
NÁVRH STANOV 
ČESKÉHO BRIDŽOVÉHO SVAZU 

 

1.  NÁZEV A SÍDLO SPOLKU 

1.1. Název spolku je: Český bridžový svaz 

1.2. Sídlo Českého bridžového svazu je: Praha 

2. ÚČEL SPOLKU 

2.1. Účelem 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. 

3. ČLENSTVÍ V ČESKÉM BRIDŽOVÉM SVAZU 

3.1. Členem Českého bridžového svazu může být fyzická osoba nebo právnická osoba. 

3.2. Členství právnické osoby vzniká na základě žádosti této právnické osoby o přijetí. O 
přijetí právnické osoby rozhoduje výbor a to ve lhůtě 30 dnů od přijetí žádosti. 
V případě, že výbor ve lhůtě dle předchozí věty nerozhodne, má se za to, že výbor 
rozhodl o nepřijetí právnické osoby. Proti rozhodnutí o nepřijetí, lze podat odvolání 
k členské schůzi prostřednictvím kontrolní komise. Kontrolní komise je povinna za 
účelem projednání odvolání svolat členskou schůzi nejpozději do 60 dnů od podání 
odvolání. 

3.3. Členství v Českém bridžovém svazu fyzické osoby je dvojího druhu, a to: členství 
prosté a členství plné. 



3.4. Prosté členství fyzické osoby vzniká podáním přihlášky do Českého bridžového svazu. 

3.5. Plné členství fyzické osoby vzniká kumulativním splněním těchto podmínek: 

3.5.1. členstvím v bridžovém klubu 

3.5.2. zaplacením svazových příspěvků 

3.6. Bridžovým klubem se pro účely těchto stanov myslí právnické osoby, které jsou členy 
Českého bridžového svazu a pobočné spolky Českého bridžového svazu. 

3.7. Každý člen fyzická osoba může být členem pouze jednoho bridžového klubu. Bridžový 
klub nesmí být členem jiného bridžového klubu. 

4. SEZNAM ČLENŮ A SEZNAM BRIDŽOVÝCH KLUBŮ 

4.1. Český bridžový svaz vede seznam členů fyzických osob. Do seznamu se zapíší tyto 
údaje: 

4.1.1. jméno a příjmení; 

4.1.2. adresa trvalého bydliště; 

4.1.3. datum narození; 

4.1.4. emailová adresa (pokud existuje) 

4.1.5. zda se jedná o prostého člena nebo plného člena. 

4.2. Český bridžový svaz vede seznam bridžových klubů. Seznam bridžových klubů má dvě 
části, a to seznam členů právnických osob a seznam pobočných spolků Českého 
bridžového svazu. Do seznamu bridžových klubů se zapíší tyto údaje: 

4.2.1. název, 

4.2.2. sídlo, 

4.2.3. identifikační číslo, 

4.2.4. osoba zastupující tuto právnickou osobu, 

4.2.5. emailová adresa (pokud existuje), 

4.2.6. jméno, příjmení a emailová adresa delegáta 

4.3. Zápis a výmazy ze seznamu členů provádí výbor. Výbor provede zápis nového člena, 
klubu nebo delegáta do seznamu ve lhůtě 5 dnů od vzniku členství, pobočného spolku 
nebo určení delegáta. Výbor provede výmaz člena, pobočného spolku, delegáta ze 
seznamu ve lhůtě 5 dnů od zániku členství, pobočného spolku nebo odvolání delegáta. 

4.4. Seznam členů fyzických osob je neveřejný. 



4.5. Seznam bridžových klubů je uveřejněn na internetových stránkách Českého bridžového 
svazu. Odesláním údajů dle 14.2 těchto stanov bridžový klub vyjadřuje souhlas se 
zveřejněním seznamu bridžových klubů, který obsahuje údaje bridžového klubu. 

