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Zápis

z jednání valné hromady Českého šermířského svazu
se sídlem Zátopkova 100/2, 169 00 Praha 6

konané dne 20. 6. 2020 od 13.00 hodin

v hotelu Amarilis, Štěpánská 18, Praha 1

Program valné hromady:

1. Úvod a volba pracovního předsednictva

2. Volby mandátové a návrhové komise, volba zapisovatele, schválení programu

3. Zpráva o činnosti ČŠS

4. Zpráva Kontrolní komise ČŠS

5. Zpráva o hospodaření v r. 2019 a návrh rozpočtu na r. 2020,

zprávy reprezentačních trenérů a ČŠS, STK, KR

6. Prezentace Olympiády dětí a mládeže 2021

7. Prezentace plánovaných úprav webových stránek ČŠS

8. Členská základna, problémy s evidencí, návrhy a přijetí opatření na optimalizaci stávajícího
stavu

9. Rozhodnutí o výši členských příspěvků svazu

10. Diskuze a různé

11. Usnesení

12. Závěr

Valná hromada ČŠS se konala dne 20. 6. 2020 v Praze v hotelu Amarilis ve Štěpánské
ulici. Ze 44 pozvaných delegátů oddílů se zúčastnilo 34, z toho 2 oddíly byly zastoupeny na
základě plné moci. Dále se zúčastnil předseda svazu a všech 6 členů VV. Oba čestní členové se
omluvili, jeden byl zastoupen na základě plné moci.

Oddíly předem písemně obdržely zprávy reprezentačních trenérů: Ing. Berana (kord
senioři), J. Prokeše a Mgr. Neshody (fleret), K. Svobody (šavle) a sekretariátu svazu (kord
seniorky, junioři, juniorky, kadeti a kadetky). Dále byla předem rozeslána Zpráva o hospodaření
a přehled čerpání v r. 2019 a návrh rozpočtu pro r. 2020 od O. Kubišty, Zpráva STK Mgr.
Neshody, Zpráva Komise rozhodčích V. Mádra a Zpráva z kontroly hospodaření za rok 2020
Ing. Berana.

Valnou hromadu řídil předseda výkonného výboru a předseda ČŠS Oldřich Kubišta.
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1. Úvod a volba pracovního předsednictva

Ve 13 hodin přivítal O. Kubišta všechny účastníky. Bylo schváleno pracovní předsednictvo ve
složení O. Kubišta, Ing. Stefflová a K. Biebl (hlasováno: pro: 43 (100% přítomných), proti: 0,
zdržel se: 0). Jako zapisovatel byla jednomyslně schválena Kamila Vincencová.

2. Volby mandátové a návrhové komise, schválení programu

Byly zvoleny komise hlasováním při nezměněné přítomnosti:

mandátová: T. Jurka, V. Kurfürst a V. Mádr (pro: 43 (100% přítomných), proti: 0, zdržel se: 0);

návrhová: Ing. Beran, Mgr. Neshoda a K. Svoboda (pro: 43 (100% přítomných), proti: 0, zdržel
se: 0).

Byl schválen program při nezměněné přítomnosti: (pro: 43 (100% přítomných), proti: 0, zdržel
se: 0);

Mandátová komise předložila zprávu o počtu účastníků VH: z 53 možných účastníků s hlasem
rozhodujícím (44 pozvaní delegáti registrovaných oddílů, 7 členů VV a 2 čestní členové) je
přítomno 43 účastníků s platnými hlasy tj. 81,13 %, VH je usnášení schopná, nadpoloviční
počet hlasů je 22.

3. Zpráva o činnosti

Předseda Oldřich Kubišta upřesnil, že se jedná o zprávu o činnosti za rok 2019 a rok 2020 ke
dni konání VH. Uvedl hlavní dva body: příprava ME U23 v Liberci 2020 a výborné
reprezentační výsledky – za všechny Martin Rubeš vítěz Univerziády a Jiří Beran bronzový na
ME. Nejvíce starostí s financováním ME U23 a reprezentace. Po nástupu epidemie ve
spolupráci s Mgr. Brodským, svazovým právníkem, i dalšími členy VV, dopadlo dobře zrušení
hotelů v Liberci. Složitější bylo vyjednávání s Home Credit Arenou: podařil se kompromis, již
uhrazená záloha na pronájem bude použita jako kredit pro rok 2021 na velké mistrovství. Dále
konstatoval ústup MŠMT z financování reprezentace. A uvedl velké problémy s rejstříkem
sportovců, kdy svaz nemá možnost pohnout s jednotami, které mají naše oddíly, aby vkládaly
pravdivé a úplné údaje do rejstříku. VV připravuje materiál ve spolupráci s Mgr. Brodským.

