Zápis
z jednání valné hromady Českého šermířského svazu
se sídlem Zátopkova 100/2, 169 00 Praha 6
konané dne 5. 5. 2018 od 13.00 hodin
v hotelu Amarilis, Štěpánská 18, Praha 1

Pořad jednání 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. 2017 a návrh rozpočtu na r. 2018,
zprávy reprezentačních trenérů, STK, KR a RK.
5. Zavedení závodnických licencí ČŠS.
6. Nová metodika MŠMT v evidenci a ochrana osobních údajů GDPR.
7. Změny STK.
8. Různé.
9. Usnesení.
10. Závěr.

Valná hromada ČŠS se konala dne 5. 5. 2018 v Praze v hotelu Amarilis ve Štěpánské ulici.
Ze 43 pozvaných delegátů oddílů se zúčastnilo 30, z toho 1 oddíl byl zastoupen na základě plné
moci. 13 oddílů se nezúčastnilo, z toho 1 se omluvil. Dále se zúčastnil předseda svazu
a 4 členové VV z 6, (Ing. Křemen a V. Mádr se omluvili, Ing. Křemen byl zastoupen na základě
plné moci. Dále se zúčastnili 2 čestní členové, z nichž 1 se omluvil a byl zastoupen na základě
plné moci. Druhý čestný člen odešel ze zdravotních důvodů v 13.10 h.
Oddíly předem písemně obdržely zprávy reprezentačních trenérů: Ing. Berana (kord senioři),
J. Douby (kord seniorky), J. Prokeše a Mgr. Neshody (fleret), K. Svobody (šavle), trenéra
M. Rubeše (kord juniorky) a asistentky předsedy ČŠS A. Šámalové (kord junioři, kadeti
a kadetky). Dále byla dopředu rozeslána Zpráva o hospodaření a přehled čerpání v r. 2017
a návrh rozpočtu pro r. 2018 od O. Kubišty, Zpráva STK Mgr. Neshody, Zpráva Komise
rozhodčích V. Mádra a Zpráva z kontroly hospodaření za rok 2017 Ing. Berana.
Valnou hromadu řídil předseda výkonného výboru ČŠS pan Oldřich Kubišta.
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1. Úvod a volba pracovního předsednictva.
Ve 13 hodiny přivítal pan Kubišta všechny účastníky, včetně čestné členky paní Blanky
Malátové, která v červenci 2018 oslaví 93 let. Paní Blanka Malátová pozdravila přítomné a za
mohutného potlesku opustila valnou hromadu v 13:10.

2. Volby mandátové a návrhové komise, schválení programu.
Poté bylo schváleno pracovní předsednictvo ve složení pan Oldřich Kubišta, paní Ing. Tereza
Stefflová a pan Karel Biebl (hlasováno při nezměněné přítomnosti:
pro: 37 (100 % přítomných), proti: 0, zdržel se: 0). P. Kubišta představil nového pracovníka
sekretariátu svazu slečnu Annu Šámalovou, která je zároveň jeho asistentkou.
Byly zvoleny komise hlasováním při nezměněné přítomnosti:
mandátová: J. Douba, V. Kurfürst a J. Klečka (pro: 37 (100 % přítomných), proti: 0,
zdržel se: 0);
návrhová: Ing. Beran, Mgr. Neshoda a K. Svoboda (pro: 37 (100 % přítomných), proti: 0,
zdržel se: 0).
Mandátová komise předložila zprávu o počtu účastníků VH: z 52 možných účastníků s hlasem
rozhodujícím (43 pozvaných delegátů registrovaných oddílů, 7 členů VV a 2 čestných členů)
je přítomno 37 účastníků s platnými hlasy tj. 71,15 %, VH je usnášení schopná, nadpoloviční
počet hlasů je 19.
Předseda ČŠS p. Kubišta poděkoval a konstatoval, že je valná hromada usnášení schopná.