5. PRÁVA A POVINNOSTI ČLENA ČESKÉHO BRIDŽOVÉHO SVAZU 

5.1. Člen Českého bridžového svazu - fyzická osoba má zejména právo 

5.1.1. volit a být volen do orgánů Českého bridžového svazu, 

5.1.2. účastnit se řízení a rozhodování v Českém bridžovém svazu za podmínek daných 
těmito stanovami, 

5.1.3. podílet se na výhodách poskytovaných Českým bridžovým svazem. 

5.1.4. Účastnit se soutěží pořádaných Českým bridžovým svazem a bridžovými kluby. 

5.2. Člen Českého bridžového svazu - fyzická osoba je zejména povinen 

5.2.1. dodržovat stanovy, 

5.2.2. dodržovat rozhodnutí orgánů Českého bridžového svazu, 

5.2.3. dodržovat normy (řády, pravidla, směrnice) vydávané Českým bridžovým svazem 

5.2.4. dodržovat pravidla boje proti dopingu 

5.3. Člen Českého bridžového svazu - právnická osoba má zejména právo 

5.3.1. účastnit se řízení a rozhodování v Českém bridžovém svazu za podmínek daných 
těmito stanovami, 

5.3.2. podílet se na výhodách poskytovaných Českým bridžovým svazem. 

5.4. Člen Českého bridžového svazu - právnická osoba je zejména povinen 

5.4.1. dodržovat stanovy, 

5.4.2. dodržovat rozhodnutí orgánů Českého bridžového svazu, 

5.4.3. dodržovat normy (řády, pravidla, směrnice) vydávané Českým bridžovým svazem, 

5.4.4. určit svého delegáta, případně delegáty, na členskou schůzi a určit kolika hlasy 
jednotlivý delegát disponuje. Pokud tak neučiní, má se za to, že delegátem je 
statutární orgán tohoto člena. 

5.4.5. Organizovat pravidelné bridžové soutěže a podílet se na popularizaci a rozvoji 
bridže 

5.5. Český bridžový svaz vydá disciplinární řád, na základě, kterého může za podmínek 
v něm uvedených udělovat disciplinární tresty. Za účelem rozhodování o disciplinárních 
deliktech je zřízena disciplinární komise, která má 3 stálé členy a 2 náhradníky. Členové 



disciplinární komise nemohou být zároveň členy výboru. 

6. ZÁNIK ČLENSTVÍ 

6.1. Plné členství fyzické osoby v Českém bridžovém svazu zaniká: 

6.1.1.  vystoupením člena; 

6.1.2. vyloučením za vědomé porušování stanov Českého bridžového svazu; o 
vyloučení rozhoduje výbor a proti tomuto rozhodnutí se lze do 14 dnů po jeho 
doručení odvolat ke členské schůzi prostřednictvím kontrolní komise. Kontrolní 
komise je povinna za účelem projednání odvolání svolat členskou schůzi 
nejpozději do 60 dnů od podání odvolání. Odvolání má odkladný účinek. 
Vyloučený člen se nemůže nejméně po dobu dalších 3 let stát znovu členem 
Českého bridžového svazu; 

6.1.3. úmrtím člena; 

6.1.4. uplynutím 1 měsíce po nesplnění povinnosti zaplatit svazový příspěvek na 
příslušné období v takovémto případe se Plné členství fyzické osoby mění na 
Prosté členství fyzické osoby. 

6.2. Prosté členství fyzické osoby v Českém bridžovém svazu zaniká: 

6.2.1. vystoupením člena; 

6.2.2. vyloučením za vědomé porušování stanov Českého bridžového svazu; o 
vyloučení rozhoduje výbor a proti tomuto rozhodnutí se lze do 14 dnů po jeho 
doručení odvolat ke členské schůzi prostřednictvím kontrolní komise. Kontrolní 
komise je povinna za účelem projednání odvolání svolat členskou schůzi 
nejpozději do 60 dnů od podání odvolání. Odvolání má odkladný účinek. 
Vyloučený člen se nemůže nejméně po dobu dalších 3 let stát znovu členem 
Českého bridžového svazu; 

6.2.3. úmrtím člena; 

6.2.4. vždy k 1. lednu, pokud se prostý člen fyzická osoba neúčastnil po dobu 3 let 
žádného bridžového turnaje pořádaného Českým bridžovým svazem nebo 
bridžového turnaje pořádaného bridžovým klubem, jehož výsledky byly Českému 
bridžovému svazu řádně oznámeny. 

