
Zápis z jednání prezídia č: 25. 3. 2011 

 

Účast: Kuchta Miroslav, Klecanda Kvido, Šedý Roman, Šedina 

Jiří, Marek Jiří, Dadák Pavel, Heglas Jakub 

100% 

 

1. IČ – Jiří Marek seznámil členy prezídia s přehledem klubů, které stále nedoložily své 

IČ. Po proběhlé diskuzi prezídium rozhodlo všemi hlasy, že ty kluby, kterým nebylo IČ 

přiděleno a tuto skutečnost nedoložili, nejsou považovány za řádné kluby APS ČR. 

2. Návrh: Na stránkách APS ČR by měly být uváděny základní informace o klubech, a to : 

Název, sídlo, IČ. Dále bude klubům umožněno uvedení dalších údajů, a to : adresa pro 

doručování, email, telefon, webové stránky, jméno kontaktní osoby. Návrh byl přijat 

všemi členy prezídia. 

3. Jiří Marek informoval prezídium o prodloužení platnosti registrace ochranné známky 

pod zápisem IPSC – DVC (O-167277). Použití ochranné známky ke komerčním účelům 

je možné pouze se souhlasem prezídia. Podrobný návrh podmínek použití ochranné 

známky zpracuje Pavel Dadák v termínu do 30. 4. 2011. 

4. Pojistná smlouva – vzhledem k nejasnostem o skutečném rozsahu pojištění, 

založeném stávající pojistnou smlouvou, prezidium připraví do týdne doplňující 

otázky, které následně předá GS pojišťovně k vyjádření. Za přípravu a realizaci 

odpovídá Jiří Marek 

5. Jiří Marek informoval o spolupráci s portálem Seznam.cz. Prezídium vzalo nabídku od 

portálu Seznam.cz na vědomí a souhlasí se zveřejněním odkazu na stránky APS ČR. 

6. Prezídium vyzývá všechny pořadatele závodů k dodržování soutěžního řádu. 

7. Jiří Marek v rámci informace o hospodaření informoval o neposkytnutí dotace od 

MŠMT ČR v roce 2010. Současně informoval o podání žádosti na rok 2011. 

8. Prezídium vyčlenilo částku 10 000,-Kč na podporu aktivních klubů v rámci programu 

IPSC airsoft. 



9. Prezídium vyčlenilo částku 14 500,-Kč na podporu SJ a J, kteří se v roce 2010 zúčastnili 

závodů APS ČR. Současně schválilo způsob stanovení výše podpory. 

10. Prezídium schválilo přijetí nových členů. 

11. Podpora reprezentace  - odloženo na příští jednání. 

12. Roman Šedý informoval o tom, že opakovaně vyzval vedení IPSC k odstranění 

nesrovnalosti ve vyúčtování odvodu ze startovného závodu ESC 2009. Přes 

opakované výzvy se nám nedostalo odpovědi. 

13. Jiří Šedina a Jakub Heglas informovali o aktuální situaci a o stavu příprav WS. 

14. Prezídium rozhodlo pěti hlasy o obnovení vyhlašování celkových výsledků superligy a 

MP do Humpolce na poradu předsedů. 

15. Kvido Klecanda přednesl návrh na dovybavení členů CNROI kalhotami, kalibry a 

příruční lékárničkou. Prezidium tento návrh sedmi hlasy schválilo a pověřuje Kvida 

Klecandu a Romana Šedého k realizaci tohoto úkolu a žádá poskytování průběžných 

informací o naplňování tohoto úkolu. 

16. Prezídium pěti hlasy zamítlo plošné zveřejnění seznamu členů asociace na webu. 

17. Dále byl prezidentem předložen návrh na částečné zveřejnění seznamu členů 

v rozsahu: 

a) Členové prezidia a členové kontrolní komise – přístup úplný 

b) Předsedové klubů - přístup částečný, k přehledu členů svého klubu.                                                                                                                                    

Schváleno čtyřmi hlasy. 

18. Roman Šedý pověřuje CNROI k přepracování předpisu k získání kvalifikace RO 

rozšířením podmínek o podmínku minimálního věku 18 let. Dále pověřuje ČNROI pro 

nadcházející porady předsedů a kongresy zpracováním zprávy o činnosti.  

 

 

Zápis sepsal: Kuchta Miroslav   schválil:              Bc. Roman Šedý 

        prezident APS ČR 

 


