
Členská schůze (VH)  oddílu šermu TJ Slezan Opava, Boženy Němcové 20 
25. 6. 2020 – v 17:00 hodin, U Chovatelů Opava  – Kylešovice 

 
 

Program členské schůze (VH) oddílu šermu k účetnímu roku 2019 
 
 
Úvod – kontrola členské základny a usnášení schopnosti členské schůze 

- členská základna 2019 byla (k 30. 11. 2019 předáno ČŠS) 62 členů, členové nad 18 let s hlasem 
rozhodujícím: z 20 možných přítomno 18 hlasů 

- členská schůze je usnášení schopná 
Schválení pořadí bodů – členská schůze s těmito body jednání: 
 
1. Úvod – volba předsedajícího, volba zapisovatele, volba mandátové a návrhové komise 
2. Kontrola usnesení z minulé valné hromady a zpráva o činnosti 
3. Zpráva o hospodaření oddílu v roce 2019 a návrh na hospodaření v roce 2020 
4. Diskuse 
5. Projednání bodů do usnesení 
6. Volba předsedy na další 4-leté období  
7. Usnesení 
8. Závěr 
 

 – žádná změna 18 pro, 0 proti, 0 zdržel 
 
 
1. Úvod – volba mandátové komise, volba návrhové komise, volba předsedajícího, volba zapisovatele 
 
Volba předsedajícího – I. Borna, 17 pro, 0 proti, 1 zdržel 
Volba zapisovatele – I. Borna, 17 pro, 0 proti, 1 zdržel 
Mandátová komise – J. Laryšová, M. Koráb, K. Hasík – 18 pro, 0 proti, 0 zdržel 
Návrhová komise – P. Štěpnička, J. Hruška, M. Zezula – 18 pro, 0 proti, 0 zdržel 
 
2. Kontrola usnesení z minulé valné hromady a zpráva o činnosti 
 
…výsledovka 2018, která byla předložena až 2. 6. 2019 po naší členskou schůzi 
Výnosy …..1.186.606,-Kč 
Náklady….1.086.939,-Kč 
Výsledek…...+99.667,-Kč 
Hlasování ke schválení  výsledovky z 2018: 18 pro, 0 proti, 0 zdržel 
 
O činnosti přednesl I. Borna: 
Poslal jsem vám kolovat výsledky od roku 2000 do roku 2020 o naší účasti v žebříčcích svazu a MČR. 
Pěkně je vidět na této prezentaci, že nová šermírna přitáhla více zájemců o šerm. Od sezony 2012/2013 
máme ve fleretu účast ve všech kategoriích od mini až po seniorské, jak v Českém poháru tak i na MČR. 
V šavli J. Hoschna vypěstoval loňského roku i slibné žáky, kteří letos startovali již za kadety a děvčata, která 
bodovala na okruhu ČP v Opavě od žaček až po seniorky. Naší snahou je i v následující sezoně tuto účast 
v ČP a MČR udržet a pokud možno získat i čelní umístění. 
 
 
 
 
3. Zpráva o hospodaření oddílu v roce 2019 a návrh na hospodaření v roce 2020 
 
Čerpání rozpočtu – z výsledovky neúplné z 1-12/2019 – k nahlédnutí byla předložena 

Příjmy:  



Dotace MS kraj přes ČUS vázaná na DPP trenéři 1+2.tř, materiál…………+10.000,00 Kč 
Dotace MŠMT vázaná na DPP trenéři – 6 ve fleretu, 2 v šavli……………..+65.000,00 Kč 
Dotace město Opava………………….………………………………….….+40.000,00 Kč 
Český šermířský svaz…………………………………….…………………+61.600,00 Kč 
Příspěvky členské a oddílové……………………………………………...+185.757,00 Kč 
Sponzorské dary…………………………………………………………+1.003.520,00 Kč 
Výnosy celkem……..……………………………………………………+1.459.717,00 Kč 
Výdaje celkem………..………………………………………………….–1.432.649,66 Kč 
(příspěvek při umístění závodníků na turnajích, výdaj za účast na MČR, spotřební materiál na 
údržbu fleretů, šavlí, kabelů do navijáků v šermírně a další, spotřební materiál, ceny do soutěží, 
odměny rozhodčím, DPP, podíl svazu na startovném na našich soutěžích, odvod členských příspěvků 
svazu, odvod svazu za licence) 
Hospodářský výsledek roku 2019…………………………………………+27.067,34 Kč 
 

Návrh na hospodaření 2020 
Udržet rozpočet v kladných číslech, v roce 2020 podat žádost o grant s naší 50% účastí na 2 lehké 
vodivé planše á 95 tis/1 ks, zúčastnit se opět na všech MČR 2020 
Hlasování: 18 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 
4. Diskuse: 
 

- J. Laryšová- zpráva z VH ČŠS – nyní se budou za všechny členy odvádět do ČŠS 300 Kč/rok, 
otázka zní, jestli zvyšovat naše příspěvky do oddílu? 