6.3. Členství právnické osoby v Českém bridžovém svazu zaniká: 

6.3.1.  vystoupením člena 

6.3.2.  vyloučením za vědomé porušování stanov Českého bridžového svazu; o 
vyloučení rozhoduje výbor a proti tomuto rozhodnutí se lze do 14 dnů po jeho 
doručení odvolat ke členské schůzi prostřednictvím kontrolní komise. Kontrolní 
komise je povinna za účelem projednání odvolání svolat členskou schůzi 
nejpozději do 60 dnů od podání odvolání. Delegát zastupující vylučovanou 
právnickou osobu nevykonává v tomto případě své hlasovací právo na členské 



schůzi. Hlasy delegáta zastupujícího vylučovanou právnickou osobu se 
nezapočítávají do kvora pro usnášeníschopnost a přijetí usnesení o odvolání. 
Odvolání má odkladný účinek. 

6.3.3. zánikem člena 

7. ORGÁNY ČESKÉHO BRIDŽOVÉHO SVAZU 

7.1. Orgány Českého bridžového svazu jsou: 

7.1.1. členská schůze, 

7.1.2. výbor 

7.1.3. kontrolní komise 

7.2. Funkční období členů volených orgánů Českého bridžového svazu je čtyřleté. 

7.3. Členem volených orgánů Českého bridžového svazu může být pouze fyzická osoba. 

8. SVOLÁNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE 

8.1. Členskou schůzi svolává k zasedání předseda výboru nejméně jednou za čtyři roky. 
Členskou schůzi může svolat také kontrolní komise. 

8.2. Svolavatel nejméně 15 dnů přede dnem konání členské schůze uveřejní pozvánku na 
členskou schůzi na internetových stránkách Českého bridžového svazu. Uveřejněním 
pozvánky se považuje pozvánka za doručenou. Pozvánka musí být na internetových 
stránkách uveřejněna až do okamžiku konání členské schůze. 

8.3. Pozvánka obsahuje alespoň 

8.3.1. místo a dobu zahájení členské schůze; místo a doba zahájení členské schůze se 
určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost člena se jí zúčastnit, 

8.3.2. program členské schůze a 

8.3.3. místo, kde se člen může seznámit s podklady k jednotlivým záležitostem 
programu členské schůze, pokud nejsou přiloženy k pozvánce, 

8.3.4. má-li dojít ke změně stanov nebo k přijetí usnesení, jehož důsledkem je změna 
stanov, obsahuje pozvánka v příloze též návrh těchto změn nebo návrh usnesení. 

8.4. Předseda výboru svolá členskou schůzi vždy, je-li to v důležitém zájmu Českého 
bridžového svazu. 

8.5. Předseda výboru svolá členskou schůzi, jestliže jej o to požádalo alespoň 30 % delegátů. 

8.6. Není-li členská schůze svolána na žádost delegátů podle čl. 8.5 stanov předsedou 
výboru tak, aby se konala do 30 dnů po doručení žádosti, může členskou schůzi svolat a 
všechny úkony s tím spojené činit kontrolní komise nebo osoba k tomu písemně 



zmocněná všemi delegáty, kteří o svolání členské schůze požádali. 

8.7. Není-li členská schůze svolaná na žádost delegátů podle čl. 8.5 stanov usnášeníschopná, 
svolá ten, kdo členskou schůzi svolal, náhradní členskou schůzi; to neplatí, pokud 
osoby podle čl. 8.5 stanov vzaly svoji žádost zpět. 

9. PŮSOBNOST ČLENSKÉ SCHŮZE 

9.1. Členská schůze je nejvyšším orgánem Českého bridžového svazu. 

