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ZÁPIS
Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY ČESKÉHO ŠERMÍŘSKÉHO SVAZU
(konané 25.6.2022 od 13 hod v hotelu Olympik)
Program valné hromady:
1. Úvod a volba pracovního předsednictva
2. Volby mandátové a návrhové komise, schválení programu
3. Zpráva o činnosti
4. Zpráva o hospodaření v r. 2021 a návrh rozpočtu na r. 2022, zprávy o činnosti
reprezentačních družstev, STK, KR a RK
5. Zpráva o činnosti VzMK
6. Diskuse
7. Usnesení
8. Závěr
Valná hromada Českého šermířského svazu (dále jen ČŠS) se konala dne
25.6.2022 v Praze v hotelu Olympik (Sokolovská 138, Praha 8). Ze 45 pozvaných
delegátů oddílů se valné hromady osobně zúčastnilo 26 delegátů, 4 oddíly byly
zastoupeny na základě plné moci. Ze 7 členů VV ČŠS se VH zúčastnilo osobně 5 členů,
chyběl V. Mádr, předseda svazu se omluvil ze zdravotních důvodů a byl zastoupen na
základě plné moci. Ze 3 čestných členů se VH zúčastnili 2.
Oddíly předem písemně obdržely zprávu o hospodaření v roce 2021, návrh
rozpočtu na rok 2022, zprávy o činnosti reprezentačních družstev (kord senioři – O.
Kubišta, kord seniorky – J. Beran, kord junioři – M. Coufal, fleret – P. Neshoda a J.
Prokeš a šavle – K. Svoboda) a zprávy STK (P. Neshoda), KR (V. Mádr), RK (J. Beran)
a VzMK (J. Kurfürst).
Valnou hromadu řídili generální sekretářka ČŠS Tereza Stefflová a místopředseda
ČŠS Karel Biebl.
1. Úvod a volba pracovního předsednictva
Ve 13:15 zahájila T. Stefflová valnou hromadu, když všechny přítomné přivítala
i jménem předsedy svazu O. Kubišty, který se nemohl ze zdravotních důvodů VH
zúčastnit. Dále představila paní Ivanu Hradilovou, která má na starosti na svazu
ekonomickou agendu. Bylo schváleno pracovní předsednictvo ve složení T. Stefflová,
K. Biebl a I. Hradilová (hlasování pro: 38 (100% přítomných), proti: 0, zdržel se: 0).
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2. Volby mandátové a návrhové komise, schválení programu
Byly zvoleny komise hlasováním při nezměněné přítomnosti:
Mandátová: K. Křemen, J. Douba, J. Kurfürst (pro: 38 (100% přítomných), proti: 0,
zdržel se: 0)
Návrhová: J. Beran, K. Svoboda, P. Neshoda (pro: 38 (100% přítomných), proti: 0,
zdržel se: 0)
Byl schválen program při nezměněné přítomnosti (pro: 38 (100% přítomných), proti: 0,
zdržel se: 0).
Mandátová komise předložila zprávu o počtu účastníků VH: z 55 možných účastníků
s hlasem rozhodujícím (45 pozvaní delegáti registrovaných oddílů, 7 členů VV a 3
čestní členové) je přítomno 38 účastníků s platnými hlasy, tedy 69,1%, VH je
usnášeníschopná, nadpoloviční počet hlasů je 20.
Delegáti dále schválili pořízení audiozáznamu pro účely vypracování zápisu z VH (pro:
38 (100% přítomných), proti: 0, zdržel se: 0).
3. Zpráva o činnosti
Zprávu o činnosti připravenou předsedou ČŠS O. Kubištou přečetla T. Stefflová.
Loňský rok byl olympijský a jako každý takový přinesl logické nároky na
zabezpečení nejkvalitnější přípravy našich reprezentantů. Historický úspěch byl