3. Zpráva o činnosti.
Předseda ČŠS Oldřich Kubišta zhodnotil výsledky šavlistů (Karolíny Bechyňové ad.), kordistů
(Jiří Beran na ME 7. místo, bronz družstva seniorů na ME, družstvo juniorek 4. místo na MEJ,
družstvo juniorů 6. místo na MEJ a 7. místo na MSJ) a fleretistů (A. Choupenitch 7. místo
na ME). Vyzdvihl výborná umístění Jakuba Jurky (mj. 3x 1. místo na SPJ a celkový vítěz
světového poháru), Veroniky Bieleszové, Matyáše Bryknera a dalších českých reprezentantů.

4. Zpráva o hospodaření v r. 2017 a návrh rozpočtu na r. 2018, zprávy reprezentačních
trenérů, STK, KR a RK.
Pan Kubišta podrobně informoval valnou hromadu o problematice financování sportovních
svazů, která zasáhla financování ČŠS v průběhu roku 2017.
K předem rozeslaným materiálům týkajícím se hospodaření a rozpočtu a zpráv reprezentačních
trenérů, trenérů, ČŠS, STK, KR a RK nikdo nevznesl žádný dotaz.
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5. Zavedení závodnických licencí ČŠS.
Pátý bod jednání se týkal zavedení závodnických licencí Českého šermířského svazu. Byl
navržen poplatek za závodnické licence, který povede k vytvoření rezerv svazu. Pan Kubišta
vysvětlil, že je stále otevřena možnost povinných spoluúčastí příjemců dotací a je
bezpodmínečně nutné, aby náš svaz byl na tuto možnost připraven. V současné době je rezerva
svazu tvořena přebytkem z minulých let a penězi od ČOV z loterií. Byla otevřena rozprava na
téma zavedení závodnických licencí v ceně 250 Kč za aktivního závodníka na sezónu.
Pan Neshoda vznesl dotaz na celkové množství financí získaných ze zavedení poplatku
za licenci. Pan Kubišta odpověděl, že v případě cca 1000 členů aktivní členské základny by
vybraná částka byla 250.000 Kč.
Pan Borna uvedl příklad registrací i zabezpečení z hlediska GDPR ve Slezanu Opava a vznesl
dotaz, jestli by šlo dělat registrace závodníků přes webový formulář.
Pan Kubišta v té souvislosti uvedl, že dle informací paní Vincencové mají stále některé oddíly
problém s vyplňováním registrační excelové tabulky. Dále zdůraznil, že v případě, že někdo
z předsedů oddílů bude mít problém s vyplňováním formulářů a excelových tabulek pro
registraci, má možnost kontaktovat sekretariát svazu, který mu bude nápomocen.
Pan Borna vznesl dotaz, zda by nevzrostl počet členů ČŠS, kdyby byli registrování do ČŠS také
závodníci veteránské kategorie. P. Kubišta odpověděl, že mu není známo, že by členové České
veteránské asociace (ČVA) nebyli registrováni u ČŠS a pověřil paní Kamilu Vincencovou,
aby tuto věc prověřila. Dále p. Kubišta uvedl, že ČŠS má dobré vztahy s ČVA a veteráni jsou
nedílnou součástí ČŠS, ČŠS mj. zapůjčuje materiál na soutěže veteránů a dotuje licence
reprezentantů na MS. Paní Vincencová udala údaj 62 veteránů, kteří startovali v roce 2016
výhradně na veteránských soutěžích.
Pan Suchý vznesl dotaz, koho můžeme počítat jako aktivního závodníka. P. Kubišta uvedl,
že MŠMT má novou metodiku počítání členské základny a obšírněji ji popsal. K. Vincencová
uvedla, že jako aktivní člen se počítá závodník, který se alespoň 1x v průběhu roku zúčastnil
domácí soutěže. V roce 2016 jsme měli 903 aktivních závodníků, v sezóně 2016/2017 poté
913 závodníků.
Hlasování o zavedení závodnických licencí za 250 Kč za závodníka za sezónu: hlasováno
při nezměněné přítomnosti: pro: 36, proti: 0, zdržel se: 1.

