
Zápis 
z jednání porady předsedů APS ČR dne 27.3.2010 

v Humpolci. 
 
 
Přítomni: dle prezenční listiny 
 
P r o g r a m  
1) Zahájení porady předsedů 
2) Schválení programu 
3) Zpráva o činnosti za rok 2009 a plán činnosti na rok 2010 
4) Informace o hospodaření za rok 2009 
5) Informace o pojištění 
6) Členské příspěvky 2010 
7) Různé 
8) Vyhodnocení ME, SL, MP, ocenění rozhodčích za rok 2010 
9) Závěr 
 
Jednání porady předsedů řídil GS Jiří Marek. 
 
1) Přítomné přivítal GS a zahájil jednání. Jednání se zúčastnilo 27 předsedů nebo zástupců 
z celkového počtu 66 klubů což je 40 %.  
 
2) Porada předsedů není usnášeníschopná a přítomní jsou pouze seznámeni s jednotlivými 
body dle předloženého programu.  
 
3) Zprávu o činnosti přednesl prezident R.Šedý. Ve svém příspěvku se zmínil o ME Puška 
v Norsku a ME brokovnice ČR, která byla dosud největším závodem v brokovnici v historii 
IPSC. Zmínil se o úspěších českých střelců všech mezinárodních závodů a poděkoval jim za 
reprezentaci. Také ocenil práci všech organizátorů, jmenovitě EEO 2009, ale i pořadatelů 
závodů Level I a II. 
Dále se zmínil o superjuniorech, kdy v současné době evidujeme více než 60 dětí ve věku 7 
– 15.  
V roce 2010 čeká APS příprava na ME pistole v Srbsku, kdy již v současné době jsou 
přípravy v plném proudu a je registrováno cca 49 zájemců o účast. Konečný počet slotů 
bude známý po 15.4. tohoto roku, kdy má být upřesněn pořadatelem. Podpora APS bude 
rovněž i nadále zaměřena na program mládeže. 
 
4) Zprávu o hospodaření přednesl J.Marek. Seznámil kongres s finančními toky v oblasti 
příjmové a výdajové a výsledku hospodaření, které je záporné. Výsledek je ovlivněn 
podporou reprezentace na obou šampionátech ME. Informoval o celkových částkách 
příjmové části rozpočtu APS ČR (dotace repre a mládeže, startovné, příspěvky apod.), 
výrazným příjmem APS z hlediska odvodů byl závod EEO 2009 a ME brokovnice. Rovněž o 
hlavních výdajích (odvody I.P.S.C. – za členy, za závody Level III, reprezentace, mládež, 
činnost kanceláře – pojištění, domény, poplatky apod.). V závěru informoval KK o ukončení 
spolupráce s externí účetní ke dni podání DP za 2009 a účetnictví bude nadále vedeno 
formou daňové evidence. 
Zpráva byla doplněna sdělením zástupce KK Jiřím Brožem, který informoval o kontrole 
dokladů a prověření účetnictví za rok 2009 s konstatováním, že hospodaření je v souladu s 
obecně právními předpisy a stanovami APSČR. KK v průběhu roku 2009 nezaznamenala 
žádný podnět ze strany členské základny v souvislosti s hospodařením nebo porušováním 



stanov. Poskytnuté podklady, zmiňované ve zprávě o hospodaření, jsou v souladu se stavem 
hospodaření a stavem účtu asociace. Kladně se vyjádřil o skutečnosti vedení účetnictví 
prostřednictvím GS, což dle přesvědčení KK přispěje k lepšímu přístupu k informacím o 
hospodaření a zjednodušení provádění kontrol. KK navrhuje, aby se schvalování výdajů  
stalo rutinní součástí jednání presidia. 
 
5) 
GS informoval o stávajících podmínkách pojištění a provedené změně, kdy návrh nové 
pojistné smlouvy bude mít širší krytí a bude lépe vyhovovat podmínkám a činnosti APS. 
Předmětem pojištění budou nejen průběh závodů i samotná příprava závodů, podmínkou 
pojištění jejich uvedení v kalendáři APS. 
Podmínky pojištění budou zveřejněny na stránkách APS. 
 
