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ASOCIACE  PRAKTICKÉ  STŘELBY  ČESKÉ  REPUBLIKY 
 
 

Zápis č.1  
z  jednání prezidia 

Asociace praktické střelby České republiky 
konaného dne 26.3.2010 

 
Jednání se zúčastnili:  Bc. Roman Šedý, Jiří Šedina, Miroslav Kuchta, ing.Pavel Dadák, Kvido 

Klecanda, Jiří Marek 
 
Omluven: Jakub Heglas 
 
Účast: 85,7 % 
 
Začátek jednání: 18,00 hod.  
Konec jednání: 00,30 hod.  
 
Program jednání: 
a) Zahájení 
b) Příprava programu porady předsedů 
c) Smlouva o pojištění 
d) Účet APS ČR 
e) Podpora střelnic 
f) Vyhodnocení závodů 
g) Stránky APS 
h) Registrace na závody 
i) Finanční náklady APS 
j) Prezidentské medaile 
k) Kvalifikační požadavky pro získání a udržení kvalifikací v ČNROI 
l) Proces přijímání nových klubů 
m) Různé 
 
Bod a:  
Zahájení provedl prezident Roman Šedý a předložil program jednání. 
  
Bod b:  
Projednán a schválen program porady předsedů. 
Roman Šedý přednese informaci o činnosti za rok 2009, Jirka Marek informaci o hospodaření. 
Dále bude podána informace o návrhu nové smlouvy o pojištění. Dle návrhu má smlouva krýt akce 
asociace, které jsou v kalendáři. Novým poskytovatelem bude společnost Česká pojišťovna. 
Smlouva bude následně uveřejněna na webu APS v rozsahu sdělení pojištěných rizik. 
 
Návrh činnosti na rok 2010 představil Roman Šedý. Podstatné body činnosti na rok 2010 – příprava 
na ME pistole Srbsko a podpora programu Superjunior. 
 
Bod c: 
Návrh smlouvy o pojištění, je nutno vyžádat upřesnění a výklad některých bodů – prematch, stavba 
situace, z hlediska ochrana zdraví i způsobené hmotné škody a škody vzniklé v důsledku 
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nepříznivého počasí. Po telefonickém ověření u zástupce pojišťovny byly některé sporné body 
vysvětleny, jelikož však smlouva nepokrývá i další možná rizika, bude tato smlouva uzavřena na 
nejkratší možnou dobu tak aby APS mohla sjednat pojistnou smlouvu, která pokryje i další rizika, 
včetně možného pojištění náhrady škody v důsledku živelných pohrom a pod. 
 
Pavel Dadák přislíbil, prostřednictvím pojišťovacího makléře, předložení dalších nabídek na 
pojištění.  
 
Do kalendáře je nutné uvádět i závody Superjuniorů. 
S ohledem na pojistné smlouvy a skutečnost, že pojištění se vztahuje pouze na akce, uvedené 
v oficiálním kalendáři akcí APS ČR, je povinností organizátorů oznámit konání akce prezidiu, resp. 
Mirkovi Kuchtovi tak aby každá akce, pořádaná pod záštitou APS, byla řádně v tomto kalendáři 
uvedena. Akce v kalendáři neuvedené nebudou považovány za akce, pořádané pod záštitou APS ČR 
i přesto, že takovouto akci bude pořádat některý z klubů či členů APS ČR se všemi důsledky, 
včetně přechodu odpovědnosti za škody, které by jinak byly kryty pojistnou smlouvou, kterou APS 
ČR uzavřela či v budoucnu uzavře. 
 
 Zodpovídá:  správa kalendáře-evidence závodů Mirek Kuchta 
   smlouva a další možný návrh smlouvy Jiří Marek 
   návrh dalších možných smluv Pavel Dadák 
 
 
 
Bod d:  
Jirka Marek informoval o stavu výběru banky, kdy předložil nabídky jednotlivých bank.  
 
Bod e:  
Prezidium projednávalo opět doplněný návrh podpory střelnic, vzhledem k protichůdným názorům 
na navržený postup, komplikované daňové záležitosti ve vztahu k majitelům střelnic a nevýhodnost 
pro členy asociace byl materiál odložen.. 
 
Bod f:  
Kvido Klecanda připomenul způsob vyhodnocování závodů v roce 2010. Způsob vyhodnocení je 
stanoven Soutěžním řádem. 
 
Bod g: 
Mirek Kuchta upozornil na nepřesnosti na stránkách APS - vyhodnocení SL, výsledky SL. Kvido 
Klecanda informoval o inovaci stránek CNROI.  
Nutno doplnit výsledky SL za rok 2009. 
 Zodpovídá:  Kvido Klecanda - požadavky na část webu s CNROI 

Jiří Marek - požadavky na ostatní části webu 
 
Bod h: 
Mirek Kuchta navrhnul odlišení závodu SL v registraci jednotnou formou. Prezidium umožní 
klubům pořádajícím závody SL použití systému registrace. Registrační aplikace lze umístit na 
stránkách APS. Koordinátorem při využití systému registrace je Jiří Šedina. 

Zodpovídá: Jiří Šedina 
 
Bod i: 
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Mimo nezbytné provozní náklady jsou mezi největšími výdaji plánovány v roce 2010 
předpokládané náklady v rozsahu: odvody závodů, zajištění dresů pro repre, medailí pro závody. 
Pro rozhodčí je navrženo sjednocení oblečení. Návrh a způsob připraví Kvido Klecanda, bude 
prezidiem poté projednáno. 

Zodpovídá:  Kvido Klecanda – výstroj rozhodčích 
  Jiří Marek – provozní náklady 

 
Bod j: 
Roman Šedý informoval o problémech s dodávkami prezidentských medailí od IPSC. Rozhodnuto 
opakovaně urgovat dodání prezidentských medailí. 
 Zodpovídá: Roman Šedý 
 
Bod k: 
Roman Šedý ve spolupráci s Kvidem Klecandou předložil materiál Kvalifikační požadavky pro 
získání a udržení kvalifikací v ČNROI. Po projednání byly prezidiem přítomnými hlasy schválen. 
GS zajistí zveřejnění na webu. 
 
Bod l: 
Prezidium projednalo způsob přijímání nových členů a klubů. Vznikly pochybnosti, že nový klub 
IPSC Praha nemá právní subjektivitu dle stanov. Prezidium pověřuje Pavla Dadáka k předložení 
podnětu k prošetření revizní komisi. Do přihlášky klubu/člena je nutné doplnit povinnou položku 
IČ. 
 
 Zodpovídá:  Pavel Dadák – podání podnětu revizní komisi 

Jiří Marek – úprava přihlášky klubu/člena 
 
Bod m: 
Jiří Marek informoval o problémech úhrady členských příspěvků, kdy jsou tyto placeny členy 
jednotlivě namísto úhrady za celý klub. Při diskuzi bylo poukázáno na znění stanov, ze kterých  
vyplývá, že partnerem asociace jsou kluby a že tedy platby mají provádět kluby za všechny své 
členy. Dále informoval o možnosti prezentace klubů na Seznam.cz. Tato možnost bude předložena 
na poradě předsedů. 
 
 
 
Zapsal: Pavel Dadák 
 
Schválil: Bc. Roman Šedý – prezident APS ČR 


