Český bridžový svaz

Italská 209/17
Praha 2
120 00
ucbs@seznam.cz
www.bridge.cz/cbs

Členská schůze 20. 11. 2016
Předseda ČBS Milan Macura svolává členskou schůzi, která se bude konat dne
20. 11. 2016 od 15:00 (po skončení 2. celostátní ligy) v prostorech bridžového
klubu Praha, Italská 209/17, Praha 2.

Program členské schůze
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

Informace o zániku bridžových klubů, které porušily povinnosti dle
Občanského zákoníku. Informace o nápravě této situace.
Hlasování o přijetí nových pobočných spolků (v případě, že o členství
některé kluby požádají).
Hlasování o zrušení BK13, pobočného spolku ČBS.
Doplnění výboru ČBS na 5 členů – na funkci člena výboru ČBS rezignoval
Jaroslav Hájek. S kandidaturou na tuto funkci vyjádřil souhlas Adam Kubica.
Žádáme kluby, aby zasílaly případné nominace dalších osob – stále bude
samozřejmě možné kandidaturu oznámit až na místě.
Doplnění Kontrolní komise na 3 členy. Na svou funkci rezignoval Ondřej
Bahník a Jakub Šlemr, jediným stávajícím členem je tedy Lukáš Barnet. S
kandidaturou na tuto funkci vyjádřili souhlas Aleš Haman a Petr Jelínek,
žádáme kluby, aby zasílaly případné nominace dalších osob – stále bude
samozřejmě možné kandidaturu oznámit až na místě.
Potvrzení rozhodnutí výboru ze dne 1. 8. 2016 o přidělování SB za vedlejší
turnaje CBT a VC.
Změna znění stanov ČBS. Hlasování o přijetí změn.
2. Účel spolku - Výslovně je třeba uvést práci s mládeží (například kvůli
dotacím), případně i jiné demografické skupiny.
Návrh nového znění čl. 2 stanov:
„2. Účel spolku
2.1. Cílem Českého bridžového svazu je
2.1.1. Organizace a řízení činnosti bridžového hnutí na území České republiky
2.1.2. Rozvoj bridžové hry a rozšiřování hráčské základny, zejména s přihlédnutím
k výchově mládeže po stránce výkonnostní, ale i jejího obecného osobního a
občanského rozvoje, a též s přihlédnutím ke specifickým potřebám seniorů s
důrazem na aktivní životní styl, jakož i prohlubování mezigenerační harmonie.
2.2 Výše zmíněné cíle naplňuje Český bridžový svaz zejména:
2.1.1. organizací a řízením sportovních soutěží v bridži na území České republiky

2.1.2. zabezpečováním reprezentace České republiky na mezinárodních bridžových
soutěžích
2.1.3. zabezpečováním účasti svých zástupců v mezinárodních bridžových
organizacích
2.1.4. Organizací vzdělávání pro lektory bridže a vedoucí bridžových turnajů
2.3. Český bridžový svaz může provádět výdělečnou činnost, za podmínky, že zisk z
takové činnosti je použit za účelem naplnění výše uvedených cílů.„
6.1.2. Návrh na zkrácení lhůty na dobu 1 měsíce.
Návrh nového znění čl. 6.1.2. stanov:
Zánik členství
6.1. Členství fyzické osoby v Českém bridžovém svazu zaniká:
...
6.1.2. uplynutím 1 měsíce po nesplnění povinnosti zaplatit svazový příspěvek na
příslušné období
12.6. Nejasná formulace "v případě potřeby nejméně jedenkrát ročně".
Aby bylo zcela zřejmé, jak často se musí kontrolní komise scházet, navrhuje se
následující změna první věty čl. 12.6 stanov:
„Kontrolní komise zasedá v případě potřeby, vždy však nejméně jedenkrát
ročně„
14.1 a 14.2 Navrhuje se změna přechodných ustanovení stanov:
„14.1. Tyto stanovy nabývají účinnosti jejich schválením na členské schůzi dne 20.
11. 2016. Nabytím účinnosti těchto stanov pozbývají účinnosti předchozí stanovy
Českého bridžového svazu.
14.2. Členská schůze konající se dne 20. 11. 2016 se řídí a odehrává podle pravidel
dosavadních stanov Českého bridžového svazu.“

Další úpravy stanov ČBS, kde je třeba diskuze ke stanovení finálního znění:
čl. 3.3 stanov
Členství fyzické osoby - Je otázka, zda je nutné u členů vyžadovat členství v
bridžovém klubu (ve smyslu právnické osoby). U případných volných členů je
otázka, zda je akceptovatelné to, že se volným členstvím de facto vzdávají
hlasovacího práva (to je vykonáváno jen přes delegáty ČS).
čl. 4.1 stanov
Seznam členů fyzických osob - Je třeba řešit neúplnost současného seznamu
(získávat tato data od současných členů je bez spolupráce na straně klubů téměř
nemožné) a zda tato neúplnost neohrožuje platnost členství dotčených fyzických
osob. Dojde k ověření nutnosti registrace na Úřadu pro ochranu osobních údajů).
Viz také povinnost stanovená v čl. 14.3 stanov.
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čl. 6.2.3. stanov
K diskuzi situace klubů, které nemají žádné členy, kteří zaplatili příspěvky ČBS tedy z pohledu ČBS „de facto“ zanikly, ačkoli klub jako právnická osoba nezanikl a
může dále mít své členy. Otázka, zda by takovému klubu nemělo zaniknout
členství v ČBS.
Případně lze stanovit i jiné (měřitelné) požadavky na aktivitu včetně vyššího
minimálního počtu členů než je současný stav (jeden člen, technicky vzato i výše
diskutovaná nula).
čl. 10.3 stanov
Zpráva Petra Jelínka z dubna 2015 k reformě volebního systému. Diskuze nad
nastavením počtu hlasů na členské schůzi ve vztahu k počtu členům klubu.
čl. 10.7 stanov
Ve stanovách není jasně určen postup volby výboru a kontrolní komise,
překračuje-li počet kandidátů počet volených míst (zatím nebylo v praxi
problémem). K diskuzi, zda postup volby členů výboru a kontrolní komise
neupravit podrobněji.
čl. 10.9 stanov
Navrhuje se upřesnění technických prostředků hlasování per rollam (nový
informační systém/web ČBS) a možné stanovení otázek, o nichž nelze per rollam
hlasovat (je vyžadováno svolání ČS).

8.

Výzva klubům ke sběru a zapsání údajů o klubech a členech do matriky ČBS,
dle stanov ČBS.
9. Schválení členských příspěvků na sezonu 2015-16 a 2016-17
10. Odsouhlasení rozpočtu a hospodaření za sezonu 2015-16 a 2016-17.
Informace o dotaci z MŠMT přiznanou na rok 2016.
11. Diskuze o výhodách a nevýhodách změny účetního období na kalendářní
rok – jeho dopad na sezonu 2016-17. Informace o předpisu zasílání financí
na účet ČBS (příspěvků, vkladů do turnajů).
Hlasování o změně hospodářského roku na kalendářní.
12. Hlasování o prominutí zbytku disciplinárního trestu V. Nulíčka na základě
jeho žádosti ze dne 31. 7. 2016.
(příloha – žádost V. Nulíčka, rozhodnutí Disciplinární komise, rozhodnutí
výbor ČBS)
Vydal výbor ČBS dne 5. 11. 2016
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