6) 
Dalším projednávaným bodem byla výše členských příspěvků na další období. Prezidium 
navrhlo, ponechat výši členských příspěvků na úrovni roku 2009, Protože porada nebyla 
usnášeníschopná a návrh nepřináší změnu, zůstává výše příspěvků na rok 2010 ve stejné 
výši - 700 Kč pro běžné členy a pro kategorie Junior, superjunior a supersenior 150 Kč. 
 
7) 
GS informoval o problematické úhradě členských příspěvků, které jsou zasílány jednotlivými 
členy a ne celkově klubem. Partnerem APS ČR jsou kluby APS. Současný způsob je 
finančně nákladný pro APS. Prezidium bude hledat cestu k usnadnění a zpřehlednění úhrady 
příspěvků. 
GS dále informoval o aktivitě Seznam.cz, která umožňuje prezentaci klubů na stránkách 
Seznam.cz. Služba je zdarma. Podmínkou je IČ klubu. Případní zájemci se mohou obrátit na 
GS. 
František Kružík poděkoval za snahu o zlepšení podmínek pojištění, přesun termínu konání 
porady předsedů a navrhoval změny období platnosti členských příspěvků. 
Zdeněk Rataj se zmínil o praxi na závodech, kdy jsou střelci kategorie Senior a Supersenior 
opomíjeni při udělování drobných cen a požádal o doporučení organizátorům aby uplatňovali 
stejný přístup. Prezident přislíbil vyzvání organizátorům. 
Tibor Ladič požádal o upřesnění informace k účasti na ME pistole v Srbsku – počet slotů. Na 
dotaz odpověděl Jiří Šedina. Roman Šedý informoval o jmenování Milana Trkuljy do funkce 
RM závodu. 
RŠ připomenul podporu repre zajištěním dresů APS, kdy se rovněž očekává, že na 
zahajovacím ceremoniálu budou střelci tyto dresy využívat. 
Zdeněk Němeček se dotázal na organizování CZ Challenge a dále na výši dotace adresně 
určené na podporu repre. RŠ sdělil, že byl informován organizátory, že závod nebude konán. 
Pavel Dadák informoval o nutnosti doložení právní subjektivity jednotlivých klubů – 
požadavek stanov APS, MV. Situace bude dále rozebrána na prezidiu a kluby budou 
informovány o dalším nutném postupu. Na tento problém byla upozorněna i kontrolní komise. 
GS vysvětlil okolnosti kolem dotace a vazby na úspěšnost reprezentace, kdy MŠ nereflektuje 
příliš výší přidělené dotace na úspěchy členů APS. 
MD závodu EEO Lubor Novák pak informoval o přípravách závodu a o střelcích, kteří se 
tohoto závodu zúčastní. 
 
Jednání bylo přerušeno na cca 1 hodinu. 
 
Roman Šedý informoval o předběžně dohodnutém termínu (rezervace) sálu pro konání 
porady předsedů na 26.3.2011. Dále vyzval k větší aktivitě členů a klubů a zaslání podnětů 
k jednání prostřednictvím konference APS. Příspěvek by měl být označen předmětem 
„Porada předsedů 2011“. 
Jiří Šedina přednesl žádost o získání informace o přístupu klubů k přijímání nových členů, 
která by byla uveřejněna na stránkách APS. Cílem je rozšíření členské základny APS a 



navedení nových zájemců, kde získají informace i o praktické střelbě (náborové závody) a 
pro další činnost v rámci APS. Požádal o zaslání informace prostřednictvím Konference 
APS. 
Jiří Marek informoval o počtu členů organizovaných v APS a počtu nově přihlášených a 
počtu členů, kteří ukončili činnost. Dlouhodobě se pohybuje počet členů těsně pod číslem 
500. 
 
8) 
V závěru jednání byli oceněni nejaktivnější rozhodčí a úspěšní reprezentanti – účastníci ME 
2009 a úspěšní střelci Superligy a Moravského poháru za rok 2009 předáním diplomu a 
věcného daru. Nejlepším nejvšestrannějším střelcem roku 2009 byl vyhlášen Václav 
Vinduška. 
 
 
9) Absolvováním programu bylo jednání ukončeno. 
 
 
 
Zapsal: Pavel Dadák 
 


