




 



 



Zápis z jednání členské schůze ASDS ČR  

konané dne 18. 02. 2023 v hotelu Rytířsko 

1) Zahájení  

Jednání zahájil Prezident ASDS ČR, který předal slovo generální sekretářce Markétě Samkové. 

Ta seznámila přítomné s následujícími podstatnými informacemi.  

Schůzi předsedů svolal Prezident ASDS ČR prostřednictvím e-mailu ze dne 05. 01. 2023. Schůzi bylo 

přítomno 37 členů z celkového počtu 50 členů a nad rámec uvedeného byla přítomna Generální 

sekretářka ASDS ČR, člen kontrolní komise a 1 host. Do výše uvedených počtů nebyli započteni 

prozatímní členové, kterých bylo celkem 6. Pro usnášeníschopnost musela být přítomna nadpoloviční 

polovina všech, tj. do doby přijetí prozatímních členů celkem 26 členů a po jejich případném přijetí 29 

členů. Schůze předsedů byla dle prezenční listiny a výše uvedeného přehledu počtů 

usnášeníschopná. Kontrolu listiny přítomných včetně předložených plných mocí provedla Generální 

sekretářka na základě pověření Prezidenta ASDS ČR. 

(Přílohou č. 1 tohoto zápisu je prezenční listina jednání).  

Program schůze byl všem předsedům zaslán elektronicky prostřednictvím e-mailu dne 05. 01. 2023. 

Program jednání byl zveřejněn i na webu ipsc.cz a prostřednictvím komunikačního kanálu Pandora. 

Tento program byl na základě podnětu Lubora Nováka doplněn o bod jednání č. 8 a byl předsedům 

zaslán prostřednictvím e-mailu dne 16. 01. 2023.  

HLASOVÁNÍ (schválení programu jednání): 37 PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽELO 

2) Volba sčítací a návrhové komise, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

Za členy sčítací komise byli navrženi:  

1) Radek Růžička 2) Jan Hátle 3) Martin Lukeš 

Za zapisovatele a předsedající schůze byla navržena Generální sekretářka ASDS ČR Markéta Samková. 

Za ověřovatele zápisu byli navrženi: 

1) Jiří Běhal 2) Miloš Synek 

Za návrhovou komisi (navrhující usnesení z jednání) byli navrženi: 

1) Antonín Navrátil 2) Ivo Wilk 

HLASOVÁNÍ (navržené pracovní komise): 35 PRO, 0 PROTI, 2 SE ZDRŽELI 

3) Přijímání nových členů  

Informaci o prozatímních členech předsedové obdrželi v prosinci 2022 prostřednictvím e-mailu. 

O žádosti posledního žadatele (klub č. 63) byli předsedové informování prostřednictvím pozvánky 

na členskou schůzi dne 05. 01. 2023. O udělení statutu člena žádaly následující kluby. Každý klub 

dostal samostatně možnost se představit. Klub č. 62 představila Generální sekretářka z důvodu omluvy 

klubu z jednání pro zdravotní indispozici jeho předsedy. 

č. Název žadatele Jméno statutára či kont. osoby 

58 Střelecký klub Huts, zapsaný spolek Vladimír Dobiáš 

59 Sportovní střelecký klub Placy, z.s. Martin Lukeš 

60 Střelci Ostrava!!!, z.s. Petr Čapka 

61 Antares Defense, z.s. Pavel Dadák 

62 Sportovní klub Dynamis, z.s. Zdeněk Novotný 

63 Sportovně střelecký klub Rapotín, z.s. Lubomír Černý 



 

Na základě níže uvedeného podnětu Jiřího Šerého bylo společně hlasováno pouze o žadatelích č. 58, 59, 

60, 61 a 63. O žadateli č. 62 proběhlo samostatné hlasování. 

HLASOVÁNÍ (o žadatelích č. 58, 59, 60, 61 a 63): 37 PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽELO 

Od této chvíle byl počet hlasujících předsedů nově stanoven na 42 hlasujících. 

