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VH oddílu šermu TJ Slezan Opava, Boženy Němcové 20 
28. 6. 2019 – v 17:00 hodin, U Chovatelů Opava  – Kylešovice 

 
 

Program valné hromady oddílu šermu za účetní rok 2018 
 
 
1. Úvod – kontrola členské základny a usnášení schopnosti VH 

- členská základna 2018 byla (k 30. 11. 2018 předáno ČŠS) 68 členů oproti 45 členům v roce 
2013 před rekonstrukcí šermírny, členové nad 18 let s hlasem rozhodujícím: z 28 možných 
přítomno 22 hlasů 

- VH je usnášení schopná 
2. Volba předsedajícího – I. Borna 
 
3. Volba zapisovatele – I. Borna 
 
4. Schválení pořadí bodů VH – žádná změna programu – všemi přítomnými hlasy 
 
5. Výroční zpráva za rok 2018 – výsledky přednesl I. Borna 

- V sezóně 2017/2018 jsme se účastnili ve zbrani FLERET na turnajích ve všech kategoriích: 
Seniorky: E. Havranková 2. místo na MČR a 3. místo v Českém poháru, 17. místo A. 
Theuerová v Českém poháru 
Senioři: R. Zwinger 12. místo na MČR a 7. místo v Českém poháru, 29. místo M. 
Grufík v ČP 
Junioři: v ČP 15. M. Grufík, 22. J. Zapletal, 25. Š. Koráb, 25. V. Kolář, 31. M. 
Hudymač, 34. V. Bernard, 34. R. Rucký 
Juniorky: v ČP 13. E. Hasíková, 13. B. Zezulová 
Kadeti: v ČP 5. M. Grufík, 13. J. Zapletal, 18. M. Hudymač, 20. Š. Koráb, 22. V. 
Kolář, 22. J. Hasík, 24. R. Rucký, 27. M. Laryš, 27. T. Koráb, 27. V. Bernard 
Kadetky: v ČP 8. B. Zezulová, 14. E. Hasíková, 19. N. Jonášová, 19. M. Volovská 
Žáci: v ČP 2. J. Hasík, 5. M. Hudymač, 10. J. Zapletal, 16. Š. Koráb, 18. M. Laryš, 23. 
P. Štěpnička, 28. T. Koráb a na děleném 51. místě M. Kavecký, M. Pérez, A. Pavlíček 
2x družstvo: J. Hasík, M. Hudymač, J. Zapletal, T. Koráb 3. místo na MČR a družstvo: 
Š. Koráb, M. Laryš, P. Štěpnička 6. místo na MČR 
Žačky: v ČP 4. B. Zezulová, 6. M. Volovská 
1x družstvo: M. Volovská, B. Zezulová, A. Kropáčová 2. místo na MČR 
Mladší žáci: v ČP 3. T. Koráb, 10. M. Kavecký, 14. P. Štěpnička, 23. M. Pérez, 40. J. 
Kramář 
1x družstvo: M. Kavecký, T. Koráb, P. Štěpnička – 2. místo na MČR 
Mladší žačky: v ČP 3. A. Miková, 14. A. Kropáčová, 18. V. Kropáčová, 29. V. 
Blaževičová 
1x družstvo: A. Miková, A. Kropáčová, V. Kropáčová – 2. místo na MČR 
Mini žáci: 1. M. Kavecký, 5. M. Pérez, 19. A. Pavlíček, 22. D. Bahenský 
Mini žačky: v ČP 3. V. Kropáčová, 10. B. Štěpničková, 13. R. Kavecká 
2x družstvo smíšené: 2. místo – M. Kavecký, M. Pérez, V. Kropáčová a 8. místo – A. 
Pavlíček, R. Kavecká, B. Štěpničková 

 
Šermíři jezdí i do zahraničí (Polsko, Slovensko, Rakousko a Německo), a to J. Hasík, M. 
Hudymač, V. Kolář, Š. Koráb, M. Laryš, P. Štěpnička, M. Volovská, B. Zezulová. 
Pořadí v Evropském poháru kadetů: M. Hudymač 658., J. Zapletal 675., M. Grufík 703., V. 
Kolář 704., J. Hasík 709. a kadetek: B. Zezulová 483., M. Volovská 506. 
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2018 – ME a MS kadetské a juniorské se nikdo z našeho oddílu do reprezentace ČR 
nenominoval. 
2018 – ME do 23 let konané v Arménii v Jerevanu se účastnili E. Havranková a R. Zwinger. 
2018 – ME seniorské Novi Sad se účastnil jen J. Hoschna. 
2018 – MS seniorské WUXI – Čína nominace J. Hoschna – ČŠS zapomněl přihlásit !!! 

