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ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY  

konané v sobotu 26. června 2021 v prostorách Nadace pro rozvoj 

architektury a stavebnictví v Praze. 

Jednání bylo zahájeno v 9 hodin za přítomnosti 64 členů. 

1. Valnou hromadu (VH) zahájil uvítáním přítomných předseda Felix Černoch.  

2. Byl schválen navržený pořad jednání. Byla uctěna památka zemřelých členů v uplynulém 

období minutou ticha. 

3. Proběhla volba předsedajícího volební valné hromadě. Předsedou byl zvolen Alois 

Sassmann. 

4. Za vedení předsedy VH proběhla volba komisí a zapisovatelů – komise byly zvoleny 

většinou hlasů v tomto složení: Mandátová komise: Jan Langhammer, Michala Davídková 

a Zdena Čenská. Návrhová komise: František Mareš, Bedřich Kocman a Pavel Kubíček. 

Volební komise: Marie Rumlarová, Pavel Vlček a Jiří Hruška. Zapisovatelem byl schválen 

Patrik Váverka. 

5. Zprávu o uplynulém funkčním období přednesl předseda Felix Černoch (Celá zpráva byla 

uveřejněna v publikaci k valné hromadě pod názvem Vypořádání nejenom covidové.  

6. Zprávu o finanční situaci Spolku přednesla hospodářka Jarmila Špačková (Tabulky 

hospodaření 2020 byly uveřejněny v publikaci k valné hromadě). 

7. Zprávu kontrolní komise Spolku včetně kontroly hospodaření přednesl její předseda Luděk 

Kříž. 

8. Proběhlo vyhlášení exlibristů roku. Za výtvarníky byl zvolen Günter Hujber, za sběratele 

Jaroslav Šulc. Zároveň byla poprvé udělena Cena Slavomila Vencla za propagaci a 

publicitu exlibris, kterou získal Jiří Ort. Mimořádné ocenění získal navíc Zdeněk Benýšek 

za organizaci sjezdu SSPE v Olomouci v loňském roce 2020. Ocenění obdrželi peněžní a 

věcnou odměnu. 

9. Po dlouhé diskuzi byl schválen návrh změny stanov SSPE: Většina (41) přítomných 

odhlasovala, že jako sídlo spolku bude ve stanovách a obchodním rejstříku uvedeno 

PRAHA; počet členů výboru bude snížen z devíti na pět: „Výbor je kolektivním orgánem 

tvořeným 5 členy výboru.“  

10. Valná hromada odhlasovala, že ekonomická směrnice SSPE má být zveřejněna na webu 

SSPE.  

11. Pod vedením předsedy volební valné hromady a předsedkyně volební komise proběhla 

volba nového předsedy a výboru spolku. Většinou hlasů byl zvolen nový výbor spolku. 

Členové výboru: Miroslav Petřík, Mgr. Jakub Pich, Mgr. Alois Sassmann, Ing. Jarmila 

Špačková a Ing. Marie Moravcová  



Novým předsedou spolku byl pak v samostatném hlasování většinou hlasů zvolen Miroslav 

Petřík. 

12. Pod vedením předsedy volební valné hromady a předsedkyně volební komise proběhla 

volba kontrolní komise. Většinou hlasů byla zvolena nova kontrolní komise:   

předseda: Vladimír Bogdanov 

členové: Ing. Michala Davídková a R. Peleška.   

13. Návrh rozpočtu a plánu činnosti na roku 2021 byl schválen většinou hlasů. 

14. Tomáš Kubíček přednesl pozvání na sjezd v Trutnově, a zároveň uvedl aktuální stav 

příprav, včetně změn ve zveřejněném programu. (Pozvánka s programem byla uveřejněna 

v publikaci k valné hromadě). Zároveň v rámci tohoto bodu informoval Luděk Kříž o 

přípravách sjezdu 2022, který se uskuteční v Brně.  

15. Diskuse (volné návrhy a oznámení z pléna): 

- Ondřej Patka upozornil, že doména www.sspe není ve vlastnictví Spolku, ale 

soukromé osoby – Zdeňka Řeháka. Nový výbor zajistí bezplatný převod domény na 

SSPE. Zdeněk Řehák s návrhem souhlasil.   

-  Marie Rumlarová seznámila účastníky valné hromady se současným stavem přehlídky 

Žeň exlibris v Hradci Králové. Vzhledem k minimálnímu zájmu výtvarníků vyzvala 

Spolek a jednotlivé sběratele, aby pro následující přehlídky poskytli k vystavení 

grafické listy z příslušného časového rozmezí, aby bylo zajištěna důstojná a 

reprezentativní přehlídka českého exlibris. 

