ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE
ČESKÉHO BRIDŽOVÉHO SVAZU
KONANÉ DNE 20. 11. 2016

1.

ZAHÁJENÍ A REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ ČLENSKÉ SCHŮZE

Předseda ČBS Milan Macura přivítal přítomné delegáty a zahájil členskou schůzi v 15:05 hod.
Ověřením klubové příslušnosti přítomných delegátů a zmocnění k zastupování bylo zjištěna
přítomnost delegátů s počtem 27 hlasů z celkových 38 (69 %, viz registrační formulář). Členská
schůze byla prohlášena jako usnášeníschopná.
2. HLASOVÁNÍ O FUNKCÍCH ČLENSKÉ SCHŮZE
Předsedou členské schůze byl zvolen Jiří Emmer, r. č.: 671025/0118 (27 pro, 0 proti, 0 se
zdrželo).
Zapisovatelem členské schůze byl zvolen Jan Martynek, r. č.: 800803/3352 (27 pro, 0 proti, 0 se
zdrželo).
Skrutátorem členské schůze byl zvolen Milan Macura, r. č.: 840214/5697 (27 pro, 0 proti, 0 se
zdrželo).
Následně předal předseda ČBS řízení členské schůze předsedovi členské schůze Jiřímu
Emmerovi.
3. ZPRÁVA PŘEDSEDY ČBS
Předseda ČBS Milan Macura přednesl Zprávu o činnosti ČBS za uplynulé období (hospodářský
rok 2015-2016. Bylo mj. poukázáno na:
-

vytvoření nové databáze hráčů, výsledků z turnajů a klasifikaci – tzv. matriku ČBS;

-

spolufinancování účasti českých hráčů na mezinárodních turnajích;

-

podporu juniorskému a dorosteneckému bridži;

-

obdržení dotace z MŠMT ve výši 188.900,- Kč.

4. ZPRÁVA KONTROLNÍ KOMISE ČBS
Lukáš Barnet přednesl Zprávu o činnosti Kontrolní komise za uplynulé období. Byly předneseny
výtky k:
-

řešení záležitosti Vladimíra Nulíčka;

-

nedostatečné komunikaci mezi Výborem a Kontrolní komisí;

-

neevidenci písemných zpráv Výboru;

-

schválení změny výše příspěvků Výborem aniž by k tomu měl Výbor pravomoc.

Kontrolní komise dále poukázala na nutnost zvýšit transparentnost při nakládání s dotačními
prostředky.
5. DISKUSE A USNESENÍ K PŘEDNESENÝM ZPRÁVÁM
Výbor ČBS akceptoval výtky a zjištění Kontrolní komise zmíněné ve zprávě přednesené Lukášem
Barnetem, přislíbil zjednání nápravy a informoval o již realizovaných a zvažovaných návrzích
řešení.
Členská schůze byla podrobněji informována o problematice získání dotací pro akce za sezonu
2015/2016.
Vladimír Machát nabídl součinnost při získávání dotací pro další období a dále navrhl přijetí
interního dokumentu, který by nastavil pravomoci, komunikaci a informovanost mezi Výborem a
Kontrolní komisí.
Následně bylo přistoupeno k hlasování o zprávě zprávu o činnosti ČBS a o Zprávě o činnosti
Kontrolní komise.
Ke zprávě o činnosti za období 2015/2016 přijala členská schůze následující usnesení: Zpráva
Výboru ČBS o činnosti za období 2015/2016 se projednala a schvaluje (25 pro, 0 proti, 2 se
zdrželo):
Ke zprávě kontrolní komise přijala členská schůze následující usnesení:
komise ČBS se projednala a schvaluje (27 pro, 0 proti, 0 se zdržel):

Zpráva Kontrolní

6. INFORMACE O ZÁNIKU BRIDŽOVÝCH KLUBŮ
Členská schůze byla informována o problematice členství bridžových klubů v ČBS v návaznosti
změnu stanov uskutečněnou v loňském roce.
Bridžové kluby, které nemají právní statut samostatného spolku nebo pobočného spolku budou
informovány o možnostech řešení, bude vytvořen a zaslán informační manuál k možnostem
členství v ČBS.
7. HLASOVÁNÍ O PŘIJETÍ NOVÝCH POBOČNÝCH SPOLKŮ
S ohledem na informace uvedené v bodě 6. tohoto zápisu nebylo na členské schůze přistoupeno
k hlasování o přijetí nových pobočných spolků.
8. HLASOVÁNÍ O ZRUŠENÍ BK13, POBOČNÉHO SPOLKU ČBS.
Přistoupeno k hlasování o zrušení BK 13 základní organizace Českého bridžového svazu,
IČ: 47608552.
Přijato usnesení: BK 13 základní organizace Českého bridžového svazu, IČ: 47608552, se
zrušuje.