4. Zpráva kontrolní komise – bez připomínek.

5. Zpráva o hospodaření v r. 2019 a návrh rozpočtu na r. 2020, zprávy reprezentačních
trenérů, STK a KR – bez připomínek.

6. Prezentace Olympiády dětí a mládeže 2021

Akci, která se bude konat v Olomouci, představil Mgr. Földes: liché roky letní sporty, sudé roky
zimní, města se střídají. 4 sporty jsou povinné, ostatní volitelné, nemusí to být sporty
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olympijské. V roce 2021 předpoklad 5000 sportovců, šerm poprvé vybrán díky dobrým
vztahům oddílu v Olomouci s krajem. Aby byl šerm opravdu zařazen, musí se přihlásit
nadpoloviční počet krajů, tj. 8. Je potřeba dobrá spolupráce oddílů s vlastními kraji, pro každý
kraj bude vybrána 1 osoba ke komunikaci s krajem. Ukončení kvalifikace 3.5.2021, jmenovité
přihlášky do 20.5.2021. Je třeba, aby STK zohlednila v kalendáři kvalifikační turnaje tak, aby
mohla být splněna kritéria. Vybrán byl kord děvčat a chlapců pro kategorie U13+U15,
plánováno je 56 účastníků (28 děvčat a 28 chlapců). Bude jednodenní soutěž v pondělí
21.6.2021 v hale Dukly Olomouc, dopoledne skupiny a eliminace do 8, odpoledne eliminace 8.
Další podrobnosti v prezentaci, která byla po VH rozeslána do oddílů. Předpokládá se pomoc
svazu s delegací rozhodčích a dalších pracovníků, veškerá komunikace s Mgr. Földesem
mailem frici.foldes@gmail.com. Kvalifikační kritéria jsou vypracována, čeká se na schválení
od ČOV. Závodník musí mít trvalé bydliště v kraji, i cizinec může startovat, pokud bydlí v kraji
aspoň 18 měsíců.

7. Plánované úpravy webových stránek svazu

Představuje Petr Anderle: vize do roku 2022, je to hlavně informační systém.

Změna designu  + nové komponenty např. zvýraznění novinek.

Kancelář svazu – integrace s veřejnou správou a s FIE a EFC. Zde bude správa dokumentů,
správa dotací, hlídaní termínů, členská základna a vstup pro kluby, napojení na rejstříky veřejné
správy (automatizovaný přenos dat).

Turnajový systém – integrace s běžnými systémy, propojení s Engardem, který by přímo posílal
výsledky apod.

8. Členská základna

Problémy s evidencí, je třeba s tím něco udělat i s rizikem, že se členská základna zmenší. Jsou
rozdíly mezi samostatnými oddíly a oddíly pod TJ. A rozdíly mezi hlášenými počty přes TJ a
přes svaz. Zatím vše fungovalo, nyní s rejstříkem sportovců jsme mezi svazy, které neplní
rozhodnutí státní správy.

VV ČSS rozhodl o pravidlech pro vedení evidence:

1. Oddíly a kluby registrované u svazu jsou povinny v daných termínech poskytnout
úplnou aktuální členskou základnu.

2. Vždy v předepsané formě a podobě.
3. A plnit i potřebné povinnosti k dalším orgánům.
4. V případě, že oddíl nesplní tyto povinnosti (ani 5 dnů po termínu) dojde k pozastavení

registrace a členové nejsou oprávněni startovat na soutěžích pořádaných svazem. Ve
chvíli, kdy oddíl splní své povinnosti, bude do 14 dnů registrace obnovena, ale oddílu
nevzniká právo na odškodnění. Je potřeba uzavření registrace k 31.12. a dodržení stavu
po dobu 9 měsíců.

