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Zápis

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

konané dne 27. 4. 2019 od 13.00 hodin

v hotelu Amarilis, Štěpánská 18, Praha 1

Program 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. 2018 a návrh rozpočtu na r. 2019,

zprávy reprezentačních trenérů a ČŠS, STK, KR a RK

5. Změny STK

6. Různé

7. Usnesení

8. Závěr

Valná hromada ČŠS se konala dne 27. 4. 2019 v Praze v hotelu Amarilis ve Štěpánské
ulici. Ze 44 pozvaných delegátů oddílů se zúčastnilo 32 (+ 1 se dostavil ve 14.05 h., - 1 odešel
v 15.28 h.), z toho 4 oddíly byly zastoupeny na základě plné moci. 11 oddílů se nezúčastnilo, z
toho 1 se omluvil. Dále se zúčastnil předseda svazu a 5 členů VV ze 6, (Ing. Křemen se omluvil
a byl zastoupen na základě plné moci). 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 asistentky A. Šámalové (kord
seniorky, junioři, juniorky, kadeti a kadetky). Dále byla předem rozeslána Zpráva o hospodaření
a přehled čerpání v r. 2018 a návrh rozpočtu pro r. 2019 od O. Kubišty, Zpráva STK Mgr.
Neshody, Zpráva Komise rozhodčích V. Mádra a Zpráva z kontroly hospodaření za rok 2018
Ing. Berana. Ještě byl rozeslán návrh novely výnosu STK č. 9 – Hodnocení do žebříčků, který
připravila K. Vincencová.

Valnou hromadu řídil předseda výkonného výboru a předseda ČŠS Oldřich Kubišta.

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: 40 (100% přítomných), proti: 0,
zdržel se: 0).

2. Volby mandátové a návrhové komise, schválení programu
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Byly zvoleny komise hlasováním při nezměněné přítomnosti:

mandátová: T. Jurka, V. Kurfürst a K. Svoboda (pro: 40 (100% přítomných), proti: 0, zdržel se:
0);

návrhová: Ing. Beran, Mgr. Neshoda a V. Mádr (pro: 40 (100% přítomných), proti: 0, zdržel
se: 0).

Byl schválen program při nezměněné přítomnosti: (pro: 40 (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 40 účastníků s platnými hlasy tj. 75,47 %, VH je usnášení schopná, nadpoloviční
počet hlasů je 21.

3. Zpráva o činnosti

Předseda Oldřich Kubišta konstatoval zklidnění kolem státních dotací a ministerských nařízení
ohledně čerpání. Velkou neznámou je pro svazy přechod pod Agenturu pro sport, MŠMT od
roku 2020 již nebude rozdělovat a kontrolovat státní dotace. Oznámil přípravu pořádání ME
U23 v Liberci 27. – 31. 5. 2020, kde byl problém s časovou kolizí schválení termínu s rezervací
hal.

4. Zpráva o hospodaření v r. 2018 a návrh rozpočtu na r. 2019, zprávy reprezentačních
trenérů, STK, KR a RK

A. Hospodaření, čerpání a návrh rozpočtu: O. Kubišta informoval  o změnách nařízení, mimo
jiné při čerpání z loterií, tvorba úspor pro překlenutí období než obdržíme dotace je omezena,
je nutno čerpat dříve.

B. Zprávy reprezentačních trenérů: O. Kubišta označil za obrovský úspěch bronzové medaile
Veroniky Bieleszové z OH mládeže a Saši Choupenitche z ME. Kladně hodnotil spoustu
umístění do 8. místa. Mnohým se to zdá jako neúspěch, už jsme si zvykli očekávat jen medaile.

C. Komise rozhodčích: O. Kubišta uvedl, že je vidět práce s mladými rozhodčími a
s rozhodčími na mezinárodní úrovni. V. Mádr uvedl, že pro prodloužení licence E stačí účast
na semináři jednou za 4 roky (původně byly 2 roky).