odměnou za zajištění odpovídajících podmínek pro naše nejlepší sportovce.
Pokračuje podpora mladé generace. Náklady na zabezpečení přípravy hlavně
mimopražských mladých šermířů na kempech v Praze byly vyšší než v uplynulých
letech, avšak přinesly ovoce v podobě výborných výsledků na MEJ a MSJ ve všech
zbraních.
Účasti na mezinárodních turnajích nejenom seniorských, ale i juniorských
reprezentačních týmů byly, stejně jako v uplynulých letech, financovány či
spolufinancovány ČŠS.
Zvýšil se počet trenérů talentované mládeže v oddílech podporovaných přímo
svazem.
Olympijský úspěch přinesl požadavky na zvýšení propagace svazu, a to se
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podařilo měrou vrchovatou. Oddíly obdržely mj. propagační materiály dle potřeby a
proběhly i další významné propagační akce, z nichž zcela nejvýznamnější byly
Olympijské festivaly v Praze a Brně.
Samostatnou kapitolou bylo nadčasové Mistrovství ČR v Liberci, jehož kvalita,
provedení i rozsah byly dokonce zveřejněny na sociálních sítích Světové šermířské
federace FIE a akce sklidila velmi pozitivní ohlasy.
Dále navázala T. Stefflová vlastním poděkováním, a to všem klubům a jejich
zástupcům, kteří se účastnili Olympijských festivalů a zasloužili se o skvělou prezentaci
ČŠS a šermu jako takového. Dále poděkovala i krajským koordinátorům pro
Olympiádu dětí a mládeže, která se uskuteční nadcházející pondělí v Olomouci a
popřála všem, ať si akci užijí.
J. Beran ml., který má v ČŠS na starosti propagaci, shrnul kroky ČŠS právě v této
oblasti za uplynulé období. Minulé září odstartovala kampaň „Šerm je cool“, kdy byly
připraveny propagační materiály, které se daly využít pro nábor. Jedná se o dlouhodobou
akci, takže využití nebylo pouze vloni, ale materiály je možné využívat i dále.
Dále J. Beran vyzdvihl MČR v Liberci, které mělo obrovský úspěch. Těšilo ho
vidět pospolitost zbraní, fandění si, byla skvělá atmosféra a v neposlední řadě i online
přenosy finálových bojů byly nezapomenutelné. Podobně fungují soutěže v seriálu ČEZ
Cup, kdy se vždy konají soutěže ve všech zbraních a je to velká možnost se potkávat
napříč zbraněmi jak pro děti, tak pro rodiče/diváky. Zviditelněním šermu je i zařazení
našeho sportu do programu Olympiády dětí a mládeže v Olomouci 28.6.2022 a určitě
to bude krásný zážitek pro všechny účastníky. ODM podpoří svou přítomností i
olympionik Jakub Jurka.
Důležitá je pro nás i spolupráce s ČOV, jejich propagace a vysoký dosah
sociálních sítí je pro nás samotné nedosažitelná (viz např. Olympijské festivaly) a J.
Beran osobně s ČOV intenzivně spolupracuje.
V blízké budoucnosti nás čeká na poli propagace úprava webových stránek ČŠS,
aby byly užitečné jak pro nás, tak ale i atraktivní a užitečné pro veřejnost.
Závěrem J. Beran vybídl všechny zástupce klubů, pokud mají jakýkoliv nápad na
propagaci, ať se s ním spojí.
T. Stefflová doplnila, že se svazem spolupracuje fotograf Jiří Vašek, sám bývalý
mládežnický reprezentant ve fleretu, který dle svých časových možností fotí na
