
ZÁPIS 
z jednání prezidia ze dne 28. a 29. 11. 2014 

 

Přítomni: Roman Šedý, Jiří Marek, Kvido Klecanda, Antonín Liška, Jiří Šedina, Jakub Heglas 

Omluven: Miroslav Kuchta 

Jednáno v Plzni, 28. 11. 2014 od 18,00 do 01,30 a 29. 11. 2014 od 9,00 do 13,20 

 

 

1. Roman Šedý informoval o záměru německého klubu pořádat závod L3 v Opařanech. Jelikož je za každý 

závod, pořádaný na území ČR, odpovědný místně-příslušný RD, německý klub není členem APS ČR, vznikají 

rizika při řádném naplňování povinností jak ze strany pravidel IPSC, tak ze strany předpisů APS ČR. 

 

Obdobnou situaci řešila APS ČR v minulém roce, kdy takováto rizika byla minimalizována tím, že 

německý pořadatel musel mít partnera v podobě českého klubu, který bude garantem splnění všech povinností 

pro APS ČR. 

 

Německý zájemce bude vyzván k určení spolupořadatele, kterým musí být klub, který je členem 

APS ČR, a který bude garantem plnění povinností u APS ČR, resp. u RD. 

 

 

2. Jakub Heglas informoval, coby zástupce Extreme squad (dříve Hell Squad), který projevil zájem o 

uspořádání CNC Tournament 2015, o komplikacích s pronájmem střelnice pro pořádání Mistrovství Republiky 

IPSC. Plánovaná střelnice je v tomto roce obsazena vojenskými cvičeními. Tímto se původní záměr klubu 

Extreme squad stává nerealizovatelný. 

 

 Prezidium se dále informovalo o možnostech pořádat CNC Tournament na jiných střelnicích, které by 

svou velikostí umožnily realizaci těchto závodů.  

Bylo zjištěno, že provozní řád střelnice Opařany nepřipouští střelbu kulovnicí ve všech boxech, v 

Žalanech je situace obdobná. Na střelnici v Hodonice, s ohledem na hluk všech závodů v průběhu roku, nemají 

vlastníci zájem o hostování puškového závodu. Antonín Liška dále informoval o situaci se střelnicí v Č. 

Krumlově, kde krajský velitel vydal zamítavé stanovisko k žádosti o využívání střelnice pro soutěže IPSC. 

 

Tím se stává uspořádání CNC Tournament nerealizovatelné, když v ČR nebyla nalezena střelnice, která 

by umožnila uspořádat část CNC Tournament pro pušku. 

 

Prezidium proto rozhodlo, že: 

a) ruší podmínku, stanovenou v roce 2006, tj. že pořadatel CNC musí upořádat závody pro všechny tři 

zbraně; 

b) zájemci o uspořádání Mistrovství republiky IPSC mohou své přihlášky, na jejichž základě projeví 

zájem o uspořádání M ČR pistole anebo M ČR brokovnice, zaslat k rukám GS Jiřího Marka, to v termínu 

do 31. 1. 2015. 

 

V případě většího počtu uchazečů o uspořádání M ČR bude upřednostněn ten zájemce, který projeví 

zájem o uspořádání M ČR více zbraní, tj. ne jen M ČR pistole, ale i M ČR brokovnice. 

 

 

3. Dále bylo diskutováno, že na některých závodech Level 1 nejsou dodržovány pravidla IPSC. Této 

diskuzi předcházelo několik podnětů a stížností stran střelců, kteří se těchto závodů zúčastnili. 

 

Prezidium tímto vyzývá všechny organizátory k důslednému dodržování mezinárodních pravidel IPSC, 

včetně dodatků, upravujících povolené rozmístění terčů. Dodržování pravidel IPSC je povinné i na závodech 

Level 1. od roku 2002. 

Současně s tímto prezidium rozhodlo o tom, že zvýší kontrolu nad dodržováním pravidel IPSC na všech 

závodech, konaných na území ČR. 

 

4. Prezidium se dále zaobíralo stížností na VV CNROI, resp. na jeho předsedajícího, to proto, že 

neoznámil rozhodnutí zamítavého stanoviska žadateli v písemné formě. K tomuto uvedl Kvido Klecanda, že 

upřednostňuje osobní sdělení před strohou a neosobní formou písemného vyjádření takovéhoto závěru, kdy 

doposud bylo takovéto osobní vyjádření považováno žadateli za dostatečné. 



Prezidium přednesené odůvodnění neakceptovalo a ukládá VV CNROI, že jakákoliv rozhodnutí, 

ve věcech doručených žádostí, bude VV CNROI vydávat písemně, a kopie takovéhoto rozhodnutí bude 

zasílána prezidentu APS ČR. 

 

5. Další část jednání prezidia byla zaměřena na současnou situaci ve spolcích, to v návaznosti na dopady 

Nového Občanského zákoníku. Jiří Marek informoval o tom, že ČSS ani po roce nenašlo cestu jak změny a 

dopady NOZ vkomponovat do své současné struktury. 

 

 Zde je na místě upozornit kluby, které doposud nejsou samostatnými právními subjekty, že přechodná 

doba pro uvedení své subjektivity do souladu se Stanovami APS ČR, uplyne v příštím roce, tj. v roce 2015, 

konkrétně pak dnem 30. 6. 2015. 

 

 Prezidium APS ČR také upozorňuje všechny kluby na to, že lhůta pro uvedení Stanovy do souladu 

s Občanským zákoníkem končí uplynutím roku 2016.  

 

Za účelem usnadnění budou připraveny a klubům k dispozici vzorové stanovy a další listiny, které 

pomohou v uvedení stanov klubů do souladu s novou legislativou. O tomto bude prezidium informovat 

prostřednictvím konference. 

 

 Prezidium zde apeluje na všechny své členy, aby nepodceňovalo zmíněné změny a plnění svých 

povinností. 

 

6. Prezidium dlouze projednávalo přípravu nových Stanov APS ČR, které je třeba uvést do souladu 

s Občanským zákoníkem. Zaobíralo se detailně různými zákonnými požadavky na změny a hledalo varianty, 

kterými by byl zachován záměr členů, vyjádřený schválením stanov v roce 2009. 

 K jednání byly použity stanovy spolku, které byly zpracovány v tomto roce dle požadavků Občanského 

zákoníku, a které byly přijaty místně-příslušným soudem, a proto je možné tyto využít jako vzor. I přesto však 

bude úprava stanov APS ČR velmi náročná a bude vyžadovat značné úsilí. 

 

7. V APS ČR je dlouhodobě diskutována možnost změny názvu asociace. Jednou z otázek, která zaznívala 

při mnoha jednáních, byla otázka ekonomické náročnosti. 

 

 Jiří Marek přítomné seznámil s vyčíslením, kdy částka, související se změnou názvu nepřekročí 10.000 

Kč. 

 

8. Jiří Marek dále upozornil na to, že se blíží termín Porady předsedů a je žádoucí shromáždit témata pro 

tuto poradu. 

 

 Prezidium proto vyzývá všechny své členy, aby písemně předložili, k rukám GS, své návrhy a 

požadavky tak, aby bylo možné zpracovat program jednání v rozsahu témat, které Vás zajímají. 

 

Zapsal: Klecanda 

 

 

Schválil:  Bc. Roman Šedý, prezident APS ČR 