6. Nová metodika MŠMT v evidenci a ochrana osobních údajů GDPR.
Pan Kubišta stručně vysvětlil podstatu GDPR a dále uvedl, že se bude zúčastňovat všech
seminářů a bude informovat kluby o dalším postupu. ČŠS může používat osobní údaje osob,
pouze pokud mají podepsaný souhlas GDPR, který se vztahuje mj. na informace ze žebříčků,
licence FIE, EFC, fotky na Facebooku a Instagramu atd.
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Pan Neshoda vysvětlil ostatním zúčastněným podstatu GDPR a uvedl, jaké plynou sankce
za chybné nakládání s daty, které by nebylo v souladu s GDPR. Pokuta může být v České
republice stanovena až do výše 10.000.000 Kč, EU schválila pokutu až do výše
20.000.000 EUR. Problematika GDPR je velice komplikovaná.
Pan Pavlíček hovořil o tom, že v ČR chybí upevnění nařízení EU. Jeho připomínka byla
o možnosti podepsat souhlas s GDPR v rámci přihlášky do oddílu.
Pan Kubiš měl dotaz, zda ve smlouvě GDPR „správce“ je ČŠS nebo klub. Dotaz zodpoví
právník oslovený ČŠS.
Pan Pavlíček dále hovořil o tom, že rodiče dětí nebudou chtít podepisovat souhlasy,
protože bude nutno podepsat více souhlasů s GDPR z různých institucí. P. Kubišta uvedl,
že ČŠS uznává, že rodiče dětí budou muset podepsat více prohlášení, ale pokud budou chtít,
aby jejich dítě bylo registrováno v ČŠS, šermovalo a startovalo na turnajích, musí souhlas
s GDPR nevyhnutelně podepsat. Dále všechny vyzval, aby se kdykoliv dále ptali
na problematiku GDPR.

8. Změny STK.
Mezinárodní šermířská federace FIE zavedla od 1. 4. 2018 nové pravidlo týkající se nutnosti
mít změkčené kryty ve fleretu. Toto pravidlo platilo od MSJ a MSK. Problém nastal na
SP v Tauberbischofsheimu, kde nebyly firmy s šermířským materiálem schopny dodat
dostatečné množství měkkých krytů „EVA“. V případě uplatnění pravidla v ČR nemůže svaz
zajistit včasné dodání změkčených krytů na český trh, především kvůli současné zvýšené
poptávce v těchto firmách. Na příští sezónu nebude zavedena povinnost mít změkčené kryty
„EVA“ pro závodnice ve fleretu na českých závodech. Na zahraniční závody je ale nutnost si
změkčené kryty obstarat.
Další nové pravidlo od FIE nařizuje nové zapínání šermířských masek na suchý zip. P. Kubišta
zdůraznil, že Český šermířský svaz apeluje na všechny české závodníky, kteří budou startovat
na zahraničních turnajích, aby aplikovali nové zapínání masek bez zbytečného odkladu.
Na českých závodech nebude nové zapínání v nové sezóně zavedeno.

