Zápis
z Valné hromady Českého šermířského svazu
konané dne 6. 5. 2017 v Praze
______________________________________________________________________________
Valná hromada ČŠS se konala dne 6.5.2017 ve 13 hod. v Praze v hotelu Amarilis ve Štěpánské
ulici. Ze 43 pozvaných delegátů oddílů se zúčastnilo 33, z toho 3 oddíly byly zastoupeny na základě
plné moci. 10 oddílů se nezúčastnilo, z toho 3 se omluvily. Dále se zúčastnil předseda a 3 členové
VV z 5 (ing. Zýka a ing. Křemen se omluvili a byli zastoupeni na základě plné moci), čestná členka
dr. Blanka Malátová se omluvila.
Oddíly předem písemně obdržely: Zprávy reprezentačních trenérů: ing. Berana (kord senioři), J.
Douby (kord seniorky), M. Rubeše (kord kadeti a kadetky), J. Prokeše a Mgr. Neshody (fleret) a K.
Svobody (šavle), Zprávu o hospodaření v r.2016 a přehled čerpání v r.2016 a návrh rozpočtu pro
r.2017 O. Kubišty, Zprávu STK mgr. Neshody, Zprávu Komise rozhodčích V. Mádra a Zprávu
z kontroly hospodaření za rok 2016 ing. Berana.
Valnou hromadu řídil O. Kubišta – předseda výkonného výboru.
1. O.Kubišta přivítal všechny účastníky a představil právníka Českého šermířského svazu Mgr.
Aleše Brodského. Dále konstatoval, že je přítomno 39 účastníků s platnými hlasy z 50
možných a že je tedy valná hromada usnášeníschopná.
Poté bylo dle návrhu O. Kubišty schváleno pracovní předsednictvo ve složení O. Kubišta, ing.
Stefflová a K. Vincencová
Hlasováno při nezměněné přítomnosti: (pro: 39 (100% přítomných), proti: 0, zdržel se: 0).
2. Byly zvoleny hlasováním při nezměněné přítomnosti následující komise valné hromady:
mandátová: ing. Stefflová, ing. Coufal a K. Biebl (pro: 39 (100% přítomných), proti: 0,
zdržel se: 0);
volební: K. Svoboda, J. Douba, V. Mádr (pro: 39 (100% přítomných), proti: 0, zdržel se: 0);
návrhová: ing. Beran, M. Rubeš a K. Svoboda (pro: 39 (100% přítomných), proti: 0, zdržel
se: 0).
Mandátová komise předložila zprávu o počtu účastníků VH: z 50 možných účastníků s hlasem
rozhodujícím (43 pozvaných delegátů registrovaných oddílů, předsedy a 5 členů VV a 1 čestného
člena) je přítomno 39 účastníků s platnými hlasy tj. 78 %, VH je usnášení schopná, nadpoloviční
počet hlasů je 20.
Program VH dle pozvánky byl jednomyslně schválen beze změn:
1. Úvod a volba pracovního předsednictva
2. Volby mandátové, volební a návrhové komise, schválení programu VH
3. Zpráva o činnosti
4. Volba předsedy ČŠS pro dobu navazujícího funkčního období
5. Volba členů VV pro dobu navazujícího funkčního období
6. Volba členů KK pro dobu navazujícího funkčního období
7. Zpráva o hospodaření v r. 2016 a návrh rozpočtu pro r.2017, zprávy reprezentačních
trenérů, STK, Komise rozhodčích a Kontrolní komise
8. Změny STK a představení nové koncepce ve výchově rozhodčích
9. Usnesení VH
10. Závěr
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3. O. Kubišta hovořil o financování a zdrojích, připomenul, že od r. 2010 jsme vytvořili
přebytek 1,300 tisíc Kč.