K. Hasík se ptá, co KR dělá pro mladé, nezkušené rozhodčí, aby mohli začít rozhodovat.
Odpovídá V. Mádr: 1. je třeba začít vychovávat v oddíle; 2. využít kurzy při turnajích; 3.
domluvit se s některým zkušeným rozhodčím na bližší spolupráci na turnaji; 4. vyjet soudcovat
B turnaj. Znovu K. Hasík, zda by kurzy rozhodčích byly možné při soustředěních, jak bylo už
před časem v Bystřici n. P. Odpovídá O. Kubišta: pro slabší je třeba začít v oddíle nebo na
turnaji, kde se předem domluví, že s ním bude rozhodovat zkušený rozhodčí. Doporučuje
obrátit se na V. Mádra a nezačínat seminářem, lépe je přečíst si pravidla a začít s praxí. K. Biebl
konstatuje, že stále rozhodují rozhodčí mladší 18 let. V. Mádr a Ing. Beran souhlasí, že je to
možné pod dohledem. Ing. Doležel se ptá, zda by nebylo možné opět se vrátit k delegování
rozhodčích. Rozvine se diskuze, které se účastní R. Duchoň, R. Pokorný, K. Biebl ohledně
zvýšení odměn, pomoci od svazu a povinnosti pořadatele zajistit rozhodčí, případné spoluúčasti
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závodníků na odměnách pro rozhodčí. Odpovídá V. Mádr, že vždy by pořadatel měl začít
v oddíle, případně zajistit rozhodčí odjinud nebo slíbit vyšší odměny. Uzavřel O. Kubišta, že je
proti zvyšování odměn i delegování, každý organizátor má náklady, které lze zohlednit
v příkazních smlouvách. Pořadatelé mohou sehnat i granty a rozhodnout se, zda pořádat soutěž
nebo jezdit jinam. A O. Kubišta ze zápisu z VH 2017 zopakoval, že mladiství nemají právní
odpovědnost a tedy nemohou soudcovat ani s dohledem!!! A konstatoval, že máme dobré
rozhodčí. V. Kurfürst nabízí školení rozhodčích při VT, případně i trenérů.

5. Změny STK

Pan Kubišta uvedl, že se jedná o změnu bodování do žebříčků. Poděkoval P. Anderlemu za
webové stránky i rychlou pomoc v případě potřeby. Poté předal slovo K. Vincencové, která
návrh na změnu předložila. Ta uvedla, že se jedná o reakci na změnu bodování FIE a na vysoké
počty startujících v soutěžích. Po konzultaci s P. Anderlem je technicky možné v současném
systému zavedení násobků 0,5 a 0,25, dříve byla možná jen celá čísla. A také snížené
koeficienty pro mez. turnaje (dříve 3/5/7), nyní 3/4/5 vyhovují rozšířenému bodování. Bodovací
tabulka je uvedena v usnesení na konci zápisu.

Rozprava: Ing. Beran souhlasí, je to dobré, je to dle FIE. Mgr. Neshoda se ptá, zda na domácích
MT počítat 70 % nebo 80 % nebo celé 1. kolo. O. Kubišta navrhuje ponechat 70 %. Schváleno
nové bodování ve výnosu STK č. 9: hlasováno při změněné přítomnosti (dostavil se T. Chren):
pro: 41 (100% přítomných), proti: 0, zdržel se: 0.

6. Různé

J. Pikhartová - problém startovného při U23 ve fleretu mužů a žen v Brně: Je široká zahraniční
účast, podle výnosu STK je startovné pro domácí závodníky 250 Kč a od zahraničních vybírají
20 Eur. Podle některých zahraničních prý není možné vybírat rozdílné startovné. Žádá o zvýšení
startovného na 500 Kč pro domácí závodníky. M. Rubeš konstatuje, že při zvýšeném
startovném by domácí závodníci přijeli v menším počtu. K. Biebl upozorňuje, že to není dobrá
podpora fleretu. VH nepřijala návrh na zvýšení startovného pro domácí závodníky na MT (U23)
v ČR. Hlasováno při nezměněné přítomnosti: pro: 1, proti: 40 (97,56 % přítomných), zdržel se:
0.

O. Kubišta – ME U23 2020 v Liberci: EFC pozdě rozhoduje o termínech, naštěstí Home Credit
Arena spolupracuje, nájem cca 2 mil. Kč, náklady celkem cca 5 mil. Kč. Aktivní oddíl v Liberci
má zájem uspořádat velkou akci, už velmi dobře pořádají Babylon Cup, podařilo se získat
pořádání ME U23. O. Kubišta je přesvědčený, že ME bude mít vysokou úroveň. I další oddíly
se hlásí s pomocí, už chybí jen finance. Byla vytvořena pracovní skupina vedená V. Mádrem,
A. Šámalovou a K. Bieblem. Nejprve musí předcházet návštěva z EFC, řeší se dodavatelé
vybavení (planše, video atd.), Allstar má problém, protože vybavení bude v té době na cestě na
OH v Tokiu. Při ME v červnu 2019 očekáváme schválení termínu.

