
Zápis z jednání porady předsedů 
ze dne 26. 3. 2011, který se uskutečnil v Lidovém domě v Humpolci 

 
 

1. Zahájení 

Jednání bylo zahájeno v 10,10 

 

GS všechny přítomné přivítal. 

 

A. Seznámení s programem 

program : 

- zpráva o činnosti za rok 2010 

- výše členských příspěvků na rok 2011 a 2012 

- informace o hospodaření APS ČR 

- rozpočet na rok 2011 

- smlouva o pojištění APS ČR 

- sportovní kalendář 2011 

- informace o WS 2011 

- placení čl. příspěvků 

 

B. mandátová komise 

návrh členů : 

- Dadák Pavel, 

- Švrček Petr, 

- Rataj Zdeněk. 

 

Další návrhy nebyly předneseny. 

 

Složení mandátové komise bylo schváleno jednohlasně. 

 

Informace Mandátové komise 

 

 Zprávu přednesl Pavel Dadák : Z 58 pozvaných přítomno 23 zástupců. Porada předsedů je 

usnášeníschopná dle Stanov. 

 

2+3. Zpráva o činnosti APS ČR za rok 2010 

 Zprávu o činnosti APS ČR za rok 2010 přednesl prezident APS ČR Roman Šedý.  

Svou zprávou vyzdvihl úspěšnost reprezentantů na ME v Srbsku, dále Airsoft a výsledky v rámci IPSC. 

Poděkoval organizátorům závodů. 

 V závěru pak upozornil na možnost nákupu airsoftových zbraní za zvýhodněné ceny z produkce 

Sellier&Bellot s tím, že podrobnější informace jsou dostupné na webu APS ČR. 

 

4. Výše členských příspěvků 

 Prezidium navrhuje ponechat výši členských příspěvků v původní výši, tj. 700,- Kč - řádné, 150,- Kč - 

super junioři a super senioři. 

 

 Byl vznesen dotaz na to, zda výše je dostatečná, tento byl zodpovězen. 

 Dále byl vznesen dotaz na možnost snížení příspěvků s tím, že APS by měla být schopna získat vlastní 

zdroje. 

 

 Tento bod byl přesunut za bod seznámení s hospodářským výsledkem tak aby vznikl prostor pro 

posouzení možností. 

 

5. Seznámení s hospodářským výsledkem APS ČR za rok 2010 

Zprávu přednesl GS Jiří Marek a průběžně zodpovídal konkrétní dotazy. 

 Dále byly předneseny dotazy na částku služeb - internet, domény a web hostingu. K tomuto přijal Jakub 

Heglas závazek, že prověří veškeré faktury a v budoucnu informuje předsedy klubů. 

 



 Jiří Šerý navrhl zasílání informace o konání porady předsedů, mimo standardní informační zdroj - 

Pandora.cz, přímo předsedům klubů na jejich e-mailovou adresu. Dále by měly být poskytovány před poradou 

předsedou dostatečné informace a podklady pro jednání porady předsedů. 

 

 Roman Šedý vyzval všechny předsedy klubů aby aktualizovali své kontaktní údaje. 

 

6. Zpráva kontrolní komise 

 Jiřím Brožem, předsedou kontrolní komise, byla přednesena předběžná zpráva kontrolní komise. 

 Prezidiu je vytýkána absence zápisů z jednání prezidia APS, které nejsou distribuovány. Přednášející 

navrhl několik bodů pro zlepšení komunikace, podpory reprezentantů a dalšího 

 Nebyly kontrolovány originální doklady, jelikož s těmito je nyní pracováno v rámci zpracovávání 

účetnictví a zpracování daňového přiznání. 

 

 Předseda KK nabídl tištěnou zprávu plénu. 

Dále bylo upozorněno na rizika, plynoucí ze způsobů účtování o reprezentaci. 

Předseda v závěru zdůraznil nezbytnost dodržovat tyto základní povinnosti : 

- zlepšení komunikace 

- seznamování se zápisy 

 

 Dále bude provedena fyzická kontrola dokladů a závěry budou zaslány přes pandoru. 

 

 Předseda KK speciálně přijal závazek na kontrolu příjmů - členské příspěvky, a to tak, že provede 

kontrolu jmenovitého seznamu členů v návaznosti na částku příjmů z vybraných příspěvků, který mu bude 

společně s ostatními doklady, poskytnut. O výsledku bude informovat předsedy klubů. 

 

7. Plán rozpočtu na rok 2011 

 GS Jiří Marek seznámil s předpoklady příjmů a výdajů v roce 2011. Dále informoval o tom, že APS 

nesplňuje podmínky pro získání dotací ze strukturálních fondů EU. 