Poté veřejně poděkoval za práci Luboši Zýkovi, který ve VV po 12 letech končí. Luboš Zýka
významně pomáhal v těžkých letech, přinesl do rozpočtu svazu 2,5 mil. Kč a byl oporou v těžkých
časech svazu. O. Kubišta navrhuje zvolení ing. Luboše Zýky čestným členem. Při nezměněné
přítomnosti tedy bylo hlasováno o zvolení ing. Luboše Zýky čestným členem takto - pro: 39 (100%
přítomných), proti: 0, zdržel se: 0. Ing. Zýka je zvolen čestným členem ČŠS.
Dále O. Kubišta navrhl ocenění Jiřího Berana st,, po mnoho let zpět byl vždy hlavní úkol účast na
OH. Konečně se to podařilo a O. Kubišta navrhuje ing. Jiřímu Beranovi čestné ocenění Mistr
šermu. Všichni hlasují pro, jeden se zdržel.
O. Kubišta všem poděkoval, že pečují o mladé šermíře a hledají talenty, díky této práci
máme pokrytí vyhledávání talentů po celé republice.
K. Vincencová čte jubilanty v roce 2017 (z těch dříve narozených):
85 let: Marta Pelikánová, Brno; Antonín Kryl, Praha; Mgr. Radko Trohař, Sokol Dejvice;
Oldřich Komárek, Brno;
80 let MUDr. Milan Peštál, Sokol Brno; Pavel Tůma, ČŠK Riegel.)
a připomíná, že tradiční Setkání jubilantů a pamětníků šermu se koná 9.6.2017, je to již 22.setkání,
první se konalo v roce 1996.
Dále K. Vincencová vzpomněla na zemřelé od poslední VH:
Jitka Štoudová – Tokošová, zemřela v létě 2016, VŠ Praha, nar. 1938;
Ing. Arnošt Sedlák, zemřel 18.1.2017, Sokol Brno – Židenice, nar. 1937;
Ing. Petr Šimák, zemřel 3.5.2017, VŠ Praha, nar. 1940;
Miloslava Dušková, zemřela 8.5.2017, Orel Hradec Králové, nar. 1930.
Památka byla uctěna účastníky Valné hromady minutou ticha.
4. K. Vincencová předkládá kandidáty na předsedu VV, členy VV, členy KK:
Předseda výkonného výboru: Oldřich Kubišta.
Členové výkonného výboru: Karel Biebl, Jiří Douba, Karel Křemen, Vilém Mádr, Petr Neshoda,
Kamil Svoboda.
Členové kontrolní komise: Jiří Beran st., Jakub Klečka, Martin Rubeš.
O. Kubišta navrhuje, že volba předsedy, členů VV a KK je pro následující čtyřleté období
od 15.12.2017 (poslední volby proběhly 14.12.2013 a funkční období je 4 leté). Schváleno
jednomyslně (pro: 39 - 100% přítomných, proti: 0, zdržel se: 0). Dále O. Kubišta navrhuje, aby
volby proběhly aklamací, všichni pro (pro: 39 - 100% přítomných, proti: 0, zdržel se: 0).
Poté při nezměněném počtu přítomných účastníků přistoupeno k hlasování o volbě předsedy
výkonného výboru, jímž byl navržen Oldřich Kubišta, hlasováno - pro: 38, proti: 0, zdržel se: 1. Pan
Oldřich Kubišta byl zvolen pro následující funkční období předsedou výkonného výboru.
5. Dále při nezměněném počtu přítomných účastníků proběhlo hlasování o volbě členů
výkonného výboru ve složení Karel Biebl, Jiří Douba, Karel Křemen, Vilém Mádr, Petr
Neshoda, Kamil Svoboda. Hlasováno - pro: 38, proti: 0, zdržel se: 1. Všech 6 kandidátů
zvoleno.
6. Poté při nezměněném počtu přítomných účastníků proběhlo hlasování o volbě členů
kontrolní komise ve složení Jiří Beran st., Jakub Klečka, Martin Rubeš. Hlasováno - pro: 38,
proti: 0, zdržel se: 1. Všichni 3 kandidáti zvoleni.