Ing. Stefflová – členská základna: Poděkovala těm oddílům, které vyplnily tabulky i rejstříků,
někteří zástupci oddílů to odmítli. Je plánováno webové rozhraní, kde oddíly budou registrovat
členy včetně všech údajů. Bude i kolonka na GDPR, souhlasy se musí i nadále posílat
v papírové formě na svaz. O. Kubišta doplnil, že nikdo nebude nově registrován, kdo nedodá
GDPR. Ing. Stefflová vyzvala pořadatele ke spolupráci – neměl by být připuštěn na start
závodník, který nedodal GDPR – závodník může vyplnit na místě, u nezletilých jen pokud je
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přítomen jeden z rodičů. K. Hasík se ptá, proč je celé datum narození uváděno ve výsledcích.
O. Kubišta čte z formuláře pro GDPR, že souhlas se týká i celého data narození. Ing. Beran se
připojil s tím, že celé datum narození uvádí i FIE.

Ing. Doležel – začátky turnajů: Dříve doporučená hodina 10 resp. 10.30 se nedodržuje. O.
Kubišta odpovídá, že záleží jen na pořadateli – je to ovlivněno vysokými počty startujících.

K. Hasík – zaostávání našich závodníků za zahraničními v žákovské kategorii: Navrhuje
pořádání soustředění se špičkovými trenéry. Odpovídá O. Kubišta, že i na žáky jdou do oddílů
peníze (na základě příkazních smluv) a lze cestovat na tréninky vyspělejších oddílů. A trenérů
je málo, nemají čas na další akce. Ing. Stefflová uvádí, že není třeba spěchat s výcvikem
mladších kategorií, není to vhodná zátěž. J. Suchý dodává, že brzká specializace není zdravá.
Ing. Beran doplňuje zkušenostmi ze zahraničí: Němci, Francouzi i Maďaři se o žáky a mladší
nestarají, nemají je v systému centrální péče. Pokud mladí závodníci mají výkonnost, mají státní
VT od kadetů. A dodává, že i pro malé děti je třeba dobrý trenér. Je vidět, že mohou závodit –
když se začínalo s mini žactvem, bylo jich na startu 6, nyní 60.

Ing. Beran – jen kritika: Při účasti na 50. výročí Slovenského šermířského svazu ho všichni
chválili a obdivovali, jak to u nás děláme, že jsou úžasné výsledky. Doma slyší často jen kritiku,
že nemáme koncepci. Připomněl exhibici na SC, mediální show, kterou zorganizoval Ing. Beran
ml.

K. Vincencová – zemřelí od poslední VH a jubilanti v roce 2019:

Od minulé VH zemřeli:

Petr Lískovec, zemřel 19.9.2018, nar. 30.1.1958, předseda Baníku Most, trenér
Mignon Geržová, zemřela podzim 2018, nar. 1934, Slavie VŠ Praha
Ing. Jiří Střelák, zemřel 27.1.2019, nar. 11.4.1933, trenér Slavie VŠ, později Bohemians
Památka byla uctěna účastníky VH minutou ticha.

Jubilanti v roce 2019:

90 let Vladimír Paták ŠK Zlín

80 let Milena Ježková Kompresory Praha

Jindřich Figala Slezan Opava

Anna Chourová USK Praha

Olga Zástěrová ČŠK Riegel

75 let MUDr. Bohuslav Svoboda USK Praha

Petr Fürst ČŠK Riegel

Vladislav Cuber Slavoj Č.Těšín

Josef Linha Kompresory Praha

Petr Pavel Orel Hradec Král.

Zdeněk Hynek Sp.šerm Zlín
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Ing. Petr Lebeda ČŠK Riegel

Václav Břicháček Loko K.Vary

MUDr. Sylva Šimáková USK Praha

Ing. Luděk Čižmár Sokol Brno

70 let Jan Kučera Loko K.Vary

Zofia Jeníková ČŠK Riegel

Jaroslav Jurka Dukla Olomouc

Jaroslav Voldřich Loko Plzeň

Jiří Laštovička Bohemians Praha

Radim Vajda ŠK Zlín

Pavel Jindra Sokol Bystřice n.P.