turnajích a fotky jsou pak volně dostupné v plné kvalitě na Flickru ke stažení. K tomuto
J. Beran dodal, že alba z MČR si prohlédlo přes 6000 lidí, což svědčí o obrovském
přesahu i mimo šermířskou komunitu.
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4. Zpráva o hospodaření v r. 2021, návrh rozpočtu na r. 2022, zprávy o činnosti
reprezentačních družstev, STK, KR, RK
T. Stefflová po domluvě se šéfem komise rozhodčích V. Mádrem přetlumočila
nejdůležitější body ze zprávy komise rozhodčích, jelikož V. Mádr se nemohl VH osobně
zúčastnit:
Máme tři nové držitele mezinárodních licencí – Roman Marhold EFC C (kord),
Jan Srna FIE B (kord) a Tereza Michalcová FIE B (kord). Všem třem i jejich mateřským
klubům patří dík, že dokázali licence získat. Stejně tak i v případě Honzy Srny a Terezy
Michalcové patří dík Vilémovi Mádrovi, který je na zkoušky pomohl připravit.
Ze zprávy by se na první pohled mohlo zdát, že došlo k velkému snížení počtů
držitelů licence nejnižší kategorie „E“. Ten rozdíl je dán především nutností plnit
povinnost účasti na seminářích právě pro kategorii „E“ nebo ukončením členstvím
v klubu jako takovém. Jedná se spíše o čištění databáze o rozhodčí, kteří nejsou aktivní.
Každopádně semináře se konají, přibývají noví mladí rozhodčí. S tím souvisí i důrazný
apel od V. Mádra, ke kterému se T. Stefflová plně připojuje, aby trenéři nevyvíjeli
jakékoliv tlaky na rozhodčí. Tento nešvar se zase začíná objevovat na turnajích, kdy
trenéři diskutují s rozhodčím o jeho výrocích, leckdy nevybíravě, a mladé rozhodčí to
může odradit. Našim cílem je rozhodčí vychovávat, a ne odrazovat. Obecně máme dobré
rozhodčí, chybu samozřejmě může udělat každý, dá se to ale řešit protestem, ev.
zasláním stížnosti V. Mádrovi, či jiným kultivovaným způsobem. Jakékoliv osobní
útoky na rozhodčí během turnaje nebo dokonce během samotného zápasu jsou
neakceptovatelné. T. Stefflová vyzvala, abychom se všichni zamysleli, a v případě, kdy
jsme na závodech jako trenéři, se výše zmíněného nevhodného chování vyvarovali.
K. Biebl otevřel diskuzi k zaslaným zprávám.
M. Rubeš se dotázal na snížení příspěvků klubů na činnost v návrhu rozpočtu na
rok 2022. I. Hradilová vysvětlila, že v návrhu rozpočtu jsou položky rozepsány a část
příspěvků bude hradit svaz přímo a nebude je klubům zasílat formou dotace, jak tomu
bylo doposud (např. účast na mezinárodních turnajích či výcvikových táborech
mládeže). Po sečtení všech zmíněných položek se dostaneme dokonce na číslo vyšší než
v předchozím roce, takže podpora svazu směrem ke klubům se rozhodně nezmenšuje,
ba právě naopak.
I. Bornu zaujaly náklady na Centrální informační systém ČŠS, s tím, že se mu
zdají příliš vysoké a vznesl dotaz, co vše je pod tímto zahrnuto. Odpovídal P. Anderle,
který rovnou předstoupil i se svou připravenou zprávou z oblasti IT. Shrnul, co se
udělalo za minulý rok právě s Centrálním informačním systémem:
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•
•
•
•

