ZÁPIS Z PORADY VEDENÍ ASDS ČR č. 01/2021
Datum konání: 17. 7. 2021, 19:00
Schůze ukončena: 22:30
Místo konání: Hotel LaPort Dyjákovičky
Přítomni: Martin Novotný, Petr Švrček, Markéta Tischlerová, Vítězslav Kubáč, Miloš Synek
PROGRAM JEDNÁNÍ:
1) CNROI
2) logo ASDS ČR
3) webové stránky ASDS ČR
4) Struktura vedení ASDS ČR – poradní tým prezidenta
5) Reprezentace
6) Výkonnostní třídy
7) Předání agendy mezi generálními sekretářkami, účetnictví
1) CNROI
Martin Novotný navrhl Petru Švrčkovi ke zvážení nový systém udělování kvalifikace CRO (ChiefRangeOfficer). Dle současného
systému musí RangeOfficer odpískat určitý počet bodů ze závodů brokovnice, pušky i pistole. Petr Švrček zváží změnu systému
udělování kvalifikace CRO do konce srpna 2021.
Pověřený: Petr Švrček
Po dohodě Martina Novotného s Petrem Švrčkem bude pro rozhodčí uveřejněna část testů, a to ta, jež obsahuje nákresy hodnocení zásahů v terčích pušky, pistole a brokovnice. Obrazové materiály budou dostupné na stránkách CNROI a na stránkách
ASDS ČR.
Pověřený: Petr Švrček
Diskutována byla předběžně i podpora pro RO. Dle aktuální představy by ASDS vynaložila prostředky na to, aby aktivní a začínající rozhodčí mohli být vybaveni např. kalibry, metrem, zápisníkem, DQ kartičkami, lékárničkou, apod.
Pověřený: Petr Švrček
Martin Novotný navrhl Petru Švrčkovi systém oblečení pro RO. Základem by byl dres RO jako je tomu nyní. Za určitý počet
odpískaných bodů (počet bodů pro kolekci oblečení by byl v případě realizace plánu upřesněn a předem pevně stanoven) by
měl RO nárok na novou kolekci oblečení (kalhoty/kraťasy/sukni, čepici, mikinu, dres, bundu). Oblečení navrhne a na zakázku
dodá vybraný výrobce sportovního oblečení. Cílem je motivovat RO k aktivnímu přístupu k rozhodcování na jednotlivých soutěžích. Jelikož vstupní investice nebude malá a není jisté, zda se ASDS ČR touto cestou nakonec bude chtít vydat, design a vytvoření první testovací sady oblečení pro RO zaplatí nový sponzor CNROI (v jednání). ASDS ČR tak v případě pořízení testovací
sady neponese žádné náklady. Vytvořená idea nové kolekce oblečení včetně systému a pravidel budou předneseny na jaře
2022 na schůzi předsedů.
Pověřený: Martin Novotný

2) logo ASDS ČR
Martin Novotný navrhl přítomným změnu loga ASDS ČR. Zadání zakázky zpracování grafického návrhu zajistí Lenka Hořejší.
Návrhy budou prezentovány v průběhu podzimu 2021. Logo by mělo do budoucna sloužit i na oficiálních dokumentech ASDS
ČR, na webových stránkách, sociálních sítích, apod.
Pověřená: Lenka Hořejší

3) webové stránky ASDS ČR
Martin Novotný navrhl vytvoření nových webových stránek ASDS ČR (na doméně, kterou má ASDS ČR již zakoupenou a používá ji). Na webových stránkách by byly dostupné následující informace:
− Vlastní profil střelce – po vyplnění registračního formuláře by střelec získal identifikační číslo a přístupové heslo
pro svůj neveřejný profil. V profilu by střelec viděl informace o bezpečnostní zkoušce, odstřílených závodech včetně
výsledků, popřípadě výkonnostní třídy, informace o kvalifikaci RO v případě udělení, apod.
− Aktivní kalendář akcí a závodů ČR s prokliky na e-registrace jednotlivých závodů
− Redakční systém – informace z vedení ASDS ČR, rozhodnutí prezidenta, podpora juniorů, apod.
− Fotogalerie, videogalerie
− Seznam klubů včetně případných kontaktů/ seznam osob s oprávněním udělovat bezpečnostní zkoušky
− Výsledky jednotlivých soutěží
− Přihlašovací sekce pro RO (evidence bodů, status a žádosti CRO, RM, informace o školení
− A mnoho dalšího.
Tvorbou nových webových stránek byl pověřen Vítězslav Kubáč (autor úspěšného projektu ipsc.zone)
Pověřeni: Martin Novotný, Vítězslav Kubáč

4) Struktura vedení ASDS ČR – poradní tým prezidenta
Na základě žádosti Martina Novotného vznikl poradní tým prezidenta ASDS ČR, sestavený z oslovených zástupců jednotlivých
krajů (celků). Statutárním orgánem nadále zůstává pouze prezident ASDS ČR.

