
Zápis z jednání prezídia č: 25. 1. 2013 

 

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

Jiří, Marek Jiří, Heglas Jakub 

85,71% 

1. Prezidium, v rámci působnosti upravené stanovami, hlava III, 
odstavec 17, bod 5, ve věci stanovení klíče pro hlasování 
kongresu, rozhodlo takto: 

a. Hlasování: na každé tři řádné členy APSČR, registrované v jednom 

klubu, připadá jeden volební hlas; 

b. Delegát: každý klub je oprávněn delegovat min. jednoho zástupce 

a maximálně takový počet zástupců, který odpovídá počtu 

volebních hlasů; 

c. Volební hlasy: volební hlasy jsou, v rámci jednoho klubu, 

přenositelné na delegáta klubu, tj. jeden delegát může disponovat 

všemi hlasy, jimiž disponuje jeden klub; 

d. Nepřenositelnost: volební hlasy nejsou přenositelné na člena jiného 

klubu jinak, než způsobem, upraveným ve stanovách  APSČR. 

 

 

Toto rozhodnutí vydává prezidium APSČR jako volební řád pro volby do 

orgánů APSČR, které se uskuteční dne 16. 3. 2013 - kongres APSČR. 

 

 

 

S ohledem na výše uvedené vyzýváme předsedy klubů, aby v termínu 

do 10. 3. 2013 zaslali jmenovitý seznam delegátů, kteří se kongresu 

zúčastní. 

 
2. Prezidium schvaluje registraci klubu SK Bohemia west – o. s., IČO 

01306961, Dobrovského 431, Dolní Rychnov. 

3. Kontrola plnění úkolů 



a) Návrh předpisu, upravující podporu střelnic, prezidium odkládá, 

jelikož nebylo schopno se dohodnout na formě a rozsahu podpory. 

b) Prezidium rozhodlo, že přenáší úkol, stanovený rozhodnutím 

prezidia, ohledně obsahové náplně webu, na Jakuba Heglase a 

Kvida Klecandu. 

c) Prezident APS ČR, v rámci pověření, sjednal smlouvu se SB. 

Prezidium pověřuje prezidenta APS ČR, aby se i pro další období 

pokusil sjednat smlouvu novou. 

d) Na základě zkušebního provozu nového formátu kalendáře 

prezidium konstatuje, že formát kalendáře je perspektivní, nicméně 

v minulém roce vykázal několik chyb, kterým je zapotřebí 

předcházet. Prezidium pověřuje správce kalendáře, aby změnil 

evidenci závodů způsobem, kterým bude zamezeno vzniku vad. 

e) Jiří Marek informoval prezidium o podmínkách bank, které mají 

lepší podmínky vedení účtu. Podmínky jednotlivých bank nejsou 

výrazně odlišné. 

f) Roman Šedý informoval o rozsahu pojistné smlouvy APS ČR, 

uzavřené s Českou pojišťovnou a.s. Tato pojistná smlouva kryje 

běžná rizika, plynoucí z činnosti APS ČR a klubů APS ČR. 

Prezidium pověřuje GS zveřejněním pojistné smlouvy.  

g) Roman Šedý a Kvido Klecanda zadali zpracování propagačního 

videa. Propagační videa byla zpracována, nebyla však zpracována 

způsobem, který by vyhovoval předpokládaným požadavkům, a 

proto jsou videa upravována. Výsledná verze bude prezentována 

prezidiu po přepracování. 

4. Kvido Klecanda informoval o činnosti CNROI. Konkrétně informoval 

o splněných a nesplněných úkolech CNROI. 

5. Jakub Heglas předložil prezidiu návrh úpravy podmínek účasti 

reprezentantů na závodech Level IV a V. Tento byl v rámci diskuze 

rozšířen s tím, že po úpravě bude znovu projednán. 

6. Miroslav Kuchta předložil návrh podpory juniorů, zpracovaný dle 

dřívějšího rozhodnutí. Tento návrh byl prezídiem projednán a 

prezidium ukládá GS uhrazení.                                                                                                                                                                             



7. ME Portugalsko 

a. Prezidium schvaluje úhradu zálohy za přidělené sloty a ukládá 

GS zaplacení. 

b. Prezidium ukládá Jiřímu Šedinovi aby vyzval přihlášené střelce 

ke splnění jejich povinností, když z celkového počtu 

přihlášených třicet čtyři, splnilo pouze sedm. 

c. Všem, kteří nesplnili podmínku, byl stanoven náhradní termín do 

30. 1. 2013, po tomto termínu budou přihlášení střelci, kteří své 

povinnosti nesplní, vyřazeni a přidělené sloty budou vráceny. 

Tento náhradní termín je posledním, jelikož v tomto se musí 

APS ČR vyjádřit organizátorům ME a IPSC. 

 

  

PRO : 6                  PROTI : 0  NEHLASOVAL: 0 

 

  

Zápis schválil: Bc. Roman Šedý                                 Zapsal: Miroslav Kuchta 

Prezident APSČR 