Jiří Šerý se dotázal, proč se hlasuje o členovi, který není schůzi přítomen, když naposledy 

se o nepřítomném žadateli nehlasovalo. Vysvětlen rozdíl oproti minule, kdy členská schůze klub 

ani předsedu neznala a předseda se ze schůze neomluvil. I přes uvedené bylo v tehdejším případě 

o členovi hlasováno, avšak tento nebyl schválen. 

HLASOVÁNÍ (o žadateli č. 62): 41 PRO, 0 PROTI, 1 SE ZDRŽEL 

Od této chvíle byl počet hlasujících předsedů nově stanoven na 43 hlasujících. Všichni žadatelé 

o členství byli řádně přijati do ASDS ČR. 

4) Ukončení členství člena č. 43 (na vlastní žádost, počet závislých osob poklesl pod 3) 

V lednu 2023 zažádal prostřednictvím e-mailu o ukončení členství v ASDS ČR klub č. 43 (Sportovní 

klub policie SEVER Teplice, z.s., kontaktní osoba: Ctibor Arnold, předseda: Adam Pavlas) 

z důvodu poklesu počtu závislých osob pod 3 s tím, že k nápravě stavu nedojde. Zbývající jedna závislá 

osoba byla na vlastní žádost převedena do jiného klubu. O tomto bodě neproběhlo hlasování, neboť 

členská schůze dle Stanov uvedené bere pouze na vědomí.  

5) zpráva Prezidenta ASDS ČR o činnosti v roce 2022 

Následovala zpráva Prezidenta ASDS ČR Martina Novotného o činnosti ASDS ČR v roce 2022, jejíž 

obsah vzala členská schůze na vědomí. Zpráva je zveřejněna na webu ipsc.cz 

6) zpráva Generální sekretářky ASDS ČR o hospodaření za rok 2022 

Následovala zpráva Generální sekretářky ASDS ČR Markéty Samkové o hospodaření ASDS ČR 

za rok 2022. Obsah zprávy vzala členská schůze na vědomí a zpráva o hospodaření je přílohou č. 3 

tohoto zápisu. 

7) Zpráva Kontrolní komise za rok 2022 

Následovala zpráva předsedy Kontrolní komise Jaroslava Pulicara o činnosti komise, podnětech 

a kontrole účetnictví za rok 2022. KK doporučila Prezidentovi ASDS ČR aby došlo ke kontrole, revizi 

a zvážení smlouvy o odpovědnosti ASDS ČR. Případnou právní konzultaci účelnosti smlouvy. 

Obsah zprávy vzala členská schůze na vědomí a zpráva o hospodaření je přílohou č. 4 tohoto zápisu. 

8) Projednání postupu členů Kontrolní komise ASDS ČR ve věci výběru organizátora 

WS PCC-MR – nově navržený doplňující bod předsedou klubu č. 13 Luborem Novákem; návrh 

zaslán předsedům prostřednictvím e-mailu dne 15. 01. 2023 

Jako první dostal vzhledem k podanému návrhu slovo Lubor Novák, který předsedům přednesl svůj 

písemný návrh, který na místě zopakoval. Lubor Novák považoval účast členů Kontrolní komise 

ve výběrové komisi na pořadatele Mistrovství světa (WS PCC-MR) za porušení Stanov. 

V reakci na uvedené vystoupil Prezident ASDS ČR, který shrnul dosavadní vývoj situace kolem 

pořadatelství Mistrovství světa a uvedl, že účast Kontrolní komise byla snahou o transparentnost celého 

procesu, přičemž dodal, že konečné rozhodnutí nakonec stejně po zrušení svého původního rozhodnutí 



o přidělení pořadatelství klubu Adyton, vydal stejně sám. Konečným rozhodnutím tak je, že 

pořadatelství Mistrovství světa bude přímo v rukou ASDS ČR. 

Dále se k věci vyjádřil předseda Kontrolní komise Jaroslav Pulicar, který přednesl přítomným dotčené 

články Stanov a uvedl, že dle Stanov je Kontrolní komise povinna poskytnout Prezidentovi ASDS ČR 

součinnost, což dle svého názoru učinila, když byla požádána o dohled nad výběrem pořadatele 

Mistrovství světa. Dále Jaroslav Pulicar dodal, že zařazení členů Kontrolní komise ve výběrové komisi 

nepovažuje za rozporné se Stanovami, neboť dle Stanov se nesmí členové Kontrolní komise účastnit 

v jiných orgánech stanovených Stanovami (Prezident či Generální sekretář). O výběrové komisi není 

ve Stanovách žádná zmínka. 