9.2. Do působnosti členské schůze patří: 

9.2.1. schvalování stanov a změny těchto stanov, 

9.2.2. volí a odvolává členy výboru, 

9.2.3. volí a odvolává členy kontrolní komise, 

9.2.4. volí a odvolává likvidátora, 

9.2.5. rozhodování o výši ročních příspěvků, 

9.2.6. rozhodování o zrušení spolku s likvidací, 

9.2.7. rozhodování o přeměně spolku, 

9.2.8. projednává a schvaluje zprávy výboru o činnosti a o hospodaření za uplynulé 
období a zprávu kontrolní komise. 

9.2.9. rozhodování o odvolání podle čl. 3.2, 6.1.2, 6.2.2 a 6.3.2 těchto stanov. 

9.2.10. schvalování odměny výboru a kontrolní komise Českého bridžového svazu; 

9.2.11. volí a odvolává členy disciplinární komise. 

9.3. Do působnosti členské schůze dále patří schvalování následujících právních jednání 
Českého bridžového svazu: 

9.3.1. přijímání nebo poskytování úvěrů a zápůjček; 

9.3.2. vystavování směnek, převzetí cizích závazků, převzetí ručení,  

9.3.3. uzavírání nájemních smluv, které nelze vypovědět bez udání důvodů nebo lze 
vypovědět ve lhůtě delší než 3 měsíce; 

9.3.4. uzavírání smluv a právních jednání, kdy hodnota plnění přesáhne částku 25.000,- 
Kč s výjimkou smluv nebo právních jednáních, na které Český bridžový svaz 
získal účelově určené finanční prostředky prostřednictvím dotace od České 
republiky nebo jiné třetí osoby; 

9.3.5. závazku pořádat Mistrovství Evropy, světa nebo obdobné úrovně. 



9.3.6. nakládání s nemovitostmi a jejich zatěžování právy třetích osob; 

9.3.7. zcizení a nabytí podílů či akcií, jejich zastavování či uzavírání opčních smluv či 
smluv o smlouvě budoucí ohledně těchto podílů či akcií.  

10. ROZHODOVÁNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE 

10.1. Členské schůze se má právo účastnit každý člen. Každému členovi je umožněno se na 
členské schůzi vyjádřit.  

10.2. Právo hlasovat na členské schůzi mají pouze delegáti zapsaní v seznamu bridžových 
klubů. 

10.3. Každý bridžový klub má na členské schůzi jeden hlas za každých započatých deset 
členů bridžového klubu, kteří jsou plnými členy Českého bridžového svazu ke dni 
hlasování. Bridžové kluby na členské schůzi zastupují delegát nebo delegáti. Každý 
bridžový klub je oprávněn své hlasy přidělit svým delegátům. 

10.4. Členská schůze je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni delegáti mající nadpoloviční 
většinu všech hlasů. 

10.5. Členská schůze se usnáší nadpoloviční většinou hlasů přítomných delegátů. 

10.6. Jednání členské schůze zahájí svolatel, který ověří, zda je shromáždění schopno se 
usnášet. Poté zajistí volbu předsedy členské schůze a volbu zapisovatele. Předseda 
členské schůze vede členskou schůzi tak, jak byl ohlášen jeho pořad, pokud se členská 
schůze neusnese na předčasném ukončení zasedání.  

10.7. Na členské schůzi hlasují delegáti veřejně. Členská schůze se může většinou hlasů 
přítomných členů usnést, že bude o určité záležitosti hlasovat tajně pomocí hlasovacích 
lístků. V takovém případě členská schůze současně stanoví postup pro tajné hlasování.  

10.8. Z jednání členské schůze se pořizuje zápis, za jehož pořízení odpovídá svolavatel. Ze 
zápisu musí být patrné, kdo členskou schůzi svolal a jak, datum a místo konání, kdo ho 
zahájil, kdo mu předsedal, zda byla členská schůze schopná usnášení, jaká usnesení byla 
přijata a jakým počtem hlasů. Zápis dále musí obsahovat námitky delegátů proti 
rozhodnutí členské schůze, kteří požádali o jejich zaprotokolování. Přílohu zápisu tvoří 
listina přítomných s jejich podpisy a písemné podklady, které byly předloženy k 
jednotlivým projednávaným bodům. Zápis podepisuje předsedající a zapisovatel. Zápisy 
včetně písemných podkladů k jednání členské schůze musí být uschovány a 
zpřístupněny k nahlédnutí členům. 