 
Pro zlepšení výsledků stále pokračují 3 – 4 členné skupiny speciálních přidaných tréninků 
fleretu v pondělky a středy vedené E. Havrankovou a R. Zwingerem. 

 
6. Zpráva o hospodaření za rok 2018 

Čerpání rozpočtu – z výsledovky neúplné z 1-12/2018 – k nahlédnutí byla předložena 
 

příjmy celkem (členské, oddílové příspěvky, sponzorské dary a dotace z MS kraje, města 
Opavy)....……..………………………………………………………………...….…????? 
Dotace MS kraje vázaná na DPP trenéři 1+2. tř., materiál………………………..+70.000,- Kč 
Dotace MŠMT vázaná na DPP trenéři – 6 fleret, 2 šavle…………...…………....+40.000,- Kč 
Dotace město Opava………………………….….……………………………….+18.500,- Kč 
Český šermířský svaz…………………………………………….….……………+40.000,- Kč 
Příspěvky členské a oddílové……………………………………………………+109.088,- Kč 
výdaje celkem…………………..…………………………………………...…...-211.528,- Kč 
(příspěvek při umístění závodníků na turnajích, za účast na MČR, upgrade aparátů a kabelů do 
navijáků v šermírně, spotřební materiál, ceny do soutěží, odměny rozhodčím, DPP osmi 
trenérům, podíl svazu na startovném na našich soutěžích) 
hospodářský výsledek……………………………………………………………..+66.060,- Kč 
stav pokladny oddílu k 31. 12. 2017…..……………………………………….....+88.563,- Kč 
stav pokladny 1. 1. 2019…………………...………...…..…………….………...+154.623,- Kč 

 
Jde nám o vyrovnaný rozpočet nejlépe se zajištěným přebytkem do dalšího účetního období a 
to bylo splněno. 

 
7. Diskuse 

- I. Borna – k výsledkům naší účasti na turnajích v šermu – jde nám o to, abychom měli 
obsazené všechny věkové kategorie, abychom v každé kategorii na MČR postavili alespoň 
3 členný TEAM = družstvo, vytvořit stabilní základnu, na které mohou vyrůst talenty až ke 
kvalitní účasti na ME a MS. Další komentáře veřejně neproneseny. 

- I. Borna – vyhodnocení extra tréninků – určitě jsou přínosné, je vidět, kdo má 100% zájem 
o šerm. Další rozšíření extra tréninků při tréninku šavle není prostorově možné. Jakmile se 
šavle více rozroste, extra tréninky budou muset být v pátek. 

- M. Zezula a K. Hasík – účast na krátkodobých soustředěních tzv. VT – navrhují, aby byla 
další soustředění během roku, termínově v době školních prázdnin podzimních, vánočních, 
jarních. Konzultovali tyto možnosti nezávisle na sobě s J. Nagym ze Šamorína, s M. 
Přichystalem z Brna. Komentář I. Borny – jako trenér jsem určitě pro, aby VT byly, ale já 
nemám již na to časový prostor, musíte přesvědčit další trenéry mimo mě. Další komentáře 
veřejně neproneseny. 

- J. Laryšová – pro vyrovnaný rozpočet předávám tabulky 
úhrady při účasti na MČR – přečten návrh k diskusi: 
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Člen aktivní 2018/2019 
 

   

oddílový příspěvek 2500     
příspěvek TJ Slezan Opava   100   
poplatek za registraci v ČŠS   100   
licence závodníka   250   
startovné v jedné kategorii   1800   
úklid   300   
MČR   1000   

Celkem 2500 3550 -1050 / na 1 osobu 
    
 
Člen aktivní – nováček 2018/2019 
 

   

oddílový příspěvek 3000     
příspěvek TJ Slezan Opava   100   
poplatek za registraci v ČŠS   100   
licence závodníka   250   
startovné v 1 kategorii   1800   
Úklid   300   
MČR   1000   
zapůjčení vybavení na 1 rok   500   

Celkem 3000 4050 -1050 / na 1 osobu 
    
 
Člen pasivní 2018/2019 
 

   

oddílový příspěvek 100     
příspěvek TJ Slezan Opava   100   
poplatek za registraci v ČŠS   300   

Celkem 100 400 -300 / na 1 osobu 
    
 

- předán pro zanesení do usnesení a z toho vyplývající členské a oddílové příspěvky a důraz 
na vyrovnaný rozpočet – přečten propočet nákladů a k tomu i návrh na zvýšení členských a 
oddílových příspěvků, všichni to chápou, žádné připomínky – návrh byl předán pro 
zanesení do usnesení. 