Implementace přihlašovacího modulu na soutěže, začátek ostrého provozu MČR
v Liberci 2021 (poděkování všem klubům, které předtím modul testovaly) údržba
(maintenance), provoz a plánovaný vývoj.
Vylepšení integrace soupisek s programem Fencing Time (zlepšení přenosu dat při
přípravě turnaje – spolupráce s Michalem Vlčkem, za což mu děkujeme)
Optimalizace na základě reálného provozu (odstraňování chyb a problémů, na
které se narazilo během ostrého provozu, drobná vylepšení)
Podpora propagace – veřejný portál (webové stránky), implementace nového
rozcestníku klubů, nástroje na statistiku – spolupráce s J. Beranem ml.

Úspora cca 300 tis. oproti původnímu schválenému rozpočtu na minulý rok.
Co je v plánu na rok 2022:
•
Dořešení migrace modulu pro plánování sezon a soutěží do systému IS
•
Přidání automatizace zpracování výsledků (nyní jsou všechny výsledky zadávány
ručně Standou Durajem), využití faktu, že většina turnajů již běží na Fencing Time
•
Upgrade datového skladu – používáme na zisk statistik + výpočet žebříčků
•
Příprava konceptu veřejného portálu se zaměřením na marketing – odstranění
informací interního charakteru, které nejsou pro návštěvníky zajímavé/podstatné
Návrh rozpočtu obsahuje vývoj, investice do údržby a provozu hardwaru a maintenance
jádra systému.
I. Borna dále uvedl, že na webových stránkách chybí odkaz na stanovy. P. Anderle
odpověděl, že není problém, že se odkaz na stránky doplní.
I. Hradilová a T. Stefflová doplnily, jak je důležité mít přesné informace o členské
základně, aktivních sportovcích atd. pro všechny dotace. A v tom je IS nenahraditelný.
M. Látal vznesl dotaz, zda je v plánu, že by IS šel používat i pro veteránské soutěže a
žebříčky. P. Anderle uvedl, že technicky to je připravené, není problém doplnit
veteránské kategorie jako všechny jiné kategorie. Druhá otázka je, zda budou veteráni
schopni a ochotni akceptovat všechny nastavení ČŠS, jelikož nejsou jeho součástí a mají
vlastní asociaci (např. přihlašování dopředu atd.). T. Stefflová doplnila, že toto se řeší
na valných hromadách již tradičně a dokud nebudou všichni veteráni členy ČŠS, tak
nelze využívat IS.
Hlasování o návrhu rozpočtu na rok 2022 – pro: 37 (97,4% přítomných), proti: 0,
zdržel se: 1
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5. Zpráva VzMK
J. Kurfürst uvedl cíle, které byly vytyčeny – pokračovat ve vzdělávání trenérů I.
Třídy a Trenéři do lavic, nastartovat vzdělávání trenérů II. třídy, úprava směrnic,
organizace doškolovacích seminářů. První dva cíle splněny, vzdělávání trenérů I. třídy
běží, kurz II. třídy se konal.
Kurz trenérů II. třídy - VzMK razí myšlenku, že by všechny 3 zbraně vždy měly
začít kurz společně, obecnou část absolvovat dohromady. Na šavli se přihlásili pouze
dva účastníci, z toho jeden trenér fitness, a tak se kurz pro šavli neotevřel. Na kord bylo
6 přihlášených, z toho dokončilo 5. Na fleret byli 4 přihlášení a dokončili všichni.
Novinkou je nutnost vypracování závěrečné práce v rozsahu 10 - 15 normostran. Kvalita
prací byla na vysoké úrovni, plán na další sezonu je na jejich základě vytvořit metodické
listy. Legislativa a doškolovací semináře se budou řešit na nadcházející schůzce VzMK.
Na soustředění v Bystřici n.P. proběhne ještě jedno školení trenérů III. Třídy ve
fleretu, pokud jsou další zájemci, ať se přihlásí.
J. Kurfürst ocenil trenéry, kteří studují I. třídu, že to je pro ně náročné skloubit
studium a trenérskou činnost.
T. Stefflová poděkovala lektorům VzMK za jejich nasazení a práci.
J. Suchý se zeptal, jak to je s názvoslovím cvičitel – trenér III. třídy a zda budou
probíhat další kurzy pro cvičitele, jako se dřív konaly např. v Sokolu Dejvice. T.
Stefflová vysvětlila rozdíl a odkázala na směrnici. Všechno vzdělávání je nyní v gesci
VzMK, aby došlo ke sjednocení podmínek získávání licencí, a větší prioritu než kurzy
pro cvičitele nyní měly kurzy III. třídy a II. třídy. Systém se dobře rozeběhl, a tak se
nyní budou hledat další lektoři, kteří budou schváleni VzMK a budou moci také školit
a zajistila by se tím větší variabilita termínů. J. Kurfürst závěrem uvedl, že si dělal
průzkum a že nikdo jiný moc o lektorskou činnost nestojí, ale vyzval všechny trenéry,
kteří by se chtěli zapojit do vzdělávání, ať ho kontaktují.
T. Stefflová informovala o vzdělávacím portálu EDIS na stránkách Victoria VSC,
což je bezplatná platforma se vzdělávacími materiály, které jsou po přihlášení volně k
dispozici. Pošle odkaz ještě i e-mailem do klubů.
6. Změny ve výnosech STK
T. Stefflová seznámila delegáty s návrhy změn ve výnosech STK:
1. Zvýšení startovného na individuálních soutěžích ČŠS z 200,- Kč na 300,- Kč.
2. Zvýšení odměn pro rozhodčí a to následovně:
Sedmičlenná skupina
150,- Kč
VH ČŠS, 25.6.2022
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Osmičlenná skupina
Devítičlenná skupina
Atd…
1 zápas v eliminaci
1 zápas osmičlenného finále