K diskuzi se připojil Josef Hořejší, který vyzval přítomné, aby se v případě pochybností doptali 

Prezidenta ASDS ČR či dalších dotčených osob na podrobnosti, nicméně aby se diskuze posunula 

směrem k přijetí závěru. Do diskuze se zapojil taktéž Roman Šedý, který uvedl, že konečné rozhodnutí 

Prezidenta je správné. Zrušením sporného rozhodnutí a následným rozhodnutím o přidělení 

pořadatelství přímo ASDS ČR došlo dle Romana Šedého k narovnání celé situace. Jiří Komínek dodal, 

že nešlo o narovnání situace, neboť dle něj taktéž nedošlo k porušení Stanov a zopakoval, že členové 

Kontrolní komise nesmí být členy jiného orgánu, který Stanovy výslovně stanovují (jedná se o funkci 

Prezidenta či Generálního sekretáře).  

S ohledem na zvážení podnětu Lubora Nováka následně členská schůze navrhla hlasovat o tom, zda 

ponechat stávající Kontrolní komisi ve funkci či nikoliv. Z níže uvedeného hlasování vyplývá, že drtivá 

většina předsedů nepovažovala postup Kontrolní komise za rozporný se Stanovami a vyjádřila tak svou 

vůli na setrvání současných členů Kontrolní komise ve funkci. 

O dodatečném návrhu Lubora Nováka na případnou novou volbu Kontrolní komise (v případě, že bude 

současná Kontrolní komise odvolána) tak již nebylo hlasováno, neboť nedošlo na základě uvedeného 

hlasování k odvolání stávající Kontrolní komise. 

HLASOVÁNÍ; Výsledek: 35 PRO, 4 PROTI, 4 SE ZDRŽELI 

9) Programy podpory (junioři, pořadatelé) – zachování současného systému, změna systému či 

výše podpor (diskuze) 

Generální sekretářka informovala přítomné o stávající podobě programů podpory juniorů a pořadatelů 

a otevřela diskuzi k možnosti úpravy obou programů. 

Ivo Lát navrhl, aby byla juniorům zrušena povinnost k doložení dokladu o úhradě startovného, neboť 

tento systém znevýhodňuje ty juniory, kteří na závodech vykonávají práci rozhodčího a nedisponují tak 

dokladem o úhradě. Roman Šedý doplnil, že dříve se proplácela podpora i juniorům pracujícím jako RO 

na závodech. K návrhu se přidal i Jiří Šerý. Po rozsáhlé diskuzi bylo o uvedené variantě hlasováno tak, 

že nově by bylo po juniorech vyžadováno pouze podání žádosti a předložení výsledkových listin 

bez nutnosti doložení úhrady startovného. 

HLASOVÁNÍ: 42 PRO, 0 PROTI, 1 SE ZDRŽEL 

Dále byl diskutován limit 10 tis. Kč na osobu při současném limitu 200 tis. Kč ročně za všechny 

podpory juniorů celkem. Ivo Rehberger k uvedenému dodal, že by zde byla možnost v případě, že by 

v programu zbývaly peníze, o které by nikdo nezažádal (nebyl by naplněn onen limit 200 tis. Kč), 

přerozdělit tyto nad rámec 10 tis. Kč případným žadatelům, jejichž žádosti částku 10 tis. Kč převyšují. 

Členská schůze hlasovala o návrhu, že by uvedené rozhodnutí o dopřerozdělení prostředků do celkového 

limitu 200 tis. Kč ročně za juniory bylo v kompetenci Prezidenta ASDS ČR. 

HLASOVÁNÍ: 43 PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽELO 



K podpoře juniorů dále vystoupil Lubor Novák, který členské schůzi přednesl, že na Extreme Euro 

Open a na případných dalších závodech klubu World Elite Shooting Association uvolní v rámci 

pre-matche 10 slotů pro české juniory zdarma. Za uvedené mu přítomní poděkovali. 

