
Asociace praktické střelby České republiky 

U Pergamenky 1511/3, Holešovice, 170 00 Praha, IČ:45768811, vedena MS v Praze, sp. zn.: L3466 

Zápis z jednání kongresu 

Asociace praktické střelby České republiky, 

ze dne 23. 4. 2016 
 

 

Místo jednání:  Spolkový dům v Humpolci 

datum jednání:  23. 4. 2016 od 10,00 

 

 

Program jednání: 

1. Zahájení 

2. Zpráva prezidenta APS ČR o činnosti v roce 2015 a plán činnosti pro rok 2016 

3. Zpráva GS o hospodaření APS ČR za rok 2015 

4. Zpráva Kontrolní komise 

5. Změna stanov – návaznost na Občanský zákoník 

7. Diskuze 

8. Vyhlášení výsledků SL 2015 

 

 
 

 

 

Kongres zahájil Jiří Marek v 10:29 a seznámil přítomné s programem jednání kongresu. Jiří Šerý 

přednesl připomínku k programu a navrhl zrušit bod 5, který následně odůvodnil.  Kvido Klecanda zdůvodnil 

proč o bodu 5 hlasovat. 

 

Roman Šedý následně, na otázku, zda kongres je usnášeníschopný, konstatoval, že kongres je usnášení 

schopný, protože z celkových 97delegátů je 61 přítomno. Jiří Marek doplnil, že k tomuto bodu jsme se ještě 

nedostali. 

 

Z další, následné diskuze: 

- Pavel Dadák vysvětlil, že některé diskutované úpravy jsou v rozporu s NOZ. 

- Martin Novotný navrhuje, aby stanovy zpracovala právnická firma. 

- Jan Rataj se vyjádřil k návrhu stanov, že je v nich pouze pár bodů, o kterých se musí hlasovat, ale hlavní část je 

v pořádku. 

- Dále se vyjádřil Jiří Záruba k přijímání členů, které považuje za špatné jako celek. Toto však detailně 

nerozvedl, jelikož neměl brýle. 

- Milan Havel navrhl, aby bylo hlasováno o tom, jestli budeme o navrženém hlasovat. 

- Jiří Šerý zopakoval svoje požadavky. 

 

 

Diskuze byla prezidentem APS přerušena s tím, že pro tuto bude dán prostor v souladu s jednacím 

řádem kongresu. V rámci programu jednání poté prezident do orgánů kongresu navrhl tyto členy: 

 

Zapisovatelé: Kuchta Miroslav, Klecanda Kvido  

 

PRO: 59 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1 

 

Ověřovatel: Dadák Pavel, Novotný Jiří 

 

PRO: 58 PROTI: 1 ZDRŽEL SE: 1 

 

Skrutátor: Koblasa Bohumil , Lederer Petr, Votoček Miloš 

 

PRO: 60 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 
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Následně bylo hlasováno o návrhu Jiřího Šerého, který navrhl vypustit z programu jednání bod 5. 

Změna stanov – návaznost na Občanský zákoník, kdy: 

 

PRO: 25  PROTI: 35  ZDRŽEL SE: 4 

 

Návrh Jiřího Šerého nebyl přijat a program jednání kongresu byl schválen. 

 

 

 

I. 

Dle programu poté Roman Šedý přednesl zprávu prezidenta o činnosti a plán činnosti na rok příští, 

kterého následoval Jiří Marek, který přednesl zprávu o hospodaření za rok 2015. 

Proti předneseným zprávám nebylo námitek, připomínek či nezodpovězených dotazů. 

 

 

 

II. 

Následovala zpráva kontrolní komise, kterou přednesl Jiří Novotný. V rámci přednášení zprávy 

proběhla diskuze o zveřejňování seznamu členů, která byla následně doplněna informací, že Kontrolní komise 

umožní o přestávce kontrolu tohoto seznamu přítomným zájemcům. 

 

Roman Šedý vyhlásil přestávku na oběd. V průběhu přestávky předložil předseda Kontrolní komise 

přítomným zájemcům seznam členů APS ČR ke kontrole.  

 

 

 

III. 

Jiří Marek vyzval Kvida Klecandu k vysvětlení návrhu stanov. Ten osvětlil důvody, které vedly 

k vypracování návrhu stanov v předloženém znění. Následně navrhl, s ohledem na názorové rozpory členů, aby 

byla debata a samotné schvalování znění nových stanov rozděleno do několika samostatných částí, a to: 

 

1. Název spolku + anglická verze; 

2. Minimální počet fyzických osob v jednotlivých klubech, povinně registrovaných k APS ČR; 

3. Hlasování – 1 přítomný člen s více hlasy; 

4. Návrhy z pléna na samostatné hlasování; 

5. Jiné návrhy a podněty k návrhu stanov. 

 

O tomto bylo hlasováno a návrh byl přijat, jelikož však byl zjištěn nesoulad v počtu hlasujících členů, 

nařídil prezident přepočítání přítomných členů. 

Delegáti byli přepočítáni s výsledkem 59 přítomných delegátů, tudíž kongres je i nadále usnášení 

schopný. 

 

 

 

Sub. 1. 