Diskuse:

M. Rubeš: pokud toto nesplní oddíl, který je pořadatelem soutěže. Odpovídá O. Kubišta, že
zatím není řešeno.
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T. Chren: co dělat, pokud oddíl pod TJ splní, ale jeho TJ ne. Uvádí, že svazu i jednotě nahlásili
aktuální stav, ale jednota do rejstříku nahlásila starý. T. Kovařík doporučuje spolupráci
s ostatními oddíly v TJ. A ptá se na 5 dní pro oddíl kontra 14 dní pro svaz. Odpovídá O. Kubišta,
že je to více úkonů od svazu. V. Mádr navrhuje předložit TJ rozhodnutí VV ČŠS. K.
Vincencová: nešťastně postavené, když oddíly bez právní subjektivity musí plnit zákon přes
nadřízené jednoty. A svaz nemá právo povinnost ze zákona vymáhat na jednotách. Ing. Látal
dotaz na právníka: kde je právo vymahatelnosti. Odpovídá Mgr. Brodský: právo nevyřeší
problémové osoby ve vedení TJ. Možnost buď svolat mimořádnou VH jednoty a zvolit do čela
jiné osoby nebo vystoupit z TJ. O. Kubišta dodává, že je to plnění zákona o sportu a je třeba
začít plnit povinnosti ze zákona vyplývající. Ing. Beran navrhuje přednést problém na VH
jednoty a donutit vedení TJ ke splnění povinnosti.

Ing. Stefflová: s mnoha oddíly těžká komunikace, nereagují, nedoplňují, odmítají poslat to, co
do systému rejstříku zadaly. J. Douba poděkoval ing. Stefflové za dobrou komunikaci s oddíly
i jednotami.

M. Kuric souhlasí, že bychom se měli snažit jednoty přinutit, ale ptá se, zda 5 dní není málo.
O. Kubišta odpovídá, že restrikce svaz uplatní, nebude-li jiná cesta.

9. Rozhodnutí o výši členských příspěvků svazu

O. Kubišta přednesl návrh na zvýšení členských příspěvků: jednotně pro všechny členy 300 Kč
za osobu a rok (dosud bylo 100 Kč do 20 let a 300 Kč ostatní). Odůvodnil to potřebou vytvořit
rezervu, aby na začátku každého roku nebyl problém, než dostaneme dotace. Hlasováno o
navýšení pro mladé na 300 Kč – hlasováno při změněné přítomnosti (15.35 h. odešel p. Trouba):
pro: 41 (97,61 % přítomných), proti: 0, zdržel se: 1.

10. Diskuze a různé

Ing. Rotter dotaz, kdy MŠMT se sportem končí. Odpovídá O. Kubišta, že je předpoklad do
konce roku 2020.

V. Kurfürst se ptá kvůli grantům, zda MS mladých bylo zrušeno nebo na kdy je odloženo.
Odpovídá O. Kubišta, že zatím se neví.

Ing. Beran se zamyslel nad činností ČŠS. Má radost, že jako posledních 10 let, resp. 5 let jsme
nikdy v historii nebyli tak úspěšní. I když jsme v ČR malý sport, můžeme být pyšní na výsledky
našich reprezentantů. Od r. 2009, kdy František Janda se stal předsedou EFC, zlepšil se pohled
na českou federaci, rozhodčí přestali naše závodníky poškozovat při rozhodování. F. Janda
vymyslel ECC, byl až do smrti v nejvyšší evropské funkci. Ing. Beran vyjmenoval všechny
hvězdné výsledky posledních 10 let, viz příloha 1 zápisu.

O. Kubišta uvedl, že máme absolutně demokratický systém, máme Kontrolní komisi, všichni
její členové mohou kontrolovat a kontrolují činnost předsedy i VV.
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11. Usnesení

Všemi přítomnými bylo schváleno usnesení VH v tomto znění:

Usnesení VH ČŠS konané dne 20. 6. 2020 v Praze

1. Valná hromada bere na vědomí:

a) zprávu o činnosti ČŠS

b) zprávu o hospodaření v r. 2019, zprávy reprezentačních trenérů, zprávu STK, zprávu
komise rozhodčích

c) zprávu ing. Berana: připomenutí našich úspěchů za posledních 10 let

2. Valná hromada byla seznámena:

a) s konáním Olympiády mládeže v roce 2021 v Olomouci (prezentaci připravil Mgr. Fridrich
Földes)

b) s návrhem Rozvoje informačního systému ČŠS (prezentaci připravil Petr Anderle)

3. Valná hromada schvaluje:

a) zprávu kontrolní komise

b) návrh rozpočtu ČŠS na rok 2020

c) rámcové opatření optimalizace evidence členské základny ČŠS, viz příloha, která byla
přečtena na dnešní VH

d) zvýšení členských příspěvků za člena mládežnické kategorie ze 100 Kč na 300 Kč za rok

Usnesení schváleno: hlasováno při nezměněné přítomnosti: pro: 42 (100 % přítomných), proti:
0, zdržel se: 0.