 
Navrhujeme tedy příspěvky: 
– člen aktivní 3.500,- Kč/rok (sezóna) 
– člen aktivní – nováček 4000,- Kč/rok(sezóna) 
– člen pasivní 400,- Kč/rok (sezóna) 

 
- I. Borna – úhrada povinně stavěných rozhodčích, nekomentováno, návrh byl předán pro 

zanesení do usnesení 
- K. Hasík – proč neproplácíme stravné podle vyhlášky o cestovních náhradách při 

vyúčtování ze sponzorských darů – odpověděl I. Borna – nedělaly jsme to nikdy, je to 
náročné na vyúčtovávání a jsou s tím problémy při kontrolách, jestli to časově bylo nebo 
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nebylo možné stihnout atd., nedoporučuji. Další komentáře proběhly mimo prostor diskuse 
VH. 

 
8. Usnesení 
 

1. Valná hromada neschvaluje výsledovku vytištěnou k 1. 12. 2018 – všechny přítomné 
hlasy – pro 

 

2. Valná hromada schvaluje výši příspěvků od sezóny 2019/2020: 

- člen aktivní 3.500,- Kč/rok (sezóna) 

- člen aktivní – nováček 4000,- Kč/rok (sezóna) 

- člen pasivní 400,- Kč/rok (sezóna) 

 
3. Valná hromada schvaluje „Pravidla o úhradě nákladů na závody“ – všechny přítomné 

hlasy – pro 
 

PRAVIDLA O ÚHRADĚ NÁKLADŮ NA ZÁVODY 

1. Úhrady nákladů za výsledky 

Cestovné autem – bude proplaceno za šermíře, který se umístil na 1. – 3. místě nebo do 8. místa při 24 
a více účastnících v kategorii na závodech v ČR, a za ty šermíře, co s ním cestovali v osobním vozidle 
ve výši 1 Kč/1 km/1 šermíř. Auto jede se stejným obsazením tam i zpět. 

Cestovné ve veřejné dopravě – bude proplaceno šermíři, kteří se umístil na 1. – 3. místě nebo do 8. 
místa při 24 a více účastnících v kategorii na závodech v ČR v nejvýše střední vozové třídě. Pokud 
šermíři nebylo 18 let, bude jízdné proplaceno i 1 doprovodu nad 18 let v nejvýše střední vozové třídě. 

MHD – bude proplaceno šermíři, který se umístil na 1. – 3. místě nebo do 8. místa při 24 a více 
účastnících v kategorii na závodech v ČR při předložení samostatné jízdenky dotýkající se datem a 
účelem přepravy na a z turnaje. Pokud šermíři nebylo 18 let, bude jízdné proplaceno i 1 doprovodu nad 
18 let po předložení příslušných jízdenek. 

Nocležné – nebude finančně podpořeno. 

Rozhodčí, trenér – povinně stavěnému rozhodčímu a trenérovi na závodech v ČR budou proplaceny 
náhrady nákladů jako šermíři při umístění, nocležné bude proplaceno při předložení dokladu do 
maximální výše 1.000 Kč za noc. Při předložení dokladu na vyšší částku, nelze nocležné proplatit. 

Všechny doklady, kterými se budou vyúčtovávat náklady do oddílu, musí obsahovat název odběratele: 
TJ Slezan Opava, z.s. 

„Náklady“ budou vypláceny v pořadí, tak jak bylo předáno vyúčtování hospodáři oddílu. 

„Náklady “ 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 

Turnaje v ČR, které nespadají do úhrady nákladů za výsledky – budou podpořeny pouze ze 
sponzorských darů (startovné, cestovné, nocležné) dle vyhlášky o cestovních náhradách v daném roce. 
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Zahraniční turnaje – budou podpořeny pouze ze sponzorských darů (startovné, cestovné, nocležné) 
dle vyhlášky o cestovních náhradách v daném roce. Zahraniční turnaje nebudou finančně podporovány 
z příspěvků členských, oddílových, příspěvků města Opavy, MS kraje, MŠMT. Z těchto veřejných 
zdrojů budou zahraniční turnaje zaplaceny pouze v případě, že bude daná dotace přímo určená na 
zahraniční turnaj, na reprezentaci nebo o této úhradě rozhodne 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. 

Všechny doklady, kterými se budou vyúčtovávat náklady do oddílu, musí obsahovat název odběratele: 
Tělovýchovná jednota Slezan Opava, z.s. 