9. Různé.
A) Udělení výjimky pro snížení bodového limitu pro start na MČR pro určité kategorie v šavli
Pan Svoboda požádal o výjimku pro účast na MČR týkající se snížení limitu kvalifikace na
MČR pro některé kategorie. Je problém s kvalifikačním bodovým kritériem pro kategorie
žaček, juniorek, seniorek a juniorů. V minulých sezónách bylo praktikováno spojení kategorií
kadetky + žáci, juniorky + kadeti a seniorky + junioři, ale letos bylo v turnajích ČP od tohoto
systému upuštěno a došlo ke spojení kategorií žáků s kadety, žaček s kadetkami a juniorů
se seniory, juniorek se seniorkami. Dále je v letošní sezóně zájem o pořádání MČR jednotlivých
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kategorií odděleně bez spojování, aby vyhlášení medailistů bylo jednoznačné. Podmínkou je,
že musí startovat minimálně 9 závodníků, z 3 oddílů. Může nastat problém s nízkým počtem
závodníků, proto pan Svoboda žádá o snížení limitu ze 4 na 3 body v kategorii žaček,
z 10 na 5 bodů u seniorek a z 8 na 6 bodů u juniorů. Snížení bodové hranice může navýšit počet
účastníků a účastnic na MČR v uvedených kategoriích, aby bylo MČR plnohodnotné.
Pan Kubišta úvodem svého vyjádření uvedl, že Český šermířský svaz je svaz šavlistů, kordistů
a fleretistů, a že šavle potřebuje nyní pomoct a měli bychom to udělat. Dále hovořil o nízkém
počtu závodníků v šavli, který je dlouhodobý a nelze za tento stav trestat těch několik málo
aktivních oddílů a závodníků tím, že nebudou mít kvalitní mistrovství anebo tím, že nebudou
mít mistrovství vůbec. Dále uvedl, že s p. Svobodou na toto téma před VH dlouze diskutovali,
vytvořili společný návrh a že forma snížení povinného počtu 9 závodníků z 3 oddílů byla
zavrhnuta.
Pan Vrtal navrhl snížit body i pro seniory. Pan Zezula navrhl kompletní zrušení bodového
limitu pro MČR v šavli. Pan Kubišta řekl, že touto cestou jít nechce. Každý žebříček by měl
být řešen individuálně, a to je i součástí návrhu. Pan Chren navrhl zrušení bodové hranice úplně.
Navíc zmiňuje křížení soutěží fleretového a šavlového MČR. Říká, že je těžké získat body
pro kvalifikaci na MČR. Pan Pavlíček navrhuje koeficient přepočtu bodů kvůli problémům
s malou členskou základnou v šavli. Pan Svoboda říká, že v roce 2015 všechna MČR byla
uspořádána bez problému, tj. účastnilo se dostatečné množství závodníků (9 závodníků
z 3 klubů). Dále zmiňuje kompletní křížkování soutěží v šavli a snížení počtu soutěží v sezóně.
Pan Vrtal navrhuje kvótu, pro počet závodníků dle žebříčku, kteří by mohli startovat na MČR.
Pan Beran podpořil návrh pana Svobody. V šavli je dlouhodobě relativně málo závodníků, díky
práci pana Svobody a dalších se šavle oživuje. Pan Beran je pro udělení výjimky snížení
bodového limitu pro účast na MČR v daných kategoriích.
Pan Pištora navrhuje rozšířit křížkování na více zahraničních turnajů. Pan Svoboda reagoval,
že na zahraničních turnajích jsou jiné věkové kategorie, proto se těžko hledají zahraniční
turnaje, které by se okřížkovaly. Pan Kubišta navrhuje jako případný možný dodatek k výjimce
minimální účast na dvou turnajích pro účast na MČR. Vyvstávají dvě možnosti: změna STK –
snížení bodových zisků nebo navýšení bodových zisků koeficientem. Pan Kubišta navrhuje
každý rok řešit situaci v šavli, případně upravit bodovou hranici a zavést povinnost dvou
soutěží.
Pan Borna zmínil, že v kategorii fleretu seniorů je také málo závodníků. Pan Neshoda navrhuje
udělit výjimku pouze pro jednu kategorii a pouze pro tento rok. Snížení bodové hranice
by podle něj neměla být možnost, pokud nebude příště dost kvalifikovaných závodníků, MČR
se konat nebude. V případě, že k tomu bude objektivní důvod, měla by valná hromada udělit
výjimku.
Pan Kubišta navrhl změnu formulace výnosu STK č. 3:
Vyškrtnout „Žádné další výjimky nebudou povoleny“ a vypustit větu „týká se závodníků
v MP.“ A doplnit: „V případě předpokládaného malého počtu startujících má Valná hromada
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ČŠS předcházející M ČR právo schválit v šavli výjimku snížení kvalifikačních bodů podle
předloženého návrhu.“
Hlasováno při nezměněné přítomnosti: pro: 29, proti: 2, zdrželo se: 6

Hlasování o návrhu Kamila Svobody:
Výjimka pro MČR 2018 v šavli, tj. snížení kvalifikačních bodů na 3 body – žačky,
5 bodů – seniorky, 6 bodů – junioři.
Hlasováno při nezměněné přítomnosti: pro: 32, proti: 0, zdrželo se: 5.