180,- Kč
210,- Kč

1 utkání v soutěži družstev

150,- Kč

50,- Kč
80,- Kč

3. Skupiny na turnajích v mládežnických kategoriích U11 až U20 musí být
minimálně sedmičlenné, menší skupiny jsou zakázány.
4. Při pozdním přihlášení na turnaj je klub povinen zaplatit pokutu 500,- Kč za
každého pozdě přihlášeného závodníka. Pokuta připadne svazu.
5. Pokud pořadatel připustí na start nepřihlášeného závodníka či závodníky bez
předchozího souhlasu svazu, může mu být udělena pokuta až do výše 3000,- Kč
a odebráno pořadatelství dalšího turnaje.
I. Borna – Jak pořadatel zjistí, zda někdo, kdo nebyl přihlášen, dostal souhlas
svazu a že mu mohou umožnit start, aniž by se vystavili riziku pokuty 3000,- Kč. Zda
má volat Kamilovi Svobodovi nebo jak postupovat. T. Stefflová odpověděla, že konec
přihlášek je ve čtvrtek o půlnoci, pozdní přihlášky se řeší v pátek a jakmile je někdo
schválen svazem, je dopsán do startovní listiny a ta je pak uvolněna ke stažení z IS pro
pořadatele. P. Anderle doplnil, že návrh č. 5 je pro případ, kdy pořadatel pošle
výsledkovou listinu, ve které se startující neshodují se startovní listinou přihlášených
v IS (tedy aby nedocházelo k dopisování na místě).
I. Borna – Program Fencing Time nemají všichni pořadatelé, zvažuje svaz nákup
licencí, které by byly k dispozicím klubům? Zástupci klubů (např. J. Douba, a K.
Svoboda) odpověděli, že jejich kluby si licence nakoupily samy. I. Borna se tedy dále
tázal, zda ten, kdo nebude mít licenci, nebude moci pořádat turnaje. Odpověděl K.
Svoboda a T. Stefflová, že samozřejmě může vést soutěž v jakémkoliv programu nebo
i ručně, jen nebude moci využít všechna ulehčení, které jsou v IS připravena pro
uživatele Fencing Time, který je nyní nejčastěji používaný program mezi pořadateli.
V. Moravec – Je možné posunout uzávěrku přihlášek na turnaje ze čtvrtka na
pátek? Že v IS stejně všichni průběžně vidí, kolik lidí je přihlášených. K. Svoboda
vysvětlil, že to není možné, že naopak jsou i hlasy na posunutí konce přihlášek na středu.
A to z důvodu, aby pořadatelé včas věděli, kolik budou potřebovat planší atd. K. Biebl
doplnil, že nyní většina klubů nechává přihlášky na poslední chvíli na čtvrtek večer,
takto by se to posunulo na pátek večer, a to by bylo pro pořadatele už problém, zjistit až
VH ČŠS, 25.6.2022
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v sobotu počty přihlášených.
M. Sochor – Jak postupovat se zahraničními závodníky (např. ze Šamorína), kteří
nebudou přihlášeni přes svaz a stejně přijedou, opravdu je nemají nechat startovat?
Hlavně v případě minižáků jezdí třeba i jen rodiče s dítětem. Nechtějí trestat dítě tím,
že mu neumožní start, ale nechtějí se jako pořadatel vystavovat riziku postihu a nechtějí
rozhodně jít proti rozhodnutí svazu. K. Biebl odpověděl, že ale všichni dobře ví, že se
má přihlašovat přes svaz, je to i v propozicích a že i on, když jede např. na závody do
Německa, tak si samozřejmě propozice přečte a podle nich postupuje. T. Stefflová
doplnila, že vždy je možnost zavolat O. Kubištovi a s ním to probrat, i těsně před
začátkem soutěže, ale obecně by svaz byl nerad, aby si zahraniční závodníci mysleli, že
mohou jezdit bez předchozích přihlášek.
K. Křemen – Návrh k výnosu STK, který ošetřuje vítěze Českého poháru, doplnit,
jak postupovat v případě rovnosti bodů – zda vyhlásit dva vítěze nebo postupovat jinak.
P. Neshoda odpověděl, že se toto z výnosu STK odstranilo, protože se to předtím nikdy
nestalo a teď to bylo poprvé a je to téměř rarita při tolika turnajích, že závodníci měli
stejný počet bodů. Jelikož to výnos STK neošetřil, byli vyhlášeni dva vítězové. Návrh