Složení:
I – Středočeský kraj (Středočeský kraj + Praha) – Vítězslav Bureš
II – Severočeský kraj (Ústecký + Liberecký kraj) – Josef Zicha

III – Západočeský kraj (Karlovarský + Plzeňský kraj) – Roman Šedý
IV – Jihočeský kraj (Jihočeský kraj + Vysočina) – Lenka Hořejší
V – Jihomoravský kraj (Jihomoravský + Zlínský kraj) – Miloš Synek
VI – Severomoravský kraj (Olomoucký + Moravskoslezský kraj) – Jiří Běhal
VII – Východočeský kraj (Královehradecký + Pardubický kraj) – Jiří Laburda

5) Reprezentace
Reprezentační družstvo HANDGUN / KRÁTKÁ ZBRAŇ bude mít na starosti Martin Novotný.
Reprezentační družstvo PCC/Pušky/Brokovnice bude mít na starosti Vítězslav Bureš.
Předsedům klubů bude v průběhu září 2021 zaslána přihláška do ŠIRŠÍHO reprezentačního družstva aby ASDS ČR získala představu o počtu zájemců v rámci jednotlivých divizí o účast na závodech Level IV a Level V. Tvorbu interaktivní přihlášky zajistí
Markéta Tischlerová.
Prezident do konce září 2021 aktualizuje a předloží seznam kvalifikačních závodů pro jednotlivé zbraně.
Diskutován byl i jednotný vizuální styl české reprezentace (logo, dresy, apod.). Obdobně jako v případě RO dresů a loga ASDS
ČR budou návrhy předloženy v průběhu podzimu 2021.
Martin Novotný začne jednat s reklamním partnerem pro reprezentační družstvo.
Tímto partnerem by mohla být Česká zbrojovka, a. s.
Pověřeni: Martin Novotný, Vítězslav Bureš
6) Výkonnostní třídy
Pro efektivní možnost používání výkonnostních tříd a pro jejich udělování bude zapotřebí dořešit registraci ALIAS jednotlivých
závodníků.
Systém zápisu výkonnostních tříd bude ještě upřesněn.
Předběžně byli na udělení výkonnostní třídy Grand Master (od nich by se dále odvíjela procenta závodníka v případě udělení
výkonnostní třídy) navrženi následující střelci:
OPEN – Robin Šebo, Miroslav Havlíček
STANDARD – Josef Rakušan, Zdeněk Liehne
PRODUCTION – Michal Štěpán, Miroslav Zapletal
CLASISC – Jakub Marx, David Zvěřina
PRODUCTION OPTICS – Martin Kameníček, Radim Maděránek
PCC – bude upřesněno

Pověřeni: Martin Novotný, Vítězslav Bureš

7) Předání agendy mezi generálními sekretářkami, účetnictví
Po dohodě s Michaelou Šerou a Markétou Tischlerovou dojde k předání agendy na přelomu července a srpna 2021. Spolu s tím
dojde k předání majetku ASDS ČR – tiskárny karet členských průkazů a k předání účetnictví.
Po dohodě s Markétou Tischlerovou navrhl Martin Novotný poptání odpovědné osoby, která má znalosti v oblasti vedení účetnictví neziskových organizací (spolků), a která bude provádět průběžné kontroly účetnictví. Nově bude do sbírky listin ve veřejném rejstříku vkládána výroční zpráva o činnosti a účetní uzávěrky. Povinnost vkládat po skončení zdaňovacího období do sbírky listin účetní uzávěrky, jež jsou součástí výroční zprávy o činnosti, mají dle zákona č. 563/1991 Sb., všechny účetní jednotky
zapsané do veřejného rejstříku, tj. i ASDS ČR. Z tohoto důvodu bude oslovena odpovědná osoba se znalostmi v oblasti vedení
účetnictví. Tato osoba bude zapotřebí i do budoucna, a to v případě, že se ASDS ČR rozhodne popřípadě zažádat o dotace
MŠMT na činnost s mládeží (superjunioři a junioři).
Pověřená: Markéta Tischlerová

Zapsala: Markéta Tischlerová
Kontrola zápisu: Martin Novotný