B) Chybné registrace
Paní Vincencová zmiňovala, že se v průběhu sezóny 2017/2018 snížil počet členů ČŠS kvůli
chybným registracím ze strany klubů. V roce 2017 bylo zaznamenáno 6 duplikací, v roce 2018
jich bylo méně. Paní Vincencová prosí, aby při přestupu došlo k vyškrtnutí člena za starý klub,
a poté byl šermíř správně zapsán za nový klub.
C) Věk rozhodčích
Pan Pištora se dotazoval na problematiku limitu věku rozhodčích. P. Kubišta uvedl, že toto
jasně specifikuje zápis z minulé VH ČŠS a požádal p. Biebla, aby přečetl bod 8, odstavec B,
z minulého zápisu, kde je vyjádření a doporučení právníka ve věci rozhodování osobami
mladšími 18 let. Poté pan Kubišta důrazně varoval pořadatele před nasazováním rozhodčích
mladších 18 let do funkce hlavního rozhodčího řídícího utkání a upozornil na případné možné
neblahé právní důsledky. Dále p. Kubišta uvedl, že horní věková hranice byla před lety zrušena.
D) Věkové kategorie
Pan Kurfürst navrhuje zabývat se věkovými kategoriemi, např. dle vzoru Rakouska.
Pan Kubišta řekl, že je potřeba se na tuto diskuzi dopředu připravit. Paní Vincencová uvedla,
že v sousedních státech mají rozdílné věkové kategorie. Jako příklad uvedla Slovenský
šermířský svaz, který změnil věkové kategorie, následně ale zjistil, že to nebyl dobrý krok
a přemýšlí o návratu k původní variantě.
E) Turnaj U14 Babylon Cup
Pan Biebl hovořil o problematice turnaje kategorie U14, která má jediný turnaj Babylon Cup.
V tomto turnaji mohou startovat žáci (pouze 1 rok) a mladší žáci, kteří ale mají problém s žáky.
Pan Biebl navrhuje nezapisovat body do žebříčku mladších žáků. Ing. Stefflová hovoří o tom,
že zástupci některých klubů by nevyslali své závodníky, pokud by nebyl turnaj křížkovaný. Pan
Borna si vzal slovo a turnaj v Liberci pochválil. Pan Kubišta uvedl, že pan Biebl ví, že on má
jiný názor na tuto věc a že je pro to, aby vše zůstalo v současném stavu. Pan Biebl uvedl, že
není schopen vysvětlit kategorii U14 dětem a rodičům. Pan Beran řekl, že pokud je turnaj
Babylon Cup zařazen do seriálu zahraničních turnajů, nedá se s danou problematikou nic dělat.
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Pan Coufal pochválil turnaj, a řekl, že žáci nemusí mít všechny turnaje bodované do žebříčku,
mohou to brát jako trénink a pro mladší turnaj může přinést nové zkušenosti. Pan Zezula hovořil
o problematice různé délky zbraně závodníků.
F) Pořádání fleretových turnajů
Pan Borna požádal o přidělování turnajů mladších kategorií do větších tělocvičen s lepším
zázemím. Paní Vincencová reagovala, že s dětmi přijíždí hodně doprovodu. P. Borna navrhl,
aby se turnaje konaly tam, kam se vejde i doprovod šermířů. Paní Vincencová řekla, že v Praze
je málo takových možností.
G) Sjednocení termínu přihlašování na turnaje
Pan Pavlíček navrhl sjednotit termín pro přihlášení, protože se liší. Návrh byl zavržen, protože
termíny jsou vždy uvedeny v rozpisech.
H) Školení trenérů a rozhodčích
Pan Chren se zeptal, zda by mohlo být školení trenérů, které proběhlo v Bystřici v létě 2017 pro
trenéry licence C, pořádáno opakovaně. Pan Kurfürst řekl, že není možné dělat školení každý
rok pro velkou pořadatelskou náročnost, příští školení by mohlo být v roce 2019 nebo spíš až
2020. Pan Kubišta v této věci uvedl, že ví, že oblast doškolování trenérů není dlouhodobě úplně
ideální, avšak že má dobrou zprávu, že je domluven s p. Kunderou, který letos končí
v reprezentaci, že se oblasti vzdělávání trenérů a cvičitelů bude v budoucnu věnovat.
Pan Borna navrhl v rámci soustředění v Bystřici udělat také školení rozhodčích. Pan Kurfürst
odpověděl, že v roce 2017 proběhlo školení za účasti p. Mádra, které vedlo k velké spokojenosti
závodníků i trenérů. P. Douba pochválil školení rozhodčích pro kord v Olomouci opět pod
vedením p. Mádra. P. Kubišta řekl, že školení rozhodčích dělá na seminářích pro rozhodčí
p. Mádr. Dále se hovořilo o relevantnosti zkoušek rozhodčích. P. Kubišta uvedl, že zkoušky
rozhodčích jsou dvoustupňové, rozhodčí složí ústní zkoušku a poté jsou určitou dobu
pozorováni na turnajích p. Mádrem, p. Kubištou a dalšími zkušenými rozhodčími, kteří dávají
rozhodčím i komisi rozhodčích zpětnou vazbu. O udělení licence rozhodčích rozhodne komise
rozhodčích až na základě splnění obou zkoušek, tj. teoretické a praktické.