Dále bylo informováno o pojistné smlouvě a rozsahu krytí a dále o rozšíření pojistného krytí o živelné pohromy 

a další rizika, na které bylo upozorňováno organizátory závodů. 

 

8. Sportovní kalendář 

 Předsedové klubů byli vyzváni k přednesení dotazů. Dále byli organizátoři upozorněni na nevhodnost 

kolizí s jinými závody. 

 

9. WS 2011 

 Informace o WS 2011 přednesl Jiří Šedina a Jakub Heglas. Dále proběhla diskuze o přidělení slotů ke 

kategoriím a divizím. Jiří Šerý a Zdeněk Němeček byli požádáni o zaslání svého návrhu na přerozdělení 

přidělených slotů prezidentu APS, který návrhy postoupí prezidiu. Prezidium došlé návrhy vyhodnotí. 

 

10. Oběd 

 

11. Členské příspěvky 

pokračování bodu 4, zápisu 

Bylo hlasováno o návrhu prezidia, a to zachování původní výše členských příspěvků takto : 

 

22 PRO  0 PROTI  1 ZDRŽEL SE 

 

 Návrh prezidia byl přijat a tím se návrh na snížení členských příspěvků stává nehlasovatelným. 

 

Usnesení : Porada předsedů schválila výši členských příspěvků takto : 

 

Výše členských příspěvků :  700,- Kč - řádné, 150,- Kč - super junioři, junioři a super senioři. 

 

 

 

12. Diskuze 

a) Zdeněk Němeček přednesl výtku ve věci startovného, konkrétně rozdílů v požadovaných částkách při 

různých datech splatnosti. S tímto nesouhlasí. 

Ředitel závodu Relax se k výtce vyjádřil. 



b) Zdeněk Němeček uvedl, že je nedostatečně propagováno IPSC v médiích, včetně internetových, a dále 

že je možné nalézt více negativních článků. 

c) Zdeněk Rataj seznámil přítomné o způsobech, jimiž zajišťoval propagaci závodů a sdělil, že problém 

spatřuje v názvu APS ČR, konkrétně definice "praktická střelba", s čímž je spojena obecná názorová negace, 

dovozovaná z obavy, že praktická střelba je příprava na střelbu ve městě. 

d) František Liška byl požádán o popsání svých zkušeností s propagací v médiích. Doporučuje aby se 

změnila cílová skupina, a to z držitelů zbraní, zabývajících se nějakou ze střeleckých disciplin na širokou 

veřejnost. 

e) Dále byl přednesen návrh na možnost přepracování webu formou filtrovaných sekcí a přidělených práv. 

O návrhu bylo diskutováno. 

f) Zdeněk Rataj dále vytýkal malou účast předsedů klubů na poradě předsedů a jejich nezájem o dění v 

APS ČR. Přítomní se ztotožnili s výtkou. 

 

13. Rekapitulace 

 Pavel Dadák, předseda mandátové komise, přednesl rekapitulaci závěrů porady předsedů, a to : 

USNESENÍ 

Porady předsedů Asociace praktické střelby České republiky konané dne 26.3.2011 ve Spolkovém 
domě v Humpolci 

Na základě jednání přijímá porada předsedů APS ČR toto usnesení 

I. Bere na vědomí 
1. zprávu mandátové komise o účasti zástupců klubů s tím, že je přítomno 23 z 58 

pozvaných klubů, tj. 39,6 %. Tím je porada předsedů APS ČR podle čl. 7 volebního a 
jednacího řádu je schopna se usnášet pouze o záležitostech uvedených na pozvánce. 
Předmětem schvalování dle čl. 18 bod. 3 stanov je program činnosti na další rok, 
zpráva o činnosti za předchozí období a výše členských příspěvků na další období.  

2. zprávu revizní komise za rok 2010 
3. informaci o pojistné smlouvě 
4. informaci o kalendáři 2011 
5. informaci o WS 2011 
6.  

II. Schvaluje 
1. zprávu o činnosti a hospodaření za rok 2010 a plán činnosti a návrh rozpočtu na rok 

2011 
2. výši členských příspěvků na nadcházející období ve výši 700,- Kč a ve výši 150,- Kč 

pro kategorie junior, superjunior a supersenior 
III. Požaduje 

1. dopracování zprávy revizní komise za rok 2010 
2. dodržování předkládání zápisů z jednání prezidia prostřednictvím webu APS 

IV. Vyzývá 
1. k zvýšení aktivity k propagaci činnosti APS v médiích 

Usnesení zapsal: Pavel Dadák v.r. - předseda mandátového výboru 

 

 

Zápis sepsal :   Klecanda, Kuchta   schválil :   Bc. Roman Šedý 

         prezident APS ČR 