na doplnění doplňujícího kritéria pro případ rovnosti bodů – rozhodne umístění na
daném MČR (návrh č. 6).
M. Doležal – Dotaz, zda je někde stanoveno, že když se na turnaji sejde 32 dětí,
zda je nutné dělat kompletní eliminaci nebo zda je možné nechat někoho vypadnout.
Druhý dotaz, kdy se spojují soutěže minižáků/minižaček. Jsou povoleny šestičlenné
skupiny? P. Neshoda odpověděl, že to je na pořadateli, ale doporučení svazu je co
největší skupiny, všichni postup z kola a pak eliminace s opravami. Že toto se osvědčilo
oproti dvěma kolům a následné eliminaci, jelikož při malých počtech účastníků jsou
skupiny v obou kolech částečně stejné, a tak šermují děti pořád proti ten samým.
Každopádně šestičlenné skupiny jsou v mládežnických kategoriích zakázány a z kola
nikdo nevypadává. To, zda pak bude eliminace s opravami už v 32‘ nebo až v 16‘ je na
pořadateli, stejně tak zda případně udělá opravy i v neúplné eliminaci 32‘.
I. Borna – Zda by místo eliminace s opravami nebyla pro děti užitečnější soutěž
týmů po skončení soutěže jednotlivců. Možná by to vedlo i k tomu, že by se ve fleretu
začala stavět víc družstva i na ECC. P. Neshoda odpověděl za STK i za sebe z pozice
trenéra, že nedává smysl na úkor jednotlivců stavět týmy. Že pro rozvoj šermířů jsou
podstatnější právě eliminační zápasy, které činí našim závodníkům na mezinárodních
turnajích potíže. J. Beran a T. Stefflová dodali, že je to i problém časový, že na samotné
týmové soutěže není bohužel v průběhu sezony prostor, protože kalendář je již tak
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napjatý, a dále by družstva začínala relativně pozdě a vypadnuvší by museli dlouho
čekat, takže by to stejně asi moc nefungovalo.
R. Pokorný – V poslední době se setkává s tím, že pořadatelé v seniorské
kategorii, konkrétně v kordu, upřednostňují skupiny více než sedmičlenné. Zda to je
náhoda nebo doporučení svazu. P. Neshoda odpověděl, že doporučení vícečlenných
skupin je pro mládežnické kategorie. J. Beran dodal, že v seniorských kategoriích by se
měl kopírovat systém stejný jako ve světě, kde na osmičlennou skupinu běžně nenarazí
a osmičlenná skupina by měla být výjimečná.
M. Rubeš – Zda by příště mohly být změny STK poslány v předstihu. P. Neshoda
odpověděl, že to byla tentokrát mimořádná situace.
M. Látal – Pokud se během roku pořádají soutěže s opravami, mělo by se i MČR
konat ve stejném formátu. Odpověděla T. Stefflová, že toto se už také řešilo na
předešlých valných hromadách, ale že MČR je mimořádná soutěž, vrchol sezony, a tam
je systém už bez oprav + s vypadáváním závodníků ze skupin.
M. Kuric – Zvyšuje se startovné pouze pro soutěže jednotlivců a ne týmů? P.
Neshoda odpověděl, že ano, že v návrhu je navýšení pouze pro soutěže jednotlivců.
P. Anderle – Dotaz k návrhu č. 5, když soutěž proběhne i s nepřihlášeným
závodníkem, bude daný závodník zpětně vyloučen? P. Neshoda vysvětlil, že nikoliv, že
nemůžeme dvakrát trestat. Potrestaný bude pořadatel, že mu umožnil start, ale závodník
zaplatil startovné a výsledky mu budou započítány do žebříčku.
Hlasování při nezměněné přítomnosti:
návrh č. 1 – pro: 37, proti: 1, zdržel se: 0
návrh č. 2 – pro: 37, proti: 0, zdržel se: 1
návrh č. 3 – pro: 36, proti: 0, zdržel se: 2
návrh č. 4 – pro: 36, proti: 0, zdržel se: 2
návrh č. 5 – pro: 35, proti: 0, zdržel se: 3
návrh č. 6 - Doplňující kritérium pro určení vítěze Českého poháru: V případě, že dva
závodníci mají po MČR totožný počet bodů v žebříčku, stává se vítězem Českého
poháru ten závodník, který se umístil na vyšší příčce na daném MČR v soutěži
jednotlivců. V případě, že se oba závodníci umístili na MČR na stejném místě, jsou
