
Zápis z jednání porady předsedů 
ze dne 14. 3. 2015, který se uskutečnil v Spolkovém  domě v Humpolci 

 
 

1. Zahájení 

Jednání bylo zahájeno v 10,30 

 

Roman Šedý všechny přítomné přivítal a informoval přítomné o počtu členů takto:  

 - celkem 53 klubů 

 - přítomných 24 zástupců klubů 

 Porada předsedů je NEUSNÁŠENÍSCHOPNÁ. 

 

V jednání bylo pokračováno s tím, že o jednotlivých bodech hlasováno nebude, přítomní budou pouze 

seznámeni s informacemi dle programu.  

 

 Program 

1. Zahájení 

2. Zpráva prezidenta APS ČR o činnosti v roce 2014 a plán činnosti na rok 2015 

3. Zpráva GS o hospodaření APS ČR za rok 2014 

4. Zpráva kontrolní komise 

5. Diskuze 

6. Vyhlášení výsledků superligy 

 

 

 

1. Prezident Roman Šedý přítomné přivítal. Následně byla provedena kontrola prezenční listiny. 

 

2. Zpráva o činnosti APS ČR za rok 2014 a plán činnosti na rok 2015 

 Zprávu a plán činnosti APS ČR přednesl prezident APS ČR Roman Šedý. Zde informoval o dosažených 

úspěších v roce 2014, poděkoval reprezentantům, organizátorům a všem těm, kteří se na realizaci závodů 

podíleli. 

 Následně informoval o WS v Itálii a ME v Maďarsku, a o prodloužení smluv se SB a Airsoft Bohemia. 

 Dále byli členové upozorněni na to, že stále mnohé kluby nesplnili svou povinnost ve věci právní 

subjektivity a těm, kteří se s touto problematikou potýkají, nabídl pomoc. 

 Přítomné pak upozornil na to, že v příštím roce je zapotřebí uvést stanovy APS ČR do souladu s Novým 

občanským zákoníkem, což vyžaduje v příštím roce bezpodmínečnou účast členů na kongresu. 

 V závěru pak vyzval předsedy klubů, aby projevili zájem o pořádání MČR v r. 2015 a stanovil termín 

pro podání přihlášek do konce března 2015. 

 

3.           GS informoval o hospodaření APS ČR, kde odůvodnil položky, tvořící příjmy a výdaje. Konstatoval, že 

k 1.1.2014 měla APS ČR na bankovním účtě u Komerční banky 457219,87 Kč a k 31.12.2014 447027,69. 

Hospodaření APS ČR tedy skončilo – 10 192,18 Kč. Také informoval o průměrném věku členů asociace a 

zodpověděl některé dotazy z pléna.  

 

4. Zpráva kontrolní komise. 

 Zpráva kontrolní komise je přílohou. 

 . 

  

 

5.           Diskuze 

 

a) Roman Šedý, vyzval přítomné k diskusi jak ve věci návrhu změny názvu spolku, tak ve věci 

předkládání návrh a podnětů k návrhům stanov. Návrh stanov bude rozeslán prostřednictvím konference 

s tím, že pro podněty mohou členové zasílat na emailovou adresu: stanovy.apscr@gmail.com  

 

 

b) Jiří Marek požádal předsedy klubů o spolupráci s dohledáním předsedů již neexistujících klubů 

z důvodu jejich zrušení. 

 

mailto:stanovy.apscr@gmail.com


c) Jiří Šerý požádal Kvida Klecandu o vysvětlení, proč byl vyřazen ze seznamu RM, dále jak je možné, že 

je Kvido Klecanda v seznamu rozhodčích veden jako RM, když nesplňuje podmínku členství v IROA, a dále jak 

je možné, že mu nebylo odpovězeno na všechny jeho e-mailové žádosti o vysvětlení. K tomuto Klecanda sdělil, 

že Jiřímu Šerému byla snížena kvalifikace proto, že nesplnil svou povinnost řádně vykázat body za kalendářní 

rok. K tomu Jiří Šerý namítal, že měl být, nikoliv jen obecnou výzvou, adresovanou všem rozhodčím, ale výzvou 

speciální upozorněn na to, že si svou povinnost nesplnil tak, aby toto mohl dodatečně uskutečnit. K tomuto se 