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7. Zprávy:
Ke zprávě o hospodaření připomíná O. Kubišta, že každý oddíl může samostatně žádat o dotace
v rámci programu MŠMT č.8 – nutná podmínka je minimální členská základna s 12 dětmi do 18 let.
Návrh rozpočtu bez připomínek, rozpočet na r. 2017 jednomyslně schválen.
Další zprávy rovněž bez připomínek.
8. A. Změny STK:
1) výnos č.4 - Systém soutěží:
skupinová kola: skupiny 6 - 7 členné, zákaz méněčlenných, v případě nutnosti (např. při malém
počtu startujících) 8,9,10 a 11 členné.
kord i šavle pro všechny věkové kategorie ve skupinách na 5 zásahů a 3 minuty, stejně v soutěži
družstev, v eliminaci na 15 a 3x3 minuty;
fleret pro seniory, juniory, kadety a žáky ve skupinách na 5 zásahů a 3 minuty, stejně v soutěži
družstev, v eliminaci na 15 a 3x3 minuty;
fleret družstva pro mladší žáky a mini žáky stejně jako skupiny;
2) výnos nově č.5 - Závazné normy pro M ČR:
zůstávají povinné body pro účast 10 senioři, 8 junioři, 6 kadeti, 4 žáci a mladší žáci, 3 mini žáci;
moderní pětibojaři mají výjimku jen v kategorii seniorů a seniorek pouze 2 v jedné soutěži;
3) výnos č.6 - Startovné:
jednotné startovné 200 Kč jednotlivci, 300 Kč družstva;
na MT v ČR 250 Kč pro všechny kategorie;
4) výnos č.11 -Povinnost vyslání rozhodčího na soutěž:
pokuta 1000 Kč prostřednictvím svazu, při dohodě oddílů není pokuta povinná, nepřipuštění
závodníků při absenci rozhodčího není povoleno;
5) výnos č.12 - Hodnocení do žebříčků:
zůstávají násobky pro MS, GP, ME, SP a M ČR;
sníženy násobky pro MT: MT I. 5x, MT II. 4x, MT III. 3x;
nově zavedeny násobky pro ECC 10x a ST 7x;
6) výnos č.13 - Výkonnostní třídy:
nezrušen, používají oddíly při výkazech činnosti a při žádostech o dotace/granty.
B. Rozhodčí:
1. K problematice rozhodování osob mladších 18 let (a starších 15 let) uvádí právník, že tyto osoby
nejsou plně svéprávné a vyzrálé k řešení některých situací, které mohou při výkonu rozhodčí
činnosti nastat. Z toho vyplývá, že nejsou plnoprávnými osobami pro rozhodování a nejsou plně
odpovědní za případně způsobenou škodu. Jiné sporty tuto situaci řeší kategorií asistenta, bodového
rozhodčího, technického rozhodčího apod. Vždy by měl tedy mladistvý soudcovat pod záštitou
dospělého rozhodčího. Dle zákonů při nehodách z vyšší moci a v situaci vzniklé z nedbalosti je
rozdíl v následcích u dospělého a mladistvého.
Závěr k mladistvým rozhodčím:
Z právního pohledu nelze působení mladistvých rozhodčích zcela vyloučit, avšak je třeba brát
v úvahu jejich stále neplnohodnotnou svéprávnost, sociální zralost a i sníženou míru odpovědnosti.
V určitých specifických případech odpovídajících specifikům mladistvých rozhodčích lze ale na
druhou stranu připustit výkon rozhodčí činnosti mladistvými rozhodčími, a to např. jako bodových
rozhodčích, asistentů rozhodčích, technických rozhodčích apod. Vždy by však měli tuto svoji
činnost vykonávat pod dohledem dospělého rozhodčího a neměla by jim být svěřována funkce
hlavního rozhodčího řídícího celý souboj.