vyhlášeni dva vítězové Českého poháru. – pro: 37, proti: 0, zdržel se: 1
7. Diskuze
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M. Kuric – Navrhuje zvýšit startovné pro soutěže týmů. Po následné diskuzi P.
Neshoda navrhl hlasovat o změně startovného pro soutěž týmů z 300,- Kč na 400,- Kč.
Návrh, zda můžeme hlasovat o návrhu změny ve výnosech STK ohledně výše
startovného v soutěži týmů – pro: 37, proti: 0, zdržel se: 1
Hlasování o návrhu změny STK (návrh č.7) - Zvýšení startovného v soutěži týmů
z 300,- Kč na 400,- Kč. – pro: 36, proti: 0, zdržel se: 2
M. Sochor – Osvědčilo se jim spojit soutěž mini i v případě, kdy přijelo 15
chlapců a 15 děvčat, vyhlášení pak proběhlo jak pro spojenou kategorii, tak i pro
kategorie zvlášť. Děti si zašermovaly, děti si to chválí, pro pořadatele to není zase tak
velký rozdíl, takže doporučuje i ostatním pořadatelům soutěží minižactva.
K. Svoboda měl příspěvek k IS ČŠS. Shrnul, jak přihlašovat nové členy, jak
archivovat. Apeloval, aby byla vyplňována u závodníků lateralita, chce to EFC i FIE a
je to pak jednodušší při vyřizování mezinárodních licencí, není pak už nutné nic
doplňovat a všechny informace máme v IS. Stále trvá, že GDPR se musí dodat
v originále. Na začátku nové sezony bude opět poslán informační dopis, kde bude vše
popsáno.
Přestupní lístky již neposílat v papírové podobě, ale pouze naskenované a
podepsané e-mailem na svazovou adresu.
R. Pokorný – Může být v IS jeden trenér uveden u dvou klubů? Zda může
vykazovat na dotace i trenéra, který trénuje u něj v klubu, ale není jeho členem. T.
Stefflová vysvětlila, že dotace např. od NSA se vztahují k členům, tudíž pokud není
trenér členem klubu, tak v něm sice trénovat samozřejmě může, ale nelze na něj čerpat
dotace.
S. Zezula – Jak postupovat, když se nemohou do IS přihlásit sami, ale pouze přes
jednotu. K. Svoboda a T. Stefflová vysvětlili, že do IS mají přístup kluby, ze Sokola
Písek to je konkrétně Zlata Křesinová, a vše funguje. Odlišné to je s přístupem do NSA,
kam má většinou přístup právě jen jednota. V IS klub zaktualizuje členskou pro svaz a
pak vyexportuje tabulku v předpřipraveném formátu a tu pošle na jednotu, která ji pak
nahraje do NSA.
M. Hoyer – Je IS propojen z NSA, že se informace rovnou propisují? T. Stefflová
odpověděla, že není.
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D. Béreš – GDPR se posílá jen elektronicky? K. Svoboda zopakoval, že GDPR
musí být v papírové podobě, pro urychlení např. pro přihlášení na turnaj lze poslat sken,
ale musí nakonec dorazit originál.
M. Rubeš – Je možné zasílat GDPR nebo přestupní lístky datovou schránkou? K.
Svoboda zareagoval, že zatím to možné není.
V 15:25 opustil valnou hromadu T. Pavlíček (nově přítomno 37 účastníků
s platnými hlasy, tedy 67,3 %, VH je dále usnášeníschopná, nadpoloviční počet hlasů je
19)
J. Beran shrnul úspěchy za posledních 5 let, kdy je vidět jasný posun v tom, že
výborných výsledků dosahujeme v kordu i fleretu a v mládežnických kategoriích už
sbíráme úspěchy i v šavli. Když se nedaří jedné zbrani, daří se druhé. Je to splnění snu,
že budeme mít dobré všechny 3 zbraně. Poděkoval všem trenérům a važme si toho, jak
se nám daří.
8. Usnesení
J. Beran st. přednesl usnesení VH v tomto znění:
Valná hromada ČŠS:
1) Bere na vědomí:
a) Zprávu o činnosti ČŠS
b) Zprávu o hospodaření ČŠS v roce 2021
c) Zprávu Revizní komise ČŠS
d) Zprávu Komise rozhodčích ČŠS
e) Zprávu o činnosti Vzdělávací a metodické komise ČŠS
f) Zprávu STK
g) Zprávy trenérů jednotlivých zbraní
2) Schvaluje:
a) Rozpočet ČŠS na rok 2022
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b) Změny STK:
I)

Zvýšení startovného na individuálních soutěžích ČŠS z 200,- Kč na 300,- Kč.

II)

Zvýšení odměn pro rozhodčí a to následovně:
Sedmičlenná skupina
Osmičlenná skupina
Devítičlenná skupina
Atd…
1 zápas v eliminaci
1 zápas osmičlenného finále

150,- Kč
180,- Kč
210,- Kč

1 utkání v soutěži družstev

150,- Kč

50,- Kč
80,- Kč

III) Skupiny na turnajích v mládežnických kategoriích U11 až U20 musí být
minimálně sedmičlenné, menší skupiny jsou zakázány.
IV) Při pozdním přihlášení na turnaj je klub povinen zaplatit pokutu 500,- Kč za
každého pozdě přihlášeného závodníka. Pokuta připadne svazu.
V) Pokud pořadatel připustí na start nepřihlášeného závodníka či závodníky bez
předchozího souhlasu svazu, může mu být udělena pokuta až do výše 3000,Kč a odebráno pořadatelství dalšího turnaje.
VI) Doplňující kritérium pro určení vítěze Českého poháru: V případě, že dva
závodníci mají po MČR totožný počet bodů v žebříčku, stává se vítězem
Českého poháru ten závodník, který se umístil na vyšší příčce na daném MČR
v soutěži jednotlivců. V případě, že se oba závodníci umístili na MČR na
stejném místě, jsou vyhlášeni dva vítězové Českého poháru.
VII) Zvýšení startovného v soutěži týmů z 300,- Kč na 400,- Kč.
Usnesení schváleno při změněné přítomnosti: pro 37 (100% přítomných), proti: 0,
zdržel se: 0

VH ČŠS, 25.6.2022

12

ČESKÝ ŠERMÍŘSKÝ SVAZ
Zátopkova 100/2, 169 00 Praha 6
Czech Republic
E-mail: serm@volny.cz

9. Závěr
T. Stefflová poděkovala všem účastníkům za plodnou a věcnou diskuzi, věří, že
schválené změny v STK povedou k dalšímu zlepšení na českých turnajích. Vyslovila
přání, že příští roku už bude VH vést opět předseda O. Kubišta, popřála všem pěkné
léto a dobrou cestu domů a v 15:47 valnou hromadu ukončila.
Zapsala: T. Stefflová
Schválil: K. Biebl
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