Zápis
z Valné hromady Českého šermířského svazu
konané dne 19.12.2015 v Praze
Valná hromada ČŠS se konala dne 19.12.2015 v Praze v hotelu Amarilis ve Štěpánské ulici. Z 52
pozvaných delegátů oddílů se zúčastnilo 31, z toho 4 oddíly byly zastoupeny na základě plné moci, 15
oddílů se nezúčastnilo. Dále se zúčastnil prezident a 4 členové VV ze 6 (Ing. Zýka se omluvil a byl
zastoupen na základě plné moci) a 1 čestný člen ze 2. Celkem tedy 38 hlasujících.
Oddíly předem písemně obdržely: Návrh Stanov spolku Český šermířský svaz, z.s. a stejný
dokument s komentáři a návrhy úprav zástupce oddílu Český šermířský klub Riegel z.s. Petra Kubiše.
Valnou hromadu řídil prezident Českého šermířského svazu Oldřich Kubišta.
1.
O. Kubišta přivítal všechny účastníky a minutou ticha byla uctěna památka nedávno tragicky
zesnulého dlouholetého prezidenta ČŠS a úřadujícího prezidenta Evropské šermířské konfederace Mgr.
Františka Jandy. Poté O. Kubišta předal Dr. Blance Malátové, čestné člence svazu, sošku šermíře od
sochaře Václava Česáka. Dále omluvil nepřítomného Dr. Herycha, který je dlouhodobě nemocen a
valných hromad se delší dobu neúčastní. O. Kubišta také oznámil, že M. Hron se vzdal svého čestného
členství, což ČŠS samozřejmě mrzí, ale plně respektuje přání M. Hrona.
Bylo schváleno pracovní předsednictvo ve složení O. Kubišta, Ing. J. Beran a Ing. T. Stefflová
(všichni přítomní pro, proti 0, zdržel se 0).
O. Kubišta představil Výkonným výborem ČŠS nově jmenovanou generální sekretářku ČŠS Ing.
Terezu Stefflovou a informoval, že toto posílení v rámci mezinárodního zastoupení bylo již dlouho
plánováno a připravováno spolu s Františkem Jandou. Ing. Tereza Stefflová bude mít na starosti
mezinárodní agendu a bude zastupovat ČŠS na kongresech, připravovat podklady a předávat získané
informace z mezinárodního dění. Agenda Kamily Vincencové v rámci zajištění chodu domácího dění ve
spolku se nemění. Pozici generální sekretářky bude T. Stefflová vykonávat bez nároku na jakýkoliv
honorář.
2.
Byla zvolena mandátová komise ve složení M. Rubeš, Mgr. P. Neshoda a Ing. K. Křemen (pro 35
přítomných, proti 0, zdrželi se 2).
Byla zvolena návrhová komise ve složení Ing. M. Coufal, K. Svoboda a J. Douba (pro 36
přítomných, proti 0, zdržel se 1).
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 čestní členové) je
přítomno 37 s platnými hlasy, tj. 71%, VH je usnášení schopná, nadpoloviční počet hlasů je 19.
V průběhu VH v 16.30 hod. (po zvolení mandátové komise a návrhové komise) se dostavila ještě
zástupkyně Sokola Brno I, čímž je přítomno 38 delegátů, tj. 73% a nadpoloviční počet hlasů je 20,
přičemž tento počet hlasujících zůstal neměnný již po celou dobu trvání VH.
Byl schválen program VH (všichni pro):
1. Úvod a volba pracovního předsednictva
2. Volby mandátové a návrhové komise, schválení programu
3. Schválení nových stanov Českého šermířského svazu
4. Usnesení
5. Závěr

3.
O. Kubišta představil Mgr. Aleše Brodského, advokáta a právníka ČŠS, který spolupracoval na
tvorbě nových stanov. Dále O. Kubišta stručně shrnul, proč je nutné změnit a schválit nové stanovy.
Zdůraznil, že návrh stanov dále počítá se stávající situací, kdy mandáty jsou rozděleny mezi všechny
oddíly rovnoměrně, bez ohledu na počet členů jednotlivých oddílů. Poté předal slovo P. Kubišovi
(Český šermířský klub Riegel z.s.), aby seznámil ostatní členy s úpravami stanov, které navrhuje.
P. Kubiš seznámil účastníky VH s návrhem úprav stanov, které byly předloženy oddílům jako
podklad pro tuto VH. Zdůraznil nutnost přesně definovat, kdo je člen spolku, zda pouze kluby nebo
každý člen oddílu je současně členem spolku.
O. Kubišta poděkoval P. Kubišovi za to, že se návrhem stanov dopodrobna zabýval a vyzdvihl, že
p. Kubiš nemalou měrou přispěl k zamyšlení nad vybranými aspekty stanov spolku. Dále v souvislosti
se zmíněnou členskou základnou uvedl, že byla pokořena magická hranice 2000 zaregistrovaných členů,
kdy ke dni konání VH má svaz 2021 zaregistrovaných členů. Poděkoval všem klubům za jejich práci,
obzvláště v oblasti práce s dětmi a mládeží, kdy se daří rozšiřovat členskou základnu a zájem o šerm.
Poté již předal slovo Mgr. A. Brodskému.
Mgr. Brodský vysvětlil, proč dochází ke změně stanov. Dříve byl ČŠS sdružením, každý člen
klubu byl i členem ČŠS, hlasování probíhalo na základě delegátů. Nastínil všechny varianty členství i
problém s individuálními členy (tedy těmi, kteří nejsou navázáni na žádný klub).
Dušan Pavlíček z TJ Slov. Slávia Uherské Hradiště je pro zachování stávající situace, jen by do
stanov doplnil, že na valné hromady by jezdili delegáti jednotlivých oddílů, ne všichni členové ČŠS. O.
Kubišta s tímto modelem souhlasí. Mgr. Brodský tuto variantu také doporučil, upozornil na problém
individuálního členství (nutno upravit v rámci kategorizace členství). Proběhla diskuze k tomuto bodu.
O. Kubišta nechal hlasovat o návrhu, kdy mandáty budou rozděleny mezi oddíly bez ohledu na
počet členů v oddílech (tedy 1 oddíl = 1 hlas bez ohledu na počet členů). Návrh byl schválen. Pro
schválení hlasovalo 37, proti 0, zdržel se 1. Dále se tedy řešila pouze tato varianta.
O. Kubišta nechal hlasovat o druzích členství (Článek IV). Návrh zněl na ponechání stávajícího
stavu, tedy uvádět pouze členství základní a čestné a nezařadit členství mimořádné, které navrhuje P.
Kubiš. Návrh byl schválen, pro 37, proti 0, zdržel se 1.
Proběhla diskuze, jak ošetřit volbu delegátů z jednotlivých oddílů. Převážil názor, že volba
delegátů na VH je plně v kompetenci jednotlivých oddílů. Dušan Pavlíček z TJ Slov. Slávia Uherské
Hradiště navrhl dopsání věty „Práva člena spolku zastupuje na VH 1 delegát oddílu nebo klubu, ve
kterém je člen spolku registrován“ do Článku X. O. Kubišta nechal o tomto návrhu hlasovat. Návrh byl
přijat, pro 37, proti 0, zdržel se 1.
O. Kubišta nechal hlasovat o doplnění věty „Je-li pro právní jednání zapotřebí písemná forma, je
nezbytný podpis předsedy, nebo místopředsedy nebo písemně pověřeného člena výboru nebo
generálního sekretáře“ do Článku XIII bod 12. Návrh byl přijat, pro 37, proti 0, zdržel se 1.
Byla diskutována další navržená úprava P. Kubišem, Článek II bod 2 písmeno f („může
provozovat vlastní hospodářskou činnost pro získání finančních a hmotných prostředků na zabezpečení
své činnosti“), kdy bylo navrženo vyjmutí tohoto z bodu 2 a uvedeno jako samostatný bod 3. O. Kubišta
nechal hlasovat o ponechání výše zmíněné informace v nezměněné podobě v Článku II bodě 2 písmeno
f. Návrh byl schválen 34 hlasy, 2 byli proti, 2 se zdrželi.
Mgr. Brodský se vyjádřil k návrhu úpravy P. Kubiše Článku XIII bod 9. Doplnění navrhované
věty „V případě schůze Výkonného výboru a jeho hlasování na dálku se pro účely přítomnosti
nadpoloviční většiny hledí přiměřeně dle technických prostředků komunikace na dálku.“ nepovažuje za
nutné.
R. Trohař (Sokol Dejvice I) navrhl úpravu Článku XIII bod 11: opravit velké písmeno ve slově
Olympijské, dodání čárky před Olympijské hry či předřazení Olympijských her v tomto bodě před
Mistrovství světa. O. Kubišta ujistil, že ještě proběhne kontrola pravopisné a formální stránky Stanov a
nechal hlasovat a návrhu R. Trohaře. Návrh byl přijat 37 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

O. Kubišta se zeptal, zda má někdo ještě nějaký dotaz a poté nechal hlasovat o Stanovách spolku
Český šermířský svaz včetně úprav schválených VH. Stanovy Spolku byly schváleny 36 hlasy, proti 0,
zdrželi se 2.
J. Suchý (TJ Slavoj Litoměřice) se zeptal, jak postupoval při registraci nových členů, zda je nutné
uvádět rodná čísla či nikoliv. O. Kubišta vysvětlil problém s požadavky na množství dat předávaných při
registraci členů. Doporučil vést dva seznamy, jeden s rodnými čísly a druhý bez rodných čísel.
4.
Usnesení VH
Valná hromada ČŠS:
schvaluje návrh Stanov spolku Český šermířský svaz, z.s.
5.
O. Kubišta poděkoval všem účastníkům VH a popřál jim krásné svátky a valnou hromadu ukončil.

Zapsal O. Kubišta, předseda Výkonného výboru