MUDr. Pavel Totušek USK Praha

65 let Ing. Jiří Beran SC Praha

Karel Bartoněk ŠK Zlín

Zdeněk Kubec Slavoj Litoměřice

Ing. Vít Chmela Sokol Brno

Ing. Martin Rotter ŠK Zlín

Jaromír Holub Dukla Olomouc

60 let Karel Hůta Sp.šerm Zlín

Vlastimil Kurfürst Sokol Bystřice n.P.

Ing. Zdeněk Poloprutský ŠK Houštka

Zuzana Cimlerová Sokol Vršovice

Jiří Kouba Bohem./SC

Roman Trčka Dukla Olomouc

Petr Myslikovjan Slov.Sl.Uh.Hradiště

Ladislav Luštinec ŠK Houštka

Hana Novenková Bohemians Praha

55 let Vladimír Novotný Loko K.Vary

Pavel Řezanka Loko K.Vary

Vít Plch AMU Praha

Martin Müller SG Olomouc
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Ivo Konvička SC Bystřice

Alena Kracíková Šerm Ostrava

Blanka Šorfová Šerm Ostrava

Martin Látal Sokol Šternberk

Jan Mensdorf Bohemians Praha

Aleš Depta Dukla Olomouc

Genadij Tchelidze Loko Liberec

Svatopluk Krmášek Loko Plzeň

Radim Salač Slavoj Litoměřice

Zdena Remešová Slezan Opava

50 let Foltýnová Lenka 1.FC Bělá p. Bezd.

Novák Martin 1.FC Bělá p. Bezd.

Studený František Sokol Židenice

Novotná Martina Sokol Brno

Svoboda Vladimír ŠK Houštka

Kříž Alexandr Loko K.Vary

Vojtěchovský Ondřej Slavoj Litoměřice

Kopecká Klára Sokol Dejvice

Novotná Eva SC Praha

7. Usnesení

Všemi přítomnými bylo schváleno usnesení VH v tomto znění:

Usnesení VH ČŠS konané dne 27. 4. 2019 v Praze

1. Valná hromada bere na vědomí:

a)  zprávu o činnosti ČŠS

b) zprávu o hospodaření v r. 2018, zprávy reprezentačních trenérů, zprávu STK, zprávu
komise rozhodčích

2. Valná hromada schvaluje:

a) zprávu kontrolní komise

b) návrh rozpočtu ČŠS na rok 2019

c) změnu výnosu STK č. 7, odst. 2.1 ve znění: Rozhodčí kategorie E jsou povinni absolvovat
seminář rozhodčích alespoň jednou za 4 roky.
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d) návrh K. Vincencové na rozšíření hranic pro bodování závodníků do žebříčku  (výnos STK
č.9) s platností od 1. 9. 2019 s tím, že zůstává nezměněn odst. 3.2 výnosu č.9: Ze všech
mezinárodních soutěží včetně SP, MS a ME všech kategorií bude do žebříčku započítáno pouze
prvních 70% závodníků dle konečného pořadí:

Počet start. 9-12 13-16 17-24 25-32 33-48 49-64 65-80 81-96 a více
Umístění Body

1. 16 16 24 24 32 32 48 48
2. 12 12 19 19 26 26 39 39
3. 8 8 14 14 20 20 30 30

5.-8. 3 4 9 9 14 14 21 21
9.-12. 1 2 6 6 8 8 12 12

13.-16. 1 3 4 6 6 9 9
17.-24. 1 2 4 4 6 6
25.-32. 1 2 3 5 5
33.-48. 1 2 4 4
49.-64. 1 2 3
65.-80. 1 2
81.-96. 1
97.-128. 0,5

129. a více 0,25

Usnesení schváleno: hlasováno při změněné přítomnosti (15.28 h. odešel p. Trouba): pro: 40
(100 % přítomných), proti: 0, zdržel se: 0.

8. Závěr

O. Kubišta všem účastníkům poděkoval za práci v oddílech a za aktivní účast na valné hromadě
a znovu připomínal, že všichni se mohou se svými problémy kdykoliv ozvat. Popřál mnoho
úspěchů do další sezóny a valnou hromadu v 15.34 h. ukončil.

Zapsala: Kamila Vincencová