12. Závěr

O. Kubišta všem účastníkům poděkoval za účast a práci v oddílech. Připomenul možnost
kdykoliv konzultovat problémy přímo s ním nebo dalšími členy VV. Popřál úspěch v další
sezóně a valnou hromadu v 15:51 h. ukončil.

Zapsala: Kamila Vincencová



Valná hromada ČŠS
20. 6. 2020 -strana 6-

Příloha 1:

Připomenutí hlavních milníků ČŠS za posledních deset let

Dnešní složitá doba, kdy nemůžeme sportovat dle plánů, mě dovedla k zamyšlení nad tím, čeho naše
hnutí za posledních 10 let dosáhlo, a mně to naplňuje velkou radostí a sebevědomím.

Začal bych mimořádnou událostí, kdy František Janda byl zvolen prezidentem Evropské šermířské
konfederace. Byl to obrovský sportovně politický úspěch a myslím, že dodnes nemá ČR tak vysoko
postaveného sportovního funkcionáře. Toto se odehrálo na ME v Plovdivu v červenci 2009, někteří
z nás byli přímo účastni Františkova zvolení. Tento moment nastartoval novodobou éru českého
šermu. Český šerm byl propagován nejen v Evropě, ale i ve světě. František Janda byl totiž ze své
funkce i jedním z místopředsedů Světové šermířské federace /FIE/. Sportovní úspěchy našich šermířů
pak postupně následovaly.

Vzniká nová strategie svazu, která decentralizovala přípravu mladých šermířů i reprezentantů do
jednotlivých oddílů vč. finančního zabezpečení.

Bylo založeno národní kordové šermířské centrum v Letňanech. Zde se pořádají mezinárodní
soustředění na světové úrovni. Konala se zde i Olympijská kvalifikace. V průběhu roku svaz pořádá
řadu campů s účastí nejlepších českých závodníků v kategoriích kadetských, juniorských a
seniorských. Loni zde proběhla pod záštitou ČŠŠ mezinárodní exhibice Allstar Game s účastí čtyř
olympijských vítězů a několika mistrů světa. Vše přenášela ČT a akce měla velký ohlas u laické i
odborné veřejnosti.

Došlo ke vzniku nových oddílů, byly postaveny nebo zrekonstruovány nové šermírny, došlo ke zvýšení
členské základny a účastí na turnajích. Byl rozšířen počet tréninkových center mládeže. Svaz dělá
výbornou práci s mládeží ve všech zbraních /kordové centrum v Letňanech, fleretové na HASe a
šavlové v Houštce/. Byl zaveden funkční sklad materiálu pro pořádání soutěží. Svaz vynaložil nemalé
prostředky do nákupu planší, aparátů a navijáků.

Tato strategie svazu vedla k tomu, že za posledních pět let se naši šermíři dostali do absolutní světové
špičky /Choupenitch, Beran, Pitra, Jurka, Rubeš, Čapek/

2010: Michal Čupr - zlatá medaile na MEJ a bronzová na MSJ.

2012: Alexander Choupenitch – stříbrná medaile na MEJ a vítězství ve světovém žebříčku /zápis do
české historie/.

2013: Alexander Choupenitch – stříbrná medaile na MEJ, bronzová na MSJ a vítězství ve světovém
žebříčku. Martin Rubeš – bronzová medaile na MEK 2014: Alexander Choupenitch – zlatá medaile na
MEJ, stříbrná na MSJ

2015: Jakub Jurka – stříbrná medaile MSK

 2016: účast dvou šermířů Alexandera Choupenitche a Jiřího Berana na OH po dvaceti letech, stříbrná
medaile Martina Rubeše a bronzová medaile družstva kordistů /Rubeš, Jurka J., D´Amico, Jurka T./ na
MEJ, Jakub Jurka – bronzová medaile na MSK a je vyhlášen nejlepším kadetem /U17/ v Evropě /zápis
do české historie/.
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V roce 2017 vítězství na SP družstev /Beran, Pitra, Rubeš, Pokorný/ve Vancouveru /zápis do české
historie/, bronzová medaile družstva kordistů / Beran, Pitra, Rubeš, Pokorný/ na ME v Tbilisi, zlatá
medaile Jakuba Jurky na MEJ a zlatá medaile na ME U23, Alexander Choupenitch – zlatá medaile na
ME U23 fleret. Anna Coufalová – bronzová medaile na MS kadetek.  Jiří Beran převzal cenu fair play
od světové federace FIE.