- K. Hasík – a kolik peněz dostáváme my od svazu? 
- I. Borna – v roce 2019 – 61.600,- Kč a vložili jsme do svazu 38.129,- Kč, takže zatím nám ze 

svazu dali více, než jsme my vložili. 
- M. Hudymač – proč svaz neplatí rozhodčí při evropských pohárech kadetů? 
- I. Borna – rozhodčí jsou placeni pouze při soutěžích FIE, to jsou světové poháry juniorů a 

seniorů, na rozhodčí pro Evropské poháry kadety U17, seniory U23 již nezbývají peníze, 
pouze občas je některým talentům uhrazeno startovné. 

- K. Hasík – proč neproplácíme stravné, dle zákona o cestovních náhradách to lze? 
- I. Borna – obtížně se to kontroluje, zatím to nejde. 

Malá pauza na separátní jednání mezi sebou. 
Návrhová komise předkládá dva návrhy z pléna: 

1. návrh – zrušit cestovné za výsledek na turnaji a místo toho hradit startovné všem a na 
všech turnajích. 
2. návrh – každý člen bude mít určitou částku na jeden rok k úhradě cestovného a startovného 
Hlasování: návrh č. 1. – 13 pro, 5 proti, 0 zdržel 

       návrh č. 2 – 5 pro,13 proti, 0 zdržel 
- I.Borna – dobré řešení, které promítne do účetnictví všechny turnaje, kterých se naši členové zúčastní 

 
5. Projednání bodů do usnesení 
 

 – I. Borna – v podstatě proběhlo i s hlasováním u konkrétních bodů 
 
 
 
6. Volba předsedy na další 4-leté období 
 

Návrhová komise předkládá 2 návrhy z pléna: 
1. návrh – I. Borna 
2. návrh – M. Koráb 
Hlasování: návrh č. 1. – 15 pro, 0 proti, 3 zdržel 

       návrh č. 2 – 1 pro,17 proti, 0 zdržel 
Zvolen předsedou na další 4 roky byl I. Borna. 



 

7. Usnesení 
 

- Členská schůze zvolila předsedou oddílu šermu do roku 2024 I. Bornu. 
- Členská schůze schvaluje výsledovku pro rok 2018  vytištěnou 2. 6. 2019 
-  a výsledovku pro rok 2019 vytištěnou 28. 4. 2020. 

- Členská schůze schvaluje výši příspěvků od sezóny 2020/2021: 

člen aktivní 3.700,- Kč/rok (sezóna) 

člen aktivní – nováček 4200,- Kč/rok (sezóna) 

člen pasivní 400,- Kč/rok (sezóna) 

- Členská schůze schvaluje „Pravidla o úhradě nákladů na závody“. 
 

PRAVIDLA O ÚHRADĚ NÁKLADŮ NA ZÁVODY 

Všechny doklady, kterými se budou vyúčtovávat náklady do oddílu, musí obsahovat název odběratele: 

Tělovýchovná jednota Slezan Opava, z.s. 

1. Ustupujeme od úhrady nákladů za výsledky, které byly hrazeny do víše členských a oddílových 
příspěvků a nahrazujeme to jiným benefitem, to znamená: 

BUDEME HRADIT STARTOVNÉ NA VŠECH TURNAJÍCH do víše členských a oddílových 
příspěvků 

„Náklady do víše členských a oddílových příspěvků“ budou vypláceny v pořadí, tak jak bylo předáno 
vyúčtování hospodáři oddílu. 

„Náklady do víše členských a oddílových příspěvků“ není možné vyplatit v případě, pokud budou peníze 
v rozpočtu oddílu již vyčerpány. 

Nároky na úhradu nákladů se nepřevádí do dalšího měsíce, potažmo roku. 

2. Ostatní úhrady 

Rozhodčí, trenér – povinně stavěnému rozhodčímu a trenérovi na závodech v ČR budou proplaceny 
náhrady nákladů, nocležné bude proplaceno při předložení dokladu do maximální výše 1.500 Kč za noc. Při 
předložení dokladu na vyšší částku, nelze nocležné proplatit. 

Náklady na turnaje v ČR a i zahraniční turnaje, které nespadají do úhrady nákladů za výsledky – 
budou podpořeny pouze ze sponzorských darů (cestovné, nocležné) dle vyhlášky o cestovních náhradách v 
daném roce. Tyto turnaje nebudou finančně podporovány z příspěvků členských a  oddílových, příspěvků 
města Opavy, MS kraje, MŠMT. Z těchto veřejných zdrojů budou zahraniční turnaje uhrazeny pouze 
v případě, že bude daná dotace přímo určená na zahraniční turnaj, na reprezentaci nebo o této úhradě 
rozhodne členská schůze (VH) oddílu šermu TJ Slezan Opava, z.s. 

Při splnění výše uvedených kritérií si žadatel vyplní cestovní příkaz, ke kterému musí vždy doložit příslušné 
doklady a nahoře uvést poznámku „výdaj dle usnesení VH šermu“ a „sponzorský dar“. Nároky na úhradu 
nákladů se nepřevádí do dalšího měsíce, potažmo roku. 

 
8. Závěr 
 
Všechny body probrány, ukončuji členskou schůzi šermu (VH) opavského oddílu šermu. 