10.9. Připouští se rozhodování členské schůze per rollam mimo členskou schůzi. 
V takovémto případě zašle osoba oprávněná svolat členskou schůzi návrh rozhodnutí 
na emailovou adresu delegátů uvedených v seznamu bridžových klubů. Návrh 
rozhodnutí obsahuje také lhůtu pro doručení vyjádření delegáta, která činí 15 dnů a 
podklady potřebné pro jeho přijetí rozhodnutí. Nedoručí-li delegát ve lhůtě osobě 
oprávněné ke svolání členské schůze souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem 
nesouhlasí. Většina se počítá z celkového počtu hlasů všech delegátů. 



11. VÝBOR 

11.1. Statutárním orgánem Českého bridžového svazu je výbor. 

11.2. Výbor je kolektivním orgánem tvořeným z 3 až 5 členů výboru. Členové Výboru zvolí 
do funkce svého předsedu a místopředsedu. 

11.3. Český bridžový svaz zastupuje předseda výboru samostatně nebo místopředseda 
výboru s jiným členem výboru společně. 

11.4. Výbor rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. Každý člen výboru má 1 hlas. 

11.5. O průběhu jednání výboru a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané 
předsedajícím a zapisovatelem; přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu se 
jmenovitě uvedou členové výboru, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo 
se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí 
rozhodnutí. 

11.6. Do působnosti výboru náleží: 

11.6.1. rozhodování ve všech věcech, pokud nejsou ve výlučné pravomoci členské 
schůze; 

11.6.2.  vydávaní řádů, směrnic a pokynů pro členy Českého bridžového svazu; 

11.6.3. rozhodování o registraci jednotlivých bridžových klubů 

11.6.4. svolávání členské schůze 

11.6.5. výběr reprezentantů České republiky pro mezinárodní soutěže, za tímto účelem 
může Výbor vytvořit poradní orgán. 

11.6.6. je oprávněn stanovit a vydat znak, odznak a vlajku ČBS 

11.6.7. rozhodování o vyloučení člena 

11.7. Výbor má následující povinnosti: 

11.7.1. vést seznam členů včetně evidence zaplacených příspěvků, 

11.7.2. vést klasifikaci hráčské výkonnosti jednotlivých členů, 

11.7.3. organizovat celostátní soutěže, 

11.7.4. udržovat oficiální mezinárodní styky Českého bridžového svazu, 

11.7.5. sestavit rozpočet Českého bridžového svazu, 

11.7.6. zajišťovat řádné vedení předepsané evidence a účetnictví, 

11.7.7. na žádost informovat členy o záležitostech Českého bridžového svazu, 

11.7.8. vyžádat si souhlas před učiněním jakéhokoliv právního jednání nebo úkonu 



v zastoupení Českého bridžového svazu uvedeného v čl. 9.3 těchto stanov. 

11.8. Výbor zasedá nejméně jedenkrát ročně. Zasedání výboru svolává předseda výboru 
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 výborem projednány. Hrozí-li nebezpečí 
z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Předseda výboru je 
povinen svolat zasedání výboru bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena 
výboru nebo na žádost kontrolní komise. Nesvolá-li předseda výboru zasedání bez 
zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen výboru nebo kontrolní komise. 

11.9. Výbor se může usnášet i mimo zasedání výboru, pokud s tím souhlasí všichni členové 
výboru. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím 
technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby. Připouští 
se rozhodování per rollam prostřednictvím technických prostředků, například 
prostřednictvím emailové korespondence. Podmínkou využití tohoto způsobu 
rozhodování je, že člen výboru písemně sdělí emailovou adresu, kterou bude v případě 
rozhodování per rollam používat. Pro přijetí rozhodnutí per rollam se vyžaduje souhlas 
všech členů výboru. 