Poté byly předneseny v rámci diskuze tyto návrhy názvu spolku: 

Asociace praktické střelby ČR 

Česká asociace dynamické střelby 

Česká asociace sportovní dynamické střelby 

Asociace sportovní dynamické střelby ČR 

 

O návrzích bylo dílčím způsobem hlasováno tak, že ke každému názvu bylo, na základě jednotlivých 

hlasování, uvedeno, kolik hlasů získal. Výsledkem bylo, že na závěr kongres hlasoval o návrhu, který získal 

nejvíc hlasů. Hlasováno proto na závěr bylo o názvu: 

 

Česká asociace sportovní dynamické střelby, z.s. 

 

takto 

PRO: 56  PROTI: 2  ZDRŽEL SE: 2 
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a Anglické verzi: 

 

Czech Association of Sports Dynamic Shooting 
 

takto: 

PRO: 46  PROTI: 8  ZDRŽEL SE: 0 

 

 

 

Sub. 2 

Klecanda vysvětlil důvody návrhu na minimální počet 5 členů v klubu. Následně proběhla bouřlivá 

diskuze o počtech osob v klubu, a to v rozsahu 0, 1, 3 a 5 osob. V rámci diskuze byl vypuštěn nulový počet členů 

(navrhovatel vzal návrh zpět) a hlasováno bylo o variantě 1, 3 a 5 osob. 

Před hlasováním upozornil Klecanda přítomné na to, že problém v 5-ti osobách má 5 klubů, majících 3 

členy, a 6 klubů, majících 4 členy. Jedná se celkem o 11 kubů, sdružujících 39 členů, což znamená, že se 

zdlouhavě řeší problém 8% členů, jelikož má APS ČR k dnešnímu dni 481 členů. 

Dále namítl, že využívat klíč, vycházející z počtu 3 osob, by znamenal, že by se čl. schůzí muselo 

účastnit až 160 delegátů, zatímco při variantě 5 osob by se čl. schůze muselo účastnit 96 delegátů, což s ohledem 

na historické zkušenosti je situace nereálná a v praxi by to znamenalo zablokovat působnost čl. schůze, které by 

v důsledku tohoto neusnášení schopné. 

 

Poté proběhlo hlasování o min. počtů členů potřebných k přijetí do asociace, kdy výsledkem bylo, že čl. 

schůze rozhodla o minimálním počtu 3 osob, jako minimálnímu počtu členů, kdy hlasováno bylo takto: 

 

PRO: 52  PROTI: 2  ZDRŽEL SE: 5 

 

 

V další diskuzi byly přednášeny návrhy na přezkum částí textu návrhu stanov advokátní kanceláří, dále 

bylo polemizováno o delegačním klíči a variantách hlasování na čl. schůzích. 

Tento požadavek podpořil i Josef Hořejší a dále se o něm diskutovalo. Členové byli upozorněni na to, 

že sloučení více hlasů do rukou jedné osoby je zneužitelné, což bylo demonstrováno GA např. při schvalování 

15-ti nábojů v PRD. 

 

Předsedající vyhlásil Přestávku. 

 

Poté bylo navrženo, aby bylo hlasováno postupně s tím, že na základě tohoto alespoň dospěje APS 

k závěru o směru, kterým se chce ubírat při tvorbě stanov. Proto bylo hlasováno postupně o tomto: 

 

Zohlednění počtu fyzických osob v klubu anebo 1 klub=1hlas 

 

1 klub 1 hlas – zamítnuto 

 

Dále systém hlasování: 1 přítomný člen má více hlasů anebo delegační klíč 

 

1 přítomný disponuje více hlasy. 

 

Toto bylo konfrontováno s NOZ s tím, že bude oslovený advokát vyzván, aby tuto možnost/kolizi posoudil. 

 

Jelikož tímto vznikla překážka pro další projednávání, bylo navrženo usnesení: 

 

Kongres ukládá prezidentovi, aby nechal přezkoumat předložený návrh stanov advokátní kanceláří, a to 

v rozsahu: 

 

1. přijímání a vylučování členů, příp. závislých osob; 

2. zda jedna osoba může na čl. schůzi hlasovat více hlasy (např. počtem svých členů); 

3. obecného přezkumu celého návrhu stanov. 

 

O tomto návrhu bylo hlasováno: 

 

PRO: 52  PROTI: 8  ZDRŽEL SE: 0 
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Jiří Šerý navrhl, aby se s právnickou firmou sešla skupina 10-ti členů. Na výzvu Romana Šedého, aby 

se přihlásilo 10 lidí, kteří se sejdou a budou jednat s advokátní kanceláří, se přihlásilo 6 lidí. Výsledkem této 

diskuze bylo přednesení tohoto zpřesňujícího návrhu usnesení: 

 

 

Kongres ukládá Prezidentovi, aby nechal přezkoumat předložený návrh stanov advokátní kanceláří, a to 

v rozsahu: 

1. obecného přezkumu celého návrhu stanov v rozsahu NOZ; 

2. přezkumu přijímání a vylučování členů a závislých osob; 

3. hlasování na členské schůzi - jedna osoba, disponující více hlasy, a posouzení možného rozporu s NOZ. 

 

 

PRO: 57       PROTI : 0    ZDRŽEL SE : 0 

 

 

 

IV. 

 Následně bylo členy diskutováno o aktuálních problémech a poté bylo přistoupeno k vyhlášení výsledků 

Superligy APS ČR za rok 2015. Po vyhlášení výsledků bylo prezidentem APS ČR Romanem Šedým jednání 

kongresu ukončeno. 

 

 

zapsal:        ověřil: 

 

 

Kuchta Miroslav       Dadák Pavel 

 

 

Klecanda Kvido       Novotný Jiří 

 

 

        Šedý Roman 