K podpoře pořadatelů se zvedla diskuze stran nutnosti dokládat nakoupení medailí a pohárů fakturou, 

což znemožňuje pořadatelům nakoupit jiné ceny (například věcné dary či pochutiny a jiné občerstvení). 

K uvedenému tématu se vyjadřoval jeden z organizátorů – za IPSC Znojmo Ivo Lát, který navrhoval 

zrušení této povinnosti a navrácení k systému „100 Kč za medailové umístění“ v rámci kterého si 

pořadatel koupil a sehnal ceny dle vlastního uvážení. K uvedenému vystoupil Jiří Běhal s připomínkou, 

že podobný systém byl navrhován i v roce 2022 přičemž většina předsedů neměla o systém zájem a 

trvala na prokazování úhrady medailí a pohárů. Dále bylo diskutováno, že z účetního hlediska je 

s uváděním pochutin a občerstvení do faktur, na základě nichž by pak ASDS ČR proplácela podporu 

pořadatele za „ceny“, problém. Následně členská schůze hlasovala o tom, zda chce ponechat stávající 

systém podpory pořadatelů. Z uvedeného hlasování vyplynulo, že program podpory pořadatelů zůstane 

pro rok 2023 na základě odsouhlasení  nadpoloviční většinou přítomných stejný jako v roce 2022. 

HLASOVÁNÍ: 26 PRO, 7 PROTI, 10 SE ZDRŽELO 

_________________________________________________________________________________ 

10) Odměna Generální sekretářky ASDS ČR 

Dle Čl. VI bodu 1g Stanov každoročně členská schůze upravuje výši odměny Generální 

sekretářky. Do současnosti byla odměna stanovena na 5 000 Kč měsíčně, přičemž 750 Kč činila 

srážková daň a odměna vyplácená Generální sekretářce činila 4 250 Kč. 

Jan Prepletaný po kratší diskuzi přítomných navrhl navýšení odměny na 7 000 Kč měsíčně čistého 

(celkem 8 236 Kč z toho 1 236 Kč srážkové daň a 7 000 Kč vyplácená odměna). 

HLASOVÁNÍ: 43 PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽELO  

11)  Podpora CNROI 

Prezident ASDS ČR informoval přítomné o programu podpory v roce 2022 s tím, že došlo k nákupu 

dresů pro RO a IROA, bylo nakoupeno 10 timerů, které byly na základě klíče sestaveného Prezidentem 

CNROI předány zvoleným rozhodčím a dále proběhlo školení první pomoci a rozhodčích. Dále 

Prezident ASDS ČR informoval přítomné o zamýšlené podpoře v roce 2023, přičemž navrhovanou 

podporou je pokračování ve školeních, nákup dalších dresů, a případně nákup timerů a tvorba bund 

pro rozhodčí. 

Jan Prepletaný v rámci nákupu bund navrhl, aby nad rámec podpory bylo možné si bundu koupit 

samostatně jako člen CNROI bez ohledu na to, zda se osoba do okruhu podporovaných (pro splnění 

podmínek) dostane či nikoliv. Jedinou podmínkou by byla příslušnost k CNROI, aby si bundu nemohl 

koupit kdokoliv. 

Následně členská schůze hlasovala o návrhu Prezidenta ASDS ČR, aby ASDS ČR v roce 2023 uvolnila 

částku 100 000 Kč na podporu rozhodčích.  

HLASOVÁNÍ: 43 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE 

12)  Odvody pořadatelů za závody Level III 

Slovo si vzal Prezident ASDS ČR, který vysvětlil důvody pro úvahy o zrušení stropu u odvodů za 

level III závody do ASDS ČR.  Závěrem uvedl, že navrhuje zrušení stropu 100 000 Kč a zavedení 

jednotného limitu 7% za pořadatele a závod. Roman Šedý dodal, že by se zrušení mělo týkat případně 

až roku 2024, neboť pro letošní rok už soutěže započaly a nebylo by vhodné do toho nyní jakýmkoliv 



rozhodnutím zasahovat. Dále uvedl, že by s ohledem na vývoj ekonomické situace (která je diametrálně 

odlišná od dřívějška kdy byl limit schválen) by bylo možné uvažovat i o navýšení stropu. Ivo Lát k věci 

uvedl, že souhlasí pouze s posunutím stropu a případné zrušení stropu vnímá jako potrestání pořadatelů. 