(27 pro, 0 proti, 0 se zdržel)
9. DOPLNĚNÍ VÝBORU ČBS
Na funkci člena výboru ČBS rezignoval Jaroslav Hájek. S kandidaturou na tuto funkci vyjádřil
souhlas Adam Kubica.
Přijato usnesení: Členem výboru ČBS se volí Adam Kubica, nar. 26. 8. 1995.
(27 pro, 0 proti, 0 se zdržel)
10. DOPLNĚNÍ KONTROLNÍ KOMISE
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.
Přijato usnesení: Členem Kontrolní komise ČBS se volí Aleš Haman, nar. 19. 7. 1948.
(27 pro, 0 proti, 0 se zdržel)
Přijato usnesení: Členem Kontrolní komise ČBS se volí Petr Jelínek, nar. 4. 10. 1982
(27 pro, 0 proti, 0 se zdržel)
11. POTVRZENÍ ROZHODNUTÍ VÝBORU ZE DNE 1. 8. 2016 O PŘIDĚLOVÁNÍ
SB ZA VEDLEJŠÍ TURNAJE CBT A VC.
O tomto bodě nebude hlasováno, dojde k odpočtu SB za turnaje, u kterých byly SB přiděleny
v rozporu se Soutěžním řádem a Klasifikačním řádem.
12. ZMĚNA ZNĚNÍ STANOV ČBS
12.1.

Hlasováno o následující změně čl. 2. stanov ČBS:

„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
sportovně 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:
2.2.1. organizací a řízením sportovních soutěží v bridži na území České republiky
2.2.2. zabezpečováním reprezentace České republiky na mezinárodních bridžových soutěžích
2.2.3. zabezpečováním účasti svých zástupců v mezinárodních bridžových organizacích

2.2.4. 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.
Výsledek hlasování: 27 pro, 0 proti, 0 se zdržel. Návrh usnesení byl přijat.
12.2. Hlasováno o následující změně čl. 6.1.2. stanov ČBS:
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
Výsledek hlasování: 0 pro, 27 proti, 0 se zdržel. Návrh usnesení nebyl přijat.

12.3. Hlasováno o následující změně čl. 12.6. stanov ČBS:
„Kontrolní komise zasedá v případě potřeby, vždy však nejméně jedenkrát ročně. Zasedání kontrolní komise

svolává předseda kontrolní komise písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu
zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně 5 dnů před konáním zasedání a spolu s ní i
podklady, které mají být kontrolní komisí projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit
v nezbytně nutném rozsahu. Předseda kontrolní komise je povinen svolat zasedání kontrolní komise bez
zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena kontrolní komise nebo na žádost výboru. Nesvolá-li předseda
kontrolní komise zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen kontrolní komise nebo výbor.“
Výsledek hlasování: 27 pro, 0 proti, 0 se zdržel. Návrh usnesení byl přijat.

12.4. Hlasováno o následující změně čl. 14.1. a 14.2. stanov ČBS
„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.“
Výsledek hlasování: 27 pro, 0 proti, 0 se zdržel. Návrh usnesení byl přijat.

13. MOŽNÉ DALŠÍ ÚPRAVY STANOV ČBS – BODY K DISKUZI:
13.1.

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).

Stanovisko členské schůze je takové, že není nutné ani vhodné, aby v tomto bodě docházelo
k změně stanov.
Přijato usnesení: Členská schůze ukládá Výboru ČBS, aby v klasifikačním řádu upravil
dočasnou možnost získávání klasifikačních bodů pro hráče, kteří dosud nejsou členy
ČBS. Délka tohoto přechodného období bude do doby vzniku členství těchto hráčů
v ČBS, nejdéle do 31. 12. 2017.
(27 pro, 0 proti, 0 se zdržel)
13.2.

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.
Přijato usnesení: Členská schůze ukládá Výboru ČBS, aby oslovil všechny bridžové kluby
s žádostí o provedení aktualizace a zaslání všech údajů o svých členech, které mají být
evidovány v seznamu členů ČBS dle čl. 4.1. Stanov ČBS.
(25 pro, 2 proti, 0 se zdržel)
13.3.

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).
Projednáno, nebylo hlasováno o žádném konkrétním návrhu.
13.4.

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.
Projednáno, nebylo hlasováno o žádném konkrétním návrhu.
13.5. 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.
Projednáno, nebylo hlasováno o žádném konkrétním návrhu.

13.6. 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).
Projednáno, nebylo hlasováno o žádném konkrétním návrhu.

14. VÝZVA KLUBŮM KE SBĚRU A ZAPSÁNÍ ÚDAJŮ O KLUBECH A ČLENECH
DO MATRIKY ČBS, DLE STANOV ČBS.
Projednáno a vyřešeno v rámci bodu 13.2. tohoto zápisu.

15. SCHVÁLENÍ ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ NA SEZONU 2015-16 A 2016-17
15.1. Příspěvky pro sezonu 2015 / 2016
Přijato usnesení:
Schvaluje se výše ročních příspěvků pro sezónou 2015 / 2016, následovně:
- Soutěžní plné
500 Kč
- Soutěžní junior
250 Kč
- Rekreační plné
150 Kč
- Rekreační junior
100 Kč
- Žák, ročník 2000 a mladší
1 Kč
- Čestní členové
1 Kč
(25 pro, 2 proti, 0 se zdržel)
15.2. Příspěvky pro sezonu 2016 / 2017
Přijato usnesení:
Schvaluje se výše ročních příspěvků, počínaje sezónou 2016 / 2017, následovně:
- Soutěžní plné
500 Kč
- Soutěžní junior1
250 Kč
- Rekreační plné
150 Kč
1
- Rekreační junior
100 Kč
2
- Žák, ročník 2001 a mladší
100 Kč
3
- Čestní členové
1 Kč
(25 pro, 2 proti, 0 se zdržel)
1

Za juniora je považován každý hráč, který dosáhne nebo dosáhl věku nejvýše 25 let v kalendářním roce 2016.
Za žáka je považován každý hráč, který dosáhne nebo dosáhl věku nejvýše 15 let v kalendářním roce 2016.
3
Čestné členství je přidělováno ÚČBS na základě odvedené práce pro ČBS či jiných zásluh.
2

16. ODSOUHLASENÍ HOSPODAŘENÍ ZA SEZONU 2015-16. ODSOUHLASENÍ
ROZPOČTU NA SEZONU 2016-17. INFORMACE O DOTACI Z MŠMT
PŘIZNANOU NA ROK 2016.
16.1. Účetní závěrka za sezonu 2015 / 2016
Přijato následující usnesení:
Členská schůze schvaluje účetní závěrku za sezonu 2015 / 2016.
Celkový výsledek hospodářské činnosti za období 2015-2016 činí 58,107,87,- Kč, použije
ČBS v souladu s ustanovením §217 odst. 3 občanského zákoníku pro další činnost a
správu spolku.
(23 pro, 4 proti, 0 se zdržel)

16.2. Rozpočet pro sezonu 2016 / 2017.
Přijato následující usnesení:
Členská schůze schvaluje rozpočet pro sezonu 2016-2017.
(23 pro, 4 proti, 0 se zdržel)
Schválený rozpočet tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu.

17. ZMĚNA ÚČETNÍHO OBDOBÍ NA KALENDÁŘNÍ ROK
Členská schůze byla informována o důvodech a dopadech záměru Výboru ČBS změnit účetní
období z hospodářského roku na kalendářní rok. Členství v ČBS se všem registrovaným hráčům
prodlouží do 31. 12. 2017. Klasifikační období 2016-17 bude prodlouženo do 31. 12. 2017.
Hospodářský rok bude prodloužen do 31. 12. 2017. Následující hospodářské období začne 1. 1.
2018 a bude ukončeno 31. 12. 2018. Členské příspěvky se mohou vybírat od září 2017, platné
budou od 1. 1. 2018
Přijato následující usnesení:
Členská schůze schvaluje změnu účetního období z hospodářského roku na kalendářní, a
to od 1. 1. 2018.
(25 pro, 0 proti, 2 se zdržel)

18. PROMINUTÍ ZBYTKU DISCIPLINÁRNÍHO TRESTU V. NULÍČKA
Členská schůze projednala žádost ing. Vladimíra Nulíčka ze dne 31. 7. 2016 o prominutí zbytku
disciplinárního trestu.
Přijato následující usnesení:
Ing. Vladimíru Nulíčkovi, členovi bridžového klubu BK Praha, se dle ust. §12 odst. 3
odrážka druhá a §13 odst. 2 odrážka první Disciplinárního řádu odpouští zbytek
dodatkových trestů:
- zákazu účasti ve finálových kolech republikových přeborů, v I. celostátní lize a
v kvalifikaci pro výběr reprezentace;
- zákaz účasti v mezinárodních turnajích na dobu 2 let;
původně uložených na dobu 2 let rozhodnutím Výboru ČBS ze dne 26. 8. 2015.
(20 pro, 7 proti, 0 se zdržel)
19. ZÁVĚR
Předseda členské schůze poděkoval všem přítomným delegátům za účast a členskou schůzi
ukončil v 20:00.
Zapsal a kontrolu zápisu provedl:
Předseda členské schůze Jiří Emmer

………………….

Zapisovatel členské schůze Jan Martynek

………………….

Skrutátor členské schůze Milan Macura

………………….

Přílohy zápisu:
1. Seznam delegátů
2. Rozpočet pro sezonu 2016 / 2017
3. Úplné znění stanov po schválených změnách