V roce 2018 bronzová medaile na ME Alexandera Choupenitche a bronzová medaile Veroniky
Bieleszové na OH mládeže v Buenos Aires /zápis do české historie/. Jakub Jurka vyhrál světový
žebříček juniorů v kordu. Trenér Jiří Beran st. byl uveden do Síně slávy Unie trenérů ČR.

V roce 2019 bronzová medaile Jiřího Berana na ME v Düsseldorfu. Zlatá medaile Martina Rubeše na
světové Universiádě /zápis do české historie/.

V roce 2020 zlatá medaile Veroniky Bieleszové a bronzová Marka Totuška na MEJ v Poreči.

Tyto výsledky jsou mimořádné a nikdy v celé historii českého šermu takové nebyly. Je to dlouhodobá
dobrá práce celého šermířského hnutí pod vedením ČŠS /koncepce, zajištění finančních zdrojů, práce
s mládeží, zajištění podmínek pro české reprezentanty, mezinárodní prestiž našich trenérů i
rozhodčích, TOP šermíři ve všech zbraních/. Je to kvalitní práce našich špičkových trenérů, je to
dlouhodobá práce od oddílů až po českou reprezentaci.

Jiří Beran

Vedoucí Kontrolní komise ČŠS.

***************************************************************************

Příloha 2:

a) jubilanti v roce 2020:

95 let PhDr. Malátová Blanka HF Praha 23.7.1925

Hanusová Olga Olomouc 8.9.1925

85 let Gondová Ladislava ASPV SK Zlín 17.2.1935

Čiperová-Haasová Jitka USK Praha 11.4.1935

Ing. Jiřinec Václav Loko Plzeň 29.5.1935

Šolc Josef Riegel Praha 14.9.1935

80 let Pelc Norbert ASPV SK Zlín 17.2.1940

Dr. Smolík Jiří Praha 21.3.1940

Hronek Jaroslav Loko Plzeň 18.4.1940

Prof. Lukeš Jaroslav USK Praha 28.7.1940

Ettl Kurt Sokol Brno Židenice 23.8.1940

Ing. Zeman Jiří

75 let Kříž Josef USK Praha 10.4.1945
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Traubová Táňa ŠK Zlín 12.4.1945

Vincenc Jiří USK Praha 3.5.1945

Schneider Petr Jiskra H.Brod 4.5.1945

Šůstková Marie ASPV SK Zlín 17.7.1945

Dr. Kvíčala Jan HF Praha 21.7.1945

Jurková Věra Loko Olomouc 29.5.1945

70 let Jeník Ladislav ŠK Houštka 31.1.1950

Laštovičková Květa USK Praha 21.2.1950

Frantová Alena Slov.Sl.Uh.Hradiště 13.6.1950

Ing. Frančík Jaroslav Šerm Ostrava 23.9.1950

Adam Jiří Dukla Praha 12.10.1950

Ing. Tůma Jan SC Praha 30.10.1950

Taraba Otto Sokol Brno 19.12.1950

65 let Bartoňková Jaroslava ŠK Zlín 6.3.1955

Kroček Lumír Mope Praha 9.5.1955

MUDr. Olexová Alena USK Praha 4.6.1955

Vrla Martin ASPV SK Zlín 23.10.1955

60 let Hričko Ondřej Loko K.Vary 1.3.1960

Dr. Sglunda Radomír Šerm Ostrava 6.3.1960

Kubišta Oldřich USK Praha 22.7.1960

Ing. Snopek Miroslav Slov.Sl.Uh.Hradiště 12.11.1960

Ing. Nováková-Němcová Eva USK Praha 2.4.1960

b) úmrtí od VH 2019:

Ludmila Hásková, Orel Hradec Králové, zemřela 3.6.2019, 81 let

Zdeněk Stránský, Bohemians Praha, zemřel 14.1.2020, 54 let

Karel Schneider, Jiskra H. Brod, zemřel 9.4.2020, nedožitých 75 let

Zpracovala: Kamila Vincencová


