
USNESENÍ VALNÉ HROMADY  
Spolku sb ěratelů a přátel exlibris, 
konané dne 11. b řezna 2017 v Orea hotelu Pyramida v Praze. 
 
 
Valná hromada Spolku sběratelů a přátel exlibris se konala za přítomnosti 122 členů 
a přibližně 28 hostů podle Listiny přítomných, která tvoří přílohu usnesení z této valné 
hromady. Valnou hromadu svolal výbor pozvánkou, kterou obdrželi všichni členové 
počátkem ledna 2017 společně se čtvrtým číslem spolkového časopisu Knižní 
značka. Podklady pro jednání valné hromady obdrželi členové při prezenci. Valná 
hromada byla podle platných stanov usnášení schopná.  
 

1. Valná hromada schvaluje hospodaření spolku v roce 2016 s příjmy 674,9 tisíc Kč 
a výdaji 643 tisíc Kč, tedy s přebytkem 31,9 tisíc Kč, tak jak je ověřila kontrolní 
komise. 
 

2. Valná hromada vyslovuje souhlas s činností výboru a uděluje výboru absolutorium. 
 

3. Valná hromada bere na vědomí: 
3.1. Prezidentem FISAE byl zvolen na kongresu FISAE ve Vologdě pan Karel 

Urban. 
 

4. Valná hromada zvolila v tajném hlasování s uvedenými počty hlasů pro následující 
dva roky: 
předsedu SSPE: doc. PhDr. Felixe Černocha, CSc. (10) 
členy výboru SSPE: Jiřího Hlinovského (79), Ing. Milana Humplíka (50), Ing. Jana 
Langhammera, CSc. (83), Ing. Marii Moravcovou (36), Miroslava Petříka (45), Mgr. 
Aloise Sassmanna (42), Karla Urbana (68) a Miroslavu Weisovou (44).  
 
předsedu kontrolní komise: Mgr. Luďka Kříže (23) 
členy kontrolní komice: Ing. Michalu Davídkovou (58) a doc. Ing. Františka Vaníčka, 
CSc. (55). 
 

5. Valná hromada zvolila dodatečně přímou volbou paní Ing. Evu Zbořilovou na funkci 
hospodářky a pokladní, když nikdo ze zvolených členů výboru tuto funkci nabyl 
ochoten přijmout, jednohlasně. 
 

6. Valná hromada schvaluje rozpočet spolku na rok 2017 s příjmy 642 tisíc Kč a výdaji 
889 tisíc Kč, tedy se ztrátou 247 tisíc Kč. 

 
7. Valná hromada žádá nový výbor o vyřešení neúnosně dlouhé absence ve vydávání 

deklarované edice druhého oficielního periodika SSPE – Sborníku pro exlibris 
a drobnou grafiku, který vyšel naposledy v r. 2013. 

 
8. Valná hromada souhlasí, aby byl uspořádán sjezd SSPE ve dnech 6. – 8. října 2017 

v Chrudimi podle programu na pozvánce a pod vedením výboru SSPE a pana Josefa 
Kouřila. 
 

9. Valná hromada bere na vědomí informaci o přípravě 37. kongresu FISAE podle bodu 
1.12 v návrhu činnosti a ukládá předsedovi organizačního výboru panu Karlu 



Urbanovi, aby v Knižní značce 3/2017 informoval všechny členy spolku o stavu 
příprav a organizačním, personálním a finančním zajištění této mimořádné akce. 
 

10.  Valná hromada bere na vědomí, že v roce 2018 nebude uspořádán sjezd SSPE 
(bude se konat kongres FISAE v Praze) a pro místo sjezdu v roce 2019 přijala návrh 
pana Mgr. Jakuba Picha na městskou památkovou rezervaci Český Krumlov. Podle 
digitální prezentace je k tomu vhodný objekt jízdárny v zámeckém parku s kapacitou 
600 osob a sousedním restauračním zařízením včetně parkoviště. 
 

11. Valná hromada bere na vědomí informaci o přípravě oslav 100. výročí SSPE v roce 
2018 podle bodu 1.10 v návrhu činnosti na rok 2017. 
 

12. Valná hromada souhlasí s navrženým programem činnosti výboru pro rok 2017. 
 

13. Valná hromada ukládá výboru, aby využil ve své činnosti náměty, které byly 
předneseny v diskusi a uvedeny v zápisu z valné hromady, a aby respektoval 
připomínky kontrolní komise uvedené v kontrolní zprávě. 
 

14. Valná hromada ukládá výboru, aby bez zbytečných odkladů dodal do spolkového 
rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze usnesení této valné hromady a její 
přílohy. 

 
15. Z diskuze v plénu (vystoupení pana Ing. Jiřího Hrušky) doporučuje valná hromada 

výboru provést důkladnou ekonomickou analýzu předpokládaných příjmů a výdajů 
pro zdárné konání sjezdu v Chrudimi a kongresu FISAE v Praze a pro finanční 
zajištění využít možné příspěvky decizní sféry, spoluúčast institucí a sponzorské 
dary, případně bankovní úvěr. 
 

16. Po diskusi k předneseným zprávám, obecné rozpravě a po hlasování o usnesení, 
které bylo přijato hlasováním aklamací jednomyslně, byla valná hromada v 12:40 
hodin ukončena. 
 
Za správnost:  PhDr. Jiří Ort, předseda návrhové komise 
 
   doc. PhDr. Felix Černoch, CSc., předseda Spolku sběratelů  

a přátel exlibris 
 
Přílohy. 
1. Návrh činnosti výboru na rok 2017. 
2. Rozpočet na rok 2017. 
3. Zápis z jednání valné hromady. 
4. Zápis volební komise. 
5. Listina přítomných. 
 