CH) Jubilanti v roce 2018 a zemřelí od minulé valné hromady:
K. Vincencová čte jubilanty (jen ty dříve narozené):
85 let: Ladislav Švarc, Loko K. Vary; Ing. Jiří Střelák, AMU Praha; PhDr. Karel Krejča
Slávia VŠ Praha.
80 let: Ludmila Hásková, Orel Hradec Králové; Ing. Jindřich Krechler, ČŠK Riegel.
75 let: RNDr. Miroslava Peštálová, Sokol Brno; Reiner Niesig, Šerm Liberec; Helena
Mikulášová, Bohemians Praha; Jaroslava Lorencová, Loko Olomouc.
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Dále K. Vincencová vzpomněla na zemřelé od minulé VH:
Miloslava Dušková, Orel Hradec Králové, ve věku nedožitých 87 let, zemřela 8.5.2017;
Karel Mikuláš, Slavia VŠ Praha, později Bohemians, nar.15.3.1938, zemřel 10.8.2017;
MUDr. Jindřich Franta, Slov. Sl. Uh. Hradiště, ve věku 74 let, zemřel 18.9.2017;
Rostislav Sokol, Slavoj Č. Těšín, ve věku 43 let, zemřel 5.1.2018;
MUDr. Jiří Slavík, Slavia VŠ Praha, později Bohemians Praha, nar.1948, zemřel 10.2.2018;
Ing. Jana Lukešová, Slavia VŠ Praha, nar. 1939, zemřela 4.3.2018.
Památka byla uctěna účastníky VH minutou ticha.

9. Usnesení.
Všemi přítomnými bylo schváleno usnesení VH v tomto znění:

Usnesení VH ČŠS konané dne 5. 5. 2018 v Praze
1. Valná hromada bere na vědomí:
a) zprávu předsedy ČŠS Oldřicha Kubišty, ve které zhodnotil dosažené výsledky v jednotlivých
kategoriích, dále informoval VH o složitosti financování sportovních svazů.
b) zprávu o činnosti
zprávu STK
zprávu komise rozhodčích
zprávu o hospodaření
zprávy trenérů jednotlivých zbraní
c) důležitost agendy týkající se GDPR
2. Valná hromada schvaluje:
a) zprávu kontrolní komise
b) návrh rozpočtu ČŠS na rok 2018
c) schvaluje změnu výnosu STK č. 3 ve znění:
Vyškrtnout „Další výjimky nebudou povoleny“ a upravit větu „možnost účasti bez zisku
určeného počtu bodů je pouze pro reprezentanty v MP“. A doplnit: V případě předpokládaného
malého počtu startujících na M ČR v šavli má valná hromada předcházející MČR právo schválit
výjimku snížení kvalifikačních bodů podle předloženého návrhu.
d) schvaluje výjimku pro MČR 2018 v šavli, tj. snížení kvalifikačních bodů na:
3 body – žačky
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5 bodů – seniorky
6 bodů – junioři
e) zavedení závodnických licencí ve výši 250,- Kč za závodníka na sezónu od začátku sezóny
2018/2019.
Hlasováno při nezměněné přítomnosti: pro: 37, proti: 0, zdržel se: 0.

10. Závěr.
Pan Kubišta všem účastníkům poděkoval za práci v klubech i v rámci rozvoje českého šermu,
za účast na valné hromadě a věcné připomínky do diskuze, popřál mnoho úspěchů do další
sezóny a valnou hromadu v 15.41 h. ukončil.

Za správnost odpovídá:
Oldřich Kubišta
Předseda ČŠS
23.5.2018
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