11.10. Výbor je povinen Kontrolní komisi předkládat: 

11.10.1. zápis ze zasedání výboru, a to do 10 pracovních dnů od konání zasedání 
výboru; 

11.10.2. rozhodnutí, která učinil Výbor mimo své zasedání, a to do 10 pracovních 
dnů od jeho učinění. 

11.10.3. Informaci, že došlo k vydání řádu, směrnice nebo pokynů pro členy 
Českého bridžového svazu, a to do 10 pracovních dnů. 

11.10.4. jakékoliv informace, které Kontrolní komise písemně sdělí Výboru, že 
považuje za podstatné, a to do 5 pracovních dnů 

12. KONTROLNÍ KOMISE 

12.1. Kontrolní komise má 2 až 3 členy. 

12.2. Členové kontrolní komise volí ze svých řad předsedu kontrolní komise. Předseda 
kontrolní komise jedná za kontrolní komisi navenek. 

12.3. Člen kontrolní komise nemůže být členem výboru Českého bridžového svazu. 

12.4. Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti Českého bridžového svazu řádně vedeny 
a vykonává-li Český bridžový svaz činnost v souladu se stanovami a právními předpisy. 
Kontrolní komise kontroluje hospodaření Českého bridžového svazu a zda Český 
bridžový bezdůvodně zvýhodňuje nebo znevýhodňuje některé své členy. Zjistí-li 
kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně výbor, jakož i členskou schůzi. 

12.5. Člen kontrolní komise může nahlížet do dokladů Českého bridžového svazu 
a požadovat od členů dalších orgánů Českého bridžového svazu nebo od jeho 



zaměstnanců vysvětlení k jednotlivým záležitostem. 

12.6. Kontrolní komise zasedá v případě potřeby, vždy 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. 

12.7. Kontrolní komise se může usnášet i mimo zasedání kontrolní komise, pokud s tím 
souhlasí všichni členové kontrolní komise. V takovém případě se připouští i písemné 
hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak 
považují za přítomné osoby. Připouští se rozhodování per rollam prostřednictvím 
technických prostředků, například prostřednictvím emailové korespondence. 
Podmínkou využití tohoto způsobu rozhodování je, že člen kontrolní komise písemně 
sdělí emailovou adresu, kterou bude v případě rozhodování per rollam používat. Pro 
přijetí rozhodnutí per rollam se vyžaduje souhlas všech členů kontrolní komise. 

12.8. V případě zřejmého a závažného rozporu usnesení, rozhodnutí, řádu, směrnice nebo 
pokynů pro členy Českého bridžového svazu nebo jiného opatření výboru nebo jiného 
orgánu Českého bridžového svazu s výjimkou členské schůze (dále jen „Rozhodnutí“) 
se zákonem, těmito stanovami nebo rozhodnutím členské schůze může kontrolní 
komise pozastavit výkon Rozhodnutí. V takovémto případě podá kontrolní komise do 
5 dnů od pozastavení výkonu Rozhodnutí návrh členské schůzi na zrušení Rozhodnutí. 
Než o pozastaveném Rozhodnutí rozhodne členská chůze, tak pozastavené Rozhodnutí 
nemá žádné účinky a hledí se na něj jako by nebylo přijato. 

13. POBOČNÉ SPOLKY 

13.1. Bridžový klub může být založen také jako pobočný spolek s právní osobností 
odvozenou od Českého bridžového svazu. 

13.2. Český bridžový svaz neručí za dluhy pobočných spolků. 

13.3. Pobočné spolky si vedou vlastní účetnictví v případě, že to obecně závazné předpisy 
vyžadují. 

13.4. Členství v pobočném spolku nezakládá automaticky členství v Českém bridžovém 
svazu. Členství v Českém bridžovém svazu vznikne jen v případě zaplacení svazového 
příspěvku dle čl. 3.5.2 těchto stanov. 

13.5. O založení a zrušení pobočného spolku rozhoduje členská schůