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Zápis ze schůze Výboru ČBS za dne 26. 2. 2017
1.) Výbor ČBS se sešel 26. 2. 2016 od 18 hod v Praze ve složení: Milan Macura (předseda),
Michal Kopecký, Jan Martynek a Adam Kubica. Jiří Emmer se účastnil vzdáleně přes
telefonický rozhovor.
2.) Výbor ČBS přijal zprávu Kontrolní komise 2017/1 s následujícími komentáři:
Ad 5b) Na update matrikycbs byl schválen na listopadové členské schůzi rozpočet
45 000 Kč, z něhož bylo již v minulém roce vyplaceno 21 000 Kč. Zbývající částka
je tak předběžným odhadem na následující update. Kalkulace částky na update se
odvíjí od množství práce strávené na projektu programátorem v závislosti na
požadavcích na funkčnost.
Ad 9) Výbor děkuje Kontrolní komisi za zpracování dokumentu 2017/02 ve věci
sporného odvolání Slavonice 2016. Výbor však upozorňuje KK, že záležitost není
v kompetenci kontrolní komise a že výše zmíněný dokument by měl být zveřejněn
spíše jako článek na webu ČBS než jako oficiální dokument KK.
3.) Jan Martynek informoval výbor o průběhu zapsání aktualizovaných údajů do veřejných
rejstříků: Nové stanovy ČBS, Účetní závěrky za sezony 2014-15 a 2015-16, změny člena
výboru a aktualizování údajů pobočných spolků Pardubice a návrhu na zrušení pobočného
spolku Nekuřáci Praha. Jan Martynek se omluvil za prodlení a přislíbil vyřešení situace do
10. března 2017.
4.) Jan Martynek osloví ve věci stálé Disciplinární komise předchozí členy DK Lukáše
Barneta, Petra Pulkraba a Kamila Žylku. V případě, že oslovení členové předchozí DK
nebudou chtít dále pokračovat ve funkci, osloví výbor ČBS další kandidáty z řad členů ČBS.
(A: 5, N: 0, Z: 0)
5.) Výbor navrhuje v rámci úpravy soutěžního řádu zrušit instanci stálého Národního
odvolacího výboru. Výbor pověřil Adama Kubicu vypracováním postupu průběhu
odvolacího řízení při registrovaných soutěžích, který se zanese do soutěžního řádu. Výbor
neshledává nutné ustanovit odvolací komisi u neregistrovaných soutěží (soutěže, za které
se nepřidělují SB), dle pravidla 93A zastává roli nejvyššího odvolacího orgánu hlavní
rozhodčí soutěže. (A: 5, N: 0, Z: 0)
6.) Komise vedoucích turnajů a soutěžní komise není ustanovena a její činnost zastává
výbor ČBS. (A: 5, N: 0, Z: 0)
7.) V současné době jsou oficiálně jmenováni pouze kapitáni juniorských kategorií U21 –
Michal Kopecký a U26 women – Vladimír Beran. V kategorii U16 zastupuje roli kapitána
Michal Králík a v kategorii U26 – František Králík.

Z důvodů neexistence kapitánů v kategorii Open, Women, Senioři zastává funkci
reprezentační komise Výbor ČBS. Výbor opět vyzývá zájemce o funkci kapitánů na základě
dokumentu z 1. 2. 2016 – Výzva kapitánům reprezentačních týmů.
8.) Turnaje VC Znojma VC Prahy budou mít v prodloužené sezoně 2016-17 klasifikační status
„Ostatní velké ceny“. ČBS v prodloužené sezoně nebude na tyto akce přispívat, jako tomu
bylo na soutěžích Czech Bridge Tour. (A: 5, N: 0, Z: 0)
9.) Výbor ČBS plánuje doplnit prodlouženou sezonu 2016-17 o soutěž týmů nazvanou
„Pohár ČBS“. Na podzim roku 2017 se nebude konat žádné MČR ani celostátní liga.
Celostátní liga proběhne až v nové sezoně 2018 a to v první polovině roku. Párové MČR se
plánují na druhou polovinu roku 2018.
10.) Výbor ČBS uzavře kupní smlouvu s Pavlem Mokráněm na nákup 75 výtisků knihy „Bridž
převážně vážně“ a vyzívá členy ČBS o pomoc s vydání této Česko-Slovenské knihy jejím
předkupem u Pavla Mokráně nebo v projektu na stránkách start-labu. (A: 5, N: 0, Z: 0)
11.) Výbor přijal dokument „Zásady čerpání příspěvků z fondu mládeže“ ze dne 26. 2. 2017
(A: 5, N: 0, Z: 0)
12.) Milan Macura informoval výbor o 1. kole rozdělení neinvestičních dotací 2017 v oblasti
sportu v programu V, ve kterém ČBS žádalo o dotaci na rok 2017. Dle zveřejněného
dokumentu na stránkách MŠMT dostane ČBS dotaci ve výši 190 700 Kč. Tato skutečnost
však ještě není oficiálním přiznáním dotace – to proběhne až na základě podpisu
dokumentů o přijetí dotace, které zašle MŠMT.
V případě uznání této dotace rozhodl výbor pro rozdělení dotace na rok 2017 v tomto
poměru: 70 000 Kč na vklady na ME juniorů, 54 000 Kč na vklady na otevřené ME v Itálii,
16 000 Kč na dopravu a ubytování na Malé Federace, 50 000 Kč na mzdy. (A: 5, N: 0, Z: 0)
Za výbor ČBS sepsal Milan Macura, v Praze, dne 26. 2. 2017
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