Jiří Šerý dodal, že vzhledem k inflaci by bylo možné uvažovat o navýšení odvodu např. na 8% 

a navýšení stropu na 150 tis. Kč. 

Ivo Rehberger a Jaroslav Pulicar přispěli do diskuze informací o vývoji vzniku odvodů a dále Ivo 

Rehberger připomněl, že strop částečně poškozuje menší pořadatele, protože ti odvádějí 7% a musí tomu 

uzpůsobit startovné, kdežto ten kdo má strop, tak může zvednout startovné, vydělat navíc a strop ho 

„uchrání“. 

Lubor Novák k věci uvedl, že za dobu EEO odvedl jeho klub jakožto pořadatel do ASDS ČR 

přes 1,5 milionu Kč. V protiváze k odvodům uvedl, že by mohlo být možným východiskem navýšení 

členských příspěvků, které jsou v ČR relativně nízké. 

Josef Hořejší připomněl situaci v minulosti a navrhl navýšení odvodu na 10% při současném úměrném 

navýšení stropu. Jelikož diskuze přinesla značné množství názorů, z nichž nebylo možné sestavit 

volební návrhy, navrhl Roman Šedý využít systém hlasovací systém užívaný na General Assembly, kdy 

je nutné pro postup návrhu do hlasování, aby jej navrhl jeden předseda a minimálně jeden další tento 

návrh podpořil. Z uvedeného tak vzešly následující návrhy pro hlasování (Před zahájením hlasování 

bylo pro přehlednost provedeno kontrolní hlasování. Výsledkem byla přítomnost 40 hlasujících 

z celkového počtu 43.): 

1) Odvod ve výši 7% při celkovém stropu 150 000 Kč 

a. Navrhl: LUBOR NOVÁK 

b. Návrh podpořil: JAN PREPLETANÝ 

HLASOVÁNÍ: 14 PRO, 24 PROTI, 2 SE ZDRŽELI 

2) Odvod ve výši 7% při celkovém stropu 200 000 Kč  

a. Navrhl: JAROSLAV PULICAR 

b. Návrh podpořil: MILOŠ VOTOČEK 

HLASOVÁNÍ: 24 PRO, 14 PROTI, 2 SE ZDRŽELI 

Od roku 2024 je tak schválen odvod za pořádání level III závodu do ASDS ČR ve výši 7% 

z vybraného startovného při maximálním stropu 200 000 Kč za pořadatele a závod. 

13) Mistrovství světa PCC + Mini Rifle 

Prezident ASDS ČR seznámil přítomné s průběhem jednání ve vztahu k Mistrovství světa PCC + Mini 

Rifle. Uvedl, že finální hlasování o termínu konání proběhne dne 31. 03. 2023 v rámci mimořádného 

online General Assembly. Stejně tak informoval, že na tomto jednání by mělo dojít k finální dohodě 

stran změny pravidel všech zbraních včetně odsouhlasení pravidel .22LR pro superjuniory. Bližší 

informace o pořadatelství akce bude Prezident ASDS ČR mít po schválení termínu na výše uvedeném 

jednání a po podpisu smlouvy mezi regionem Česká republika a IPSC. 

14) Datové schránky – informace, návod, pokyny 

Generální sekretářka informovala přítomné o zřízení datových schránek ze zákona a předala přítomným 

návod k fungování datových schránek (stejný jako ten, který obdrželi všichni předsedové 

prostřednictvím e-mailu na podzim 2022, a který bude volně dostupný na stránkách www.ipsc.cz v sekci 

ke stažení). 

 

http://www.ipsc.cz/


 



PŘÍLOHY: 

Příloha č. 1 – prezenční listina z členské schůze 2023 

Příloha č. 2 - usnesení z členské schůze 2023 

Příloha č. 3 – zpráva Generální sekretářky o hospodaření za rok 2022 

Příloha č. 4 – zpráva Kontrolní komise za rok 2022 



 



 


