
ZPRAVODAJ 1/2021 

Téma  dne 

Minulý rok proběhl mimořádný VIII. Kongres SVZ ČR z.s. V důsledku vyhlášených 

opatření spojených s pandemii COVID-19 byl odložen z května na listopad. Ani v tomto 

termínu však nemohl proběhnout za účasti zvolených delegátů, proto byl zvolen 

korespondenční průběh. 

 

Na základě vyhodnocení hlasovacích lístků, které provedla komise ve složení Hauer 

Vladimír, Hrneček Jindřich, Ing.Ladislav Charvát, Bedřich Schmid a Josef Zabavík bylo 

přijato Usnesení kongresu. 

 

předsedou SVZ ČR z.s. byl zvolen Mgr. Ing. Přecechtěl Oldřich 

místopředsedou SVZ ČR z.s. byl zvolen Ing. Krátký Karel 

 

Byl stanoven členský příspěvek ve výši 100,- Kč počínaje rokem 2020 

 

Celé Usnesení je k dispozici na webu SVZ ČR. 

 

Na základě nominací z oblastí se změnilo složení ÚR SVZ ČR z.s., kde došlo ke změně v 

Krkonošské, Labsko-orlické, Valašsko-slovácké oblasti.  V důsledku epidemie Covid 19 

zatím ústřední rada jedná korespondenčně.  

Sdělení ústřední rady 
 

Ústřední rada sděluje, že ve funkci tajemníka svazu nadále vykonává Josef Zabavík.  

 

Předsedy komisí ÚR SVZ ČR jmenovala:   OEK Ing. Hálkov Dimitrij 

                                                KLK Ing. Senevič Svatopluk 

           SMK Ing. Máša Bohuslav 

           KR           Vaculík Karel 

ÚDK SVZ ČR zvolila předsedou ÚDK          Bazoni Zdeněk 

                                  místopředsedou ÚDK  Matoušek Jiří 

 

Upřesnění  vkládání  dokumentů  KVZ  do  soudního  rejstříku  
 

 V řadě KVZ není statutárním zástupcům doposud jasný postup zadávání dokumentů a 

změn do soudního rejstříku. K tomu existují dva způsoby: 

1. Dokumenty zašle předseda KVZ na email svatopluk.senevic zavináč seznam.cz, v 

této úpravě. Formát PDF a velikost souboru max. 150 kB. Pověřený funkcionář má 

zřízený elektronický podpis a může vkládat údaje do rejstříku přes webové rozhraní www. 

Justice.cz  Tato možnost platí do 31. srpna 2021. 



2. Předseda KVZ si zřídí elektronický podpis u oprávněné vydávající autority a vkládá 

dokumenty a změny za KVZ provádí sám na výše uvedeném webu. Kopii provedeného 

vkladu zašle tajemníkovi k založení do složky KVZ. Provádět může pouze tehdy, je-li v 

soudním rejstříku zapsán jako statutární zástupce KVZ. 

 

  Veškeré změny KVZ v soudním rejstříku se budou provádět centrálně z úrovně 

SVZ ČR. Tím se předejde situaci, kdy KVZ se rozhodne vystoupit ze SVZ ČR formou 

fúze s jinou právnickou osobou. Právo založit nebo zrušit pobočný spolek - KVZ má 

pouze hlavní spolek SVZ ČR a to způsobem, který je uveden ve Stanovách. Jiný postup je 

v rozporu se Zákonem a není rejstříkovým soudem akceptován. 

 

Důležité  informace 
 

Předsedové KVZ zašlou tajemníkovi aktualizované členské databáze svých klubů a na 

účet 19531071/ 0100 odešlou členské příspěvky. Ve sdělení uvedou IČ KVZ nebo název 

KVZ. Po splnění této povinnosti obdrží členské známky na rok 2021. Termín je do konce 

měsíce března. 

 

Členové ústřední rady dodají tajemníkovi svoje fotografie, aktuální telefon, email, aby 

správce webu mohl provést aktualizaci složení ÚR SVZ ČR. 

 

President republiky podepsal novelu Zákona o zbraních. Tento vstoupí v platnost 

vyhlášením ve Sbírce zákonů v roce 2022. 

 

Ústřední rada projednala plán sportovní činnosti na rok 2021. 

 

Ústřední rada projedná návrhy na doplnění komisí a schválí jejich Statuty. 

 

 

 

 

 

 