2. V. Mádr představuje novou koncepci ve výchově rozhodčích:
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Nejprve pogratuloval novým mezinárodním rozhodčím FIE: Tereze Stefflové a Michalu
Kurfürstovi a poděkoval Martinu Kadlecovi za rozhodování v rámci ECC.
Delegace rozhodčích na domácí soutěže se ani nadále neprovádějí, nemáme dostatek
kvalifikovaných rozhodčích, kteří by mohli soutěže pokrývat, a to hlavně z důvodu jejich časového
vytížení na mezinárodních turnajích.
Mezinárodní zkoušky FIE (licence A a B) může dělat jen rozhodčí kategorie C, kterou získá od
EFC tím, že rozhoduje na ECC (C je kontinentální licence, minimálně odsoudcováno 3x ECC
s oceněním 4-5).
U nás nejnižší E, pro udržení je povinná účast na semináři nejméně 1x za 2 roky. Všichni
současní A budou zařazeni jako D, současní B a C budou E. Je zrušena horní věková hranice.
Seminář rozhodčích je pořádán každoročně, nepovinný, pro získání licence je doporučený.
Mohou se zúčastnit i mladší 18 let, každý účastník musí být registrován v některém oddíle. Zkouška
na licenci E se skládá z testu (nutno splnit na 85 %) a z praktické zkoušky.
C. Různé:
T. Stefflová informuje o víkendových kurzech/seminářích trenérů, které proběhly v kordu a ve
fleretu. K. Vincencová přidává informaci o průběžně probíhajícím studiu trenérů na FTVS UK
v Praze licence B i A. A o týdenním kurzu pro trenéry C, který je připraven v Bystřici n.P. v srpnu
2017.
M. Rubeš poděkoval dosluhujícímu VV za výborné podmínky k přípravě a možnosti startů na
turnajích, které nám v posledních 4 letech připravil a popřál novému VV, ať naváže na jejich
úspěšnou práci.
J. Beran st. uvádí drobné postřehy z OH a z dalších startů s výbornými výsledky kordistů: účast
na OH jako úžasný zážitek, změna ve vnímání českých šermířů na mezinárodních planších a ohlas u
domácích fanoušků, kteří začali šerm brát jako úspěšný sport.
9. Schváleno usnesení VH v tomto znění:
Usnesení VH ČŠS konané dne 6. 5. 2017 v Praze
Valná hromada ČŠS:
1) bere na vědomí: a) zprávu o činnosti ČŠS
b) zprávu o hospodaření ČŠS v r.2016
c) zprávy trenérů reprezentace ČŠS za uplynulé období
d) zprávu STK ČŠS
e) zprávu Komise rozhodčích
e) zprávu KK ČŠS
(pro: 39 - 100% přítomných, proti: 0, zdržel se: 0)
2) schvaluje:

a) rozpočet ČŠS na rok 2017
b) čestný titul „Mistr šermu“ pro Jiřího Berana st.
c) změny STK
(pro: 39 - 100% přítomných, proti: 0, zdržel se: 0)
3) volí:

a) předsedu svazu Oldřicha Kubištu
b) členy VV: Karla Biebla, Jiřího Doubu, Karla Křemena, Viléma Mádra,
Petra Neshodu a Kamila Svobodu
c) členy kontrolní komise: Jiřího Berana st., Jakuba Klečku a Martina Rubeše
(pro: 38, proti: 0, zdržel se: 1)
d) čestného člena ČŠS Luboše Zýku
(pro: 39 - 100% přítomných, proti: 0, zdržel se: 0)
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8. O. Kubišta všem účastníkům poděkoval a vzpomněl na Františka Jandu, který byl jedním
z hlavních strůjců nastartování výkonnostního růstu vedoucího až k výsledkům posledních let.
Poté VH v 16:10 hod. ukončil.
Zapsala: K.Vincencová
Schválil : Oldřich Kubišta
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