-  Luděk Kříž navrhl v souladu s podklady pro jednání zveřejněných na spolkovém webu 

změnu členských poplatků od roku 2022: 1) 1000,- Kč základní poplatek pro 

jednotlivce a české instituce; 2) 400,- Kč členové po dosažení věku 80. let a 3) 1300,- 

Kč (50 €) pro individuální členy a pro zahraniční instituce. O každém návrhu bylo 

hlasováno samostatně. První dva návrhy byly většinou zúčastněných přijaty (1) 60 

hlasů pro; 2) 49 hlasů pro). K bodu 3) byl vznesen protinávrh zvýšení příslušného 

poplatku na 60 €. Tento protinávrh byl schválen většinou (62) hlasů. (Členský 

poplatek studentů do 26 let nebyl předmětem návrhu a byl ponechán ve stejné výši.) 

-  Valná hromada jednohlasně požádala Jana Langhammera, aby pokračoval ve své práci 

na Knižní značce, a to formou dohody o provedení práce se SSPE. 

-  Milan Humplík oznámil, že bude hlasovat proti usnesení VH, protože program by měl 

být v úplnosti zveřejněn předem tak, aby jej mohli posoudit i ti, kteří se nemohli valné 

hromady účastnit.  

-  Milan Humplík požaduje po výboru SSPE, aby po ukončení pořádání Trienále českého 

exlibris Památníkem národního písemnictví zajistil vytvoření jiné reprezentativní 

přehlídky tvorby českého exlibris. 

-  Alois Sassmann jménem Spolku poděkoval odstupujícímu předsedovi Felixi 

Černochovi a Janu Langhammerovi za jejich činnost pro Spolek. 

- Bedřich Kocman navrhl jmenovat odstupujícího předsedu Felixe Černoch čestným 

předsedou SSPE. Návrh byl schválen absolutní většinou přítomných. 

16. Bedřich Kocman přednesl Návrh usnesení Volební valné hromady SSPE. Návrh byl 

většinou zúčastněných schválen (1 proti, 1 se zdržel).   

Znění návrhu usnesení:  

a) Uděluje se absolutorium výboru za ukončené mandátní období od roku 2019 resp. 2017. 

b) Odsouhlasuje se upravený Plán činnosti SSPE do konce kalendářního roku 2021. 

http://www.sspe/


c) Stvrzuje se zkorigovaný Rozpočet SSPE na fiskální rok 2021 s přesahem do VH 2022. 

d) Schvaluje se hospodaření Spolku za uplynulé období, ověřené Kontrolní komisí SSPE. 

e) Bere se na vědomí Zpráva Kontrolní komise a jejím členům děkuje za vykonanou práci. 

f) Totéž platí rovněž pro všechny odcházející členy dosavadního výboru. 

g) Vyslovuje se souhlas se stavem připravenosti řádného sjezdu 2021 v Trutnově. 

h) S povděkem se kvituje průběh loňské Peterkiády centrálně i v regionech.  

i) Řádný sjezd na rok 2022 se svolává do Brna, zajišťuje Luděk Kříž. 

j) Přijímá se předložený Návrh usnesení z této Volební valné hromady 2021. 

k) Upravují se Stanovy Spolku sběratelů a přátel exlibris v projednané a dotvořené verzi, 

 tedy: Sídlem spolku je Praha, výbor spolku je pětičlenný.  

l) Nové znění zakotvit v Rejstříku Městského soudu spolu s personálními změnami. 

m) Volí se nové vedení Spolku: Jarmila Špačková, Marie Moravcová, Jakub Pich, Alois 

Sassmann s předsedou Miroslavem Petříkem, volba předsedy proběhla samostatně. 

n) Kontrolní komise bude pracovat ve složení Bogdanov (předseda), Davídková, Peleška. 

o) Výbor je vázán vypracovat systémové pojetí oblastí doporučených mu Kontrolní komisí. 

p) Schvaluje změnu výše členských poplatků v jednotlivých kategoriích: 1) 1000,- Kč 

základní poplatek pro jednotlivce a české instituce; 2) 400,- Kč členové po dosažení věku 

80. let a 3) 60 € pro zahraniční individuální členy a zahraniční instituce. Členský poplatek 

studentů do 26 let zůstává beze změn. 

 

17. Předseda valné hromady zakončil volební valnou hromadu. 

18. Závěr valné hromady a výměna. 

 

 

Zapsal: 

Patrik Váverka  

 

 

 

 

V Praze 22. července 2021 

 

………………………………………………..     …………………………………………… 

     Alois Sassmann             Miroslav Petřík  

         člen výboru        předseda 