Klecanda nevyjádřil, pouze podotkl, že v minulosti osobně Jiřího Šerého na toto upozorňoval. K dalšímu, a to 

povinnosti členství v IROA, jakožto jeden z požadavků přiznání kvalifikace RM Klecanda uvedl, že tato 

podmínka byla vypuštěna z příslušného předpisu již v roce 2009 či 2010. K tomuto Jiří Šerý uvedl, že takovýto 

předpis byl na web asociace vložen opožděně, a to jako podvrh. Toto tvrzení si následně, za účasti Petra Švrčka, 

vyjasnili, když na webu, který si již dříve Petr Švrček stáhl, byl tento předpis nalezen, a to ve znění úprav, 

vyznačených v úvodu tohoto předpisu, a s poukazem na příslušná rozhodnutí prezidia, které tento předpis 

schvaluje. V další diskusi si pak Jiří Šerý a Kvido Klecanda vyjasnili to, že se Klecanda nevyjádřil k žádosti 

Jiřího Šerého, když výsledkem bylo, že Jiří Šerý připustil, že jedno vyjádření obdržel, s tímto však nebyl 

spokojen, a proto vznesl další e-mailový dotaz, o němž však Klecanda nic neví. Závěrem Jiří Šerý namítl, že 

nemá možnost zpětné kontroly toho, zda pověřený člen CNROI obdržel jím vykázaný přehled bodů, jelikož o 

tom adresát odesílatele neinformuje, a konstatoval, že snižování kvalifikací i za této situace, považuje za 

nemorální. Tím byla diskuze na toto téma ukončena. 

 

d) Jiří Marek vyzval organizátory závodů a včasné objednání medailí. 

 

6.           Vyhlášení výsledků Superligy ČR 

 

 Poté bylo přistoupeno ke slavnostnímu vyhlášení výsledků Superligy ČR za rok 2014. 

 

7. Jednání bylo ukončeno ve 13,50. 

 

 

Humpolec, dne 14. 3. 2015 

 

Zapsal: Miroslav Kuchta    schálil: Bc. Roman Šedý, prezident APS ČR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Asociace Praktické Střelby ČR 

U Pergamenky 3, Praha 7  

 

Porada předsedů klubů, konané dne  14. 3. 2015, Spolkový dům, Humpolec 

ZPRÁVA KONTROLNÍ  KOMISE K HOSPODAŘENÍ  APS ČR ZA ROK 2014 

 

 Byla provedena kontrola účetnictví předloženého generálním sekretářem  APS.  

KK konstatuje, že v předchozích zprávách vyčítaná netransparentnost  vytvářená transfery 

startovného na akce L- IV a L-V je do značné míry vyřešena. Vedení účetnictví již umožňuje oddělit 

náklady na podporu reprezentace od transferů plateb.  

Veškeré platby byly evidovány na bankovním účtu APS  ČR 

Na straně příjmů (528 503 Kč) nebyly nalezeny žádné nejasnosti.   

Výdaje: Vlastní výdaje APS nalezeny ve výši 551 476 Kč. 

1. Administrativa APS: 288 648 Kč 

a. Odvody do IPSC za 425 členů a závody L3 = 76 597 Kč, doloženo 

b. Porada předsedů a vyhlášení AMP 2014 = 69 824Kč 

c. Zasedání prezidia a odměna GS  = 75 230, doloženo 

d. Podpora CNROI = 32 590 Kč 

e. Pojištění, bankovní poplatky apod. – doloženo v účetnictví  

2. Sportovní činnost : 154 833 Kč 

a. Podpora juniorů =53 225Kč  za roky 2013 a 2014, celkem 8 juniorům 

b. Medaile pro L3 = 61 608 Kč 

c. Podpora střelnic (Žalany , Opařany) = 40 000Kč účelově vázána na nákup materiálu 

3. Reprezentace  

a. WS 2014 = 107 995 Kč. Zahrnuje cestu RD na WS, zaslání státní vlajky, poplatky za 

převod startovného (podpora střelců) , dresy a náboje do prematch.  

 

Celkově považuje KK hospodaření Asociace praktické střelby České republiky  za dobře 

dokumentované a v souladu s rozhodnutími prezidia. Negativní výsledek roku 2014 ve výši 10 192,18 

Kč je dán zejména rozšířenou podporou sportovní činnosti  a KK ho považuje za přijatelný.  

 

K  31.12.2014 je na účtu APS ČR vedeném u Komerční banky stav  447 027,69 Kč.   

 

Zapsal  a přednesl: Jiří Novotný, předseda KK, 14. března  2015 

 


