti Dr. Pletánka vůči p.s. Neratovice. Pamatuje si, že v ten dne, co měl 

předcházející předseda AVZO dopravní nehodu, tak byla schůzka v Neratovicích. Bylo Ing. Maixnerovi 

vysvětleno, že vůči p.s. Neratovice nekonal pouze v rámci některých jednání,což dokazuje jejich účast 

na mimořádném sjezdu, 15-ti letá nečinnost se jednala jednání Dr. Pletánka vůči jinému p.s. v kraji. 

28) JUDr. Krabička opětovně poděkoval členům a hostům předsednictva, za jejich práci a hodně 

úspěchů. 

29) p. Kožený – pořadí ve vystoupení kandidátů na předsedu a místopředsedu v diskusi bude jaké. 

JUDr. Krabička – podle abecedy. 

Ukončeno 11.10.2019 v 21:30 hodin. 

Zapsala: Ivana Krejčová 

 

        JUDr. Vítězslav Krabička 

                předseda AVZO TSČ ČR 

 

 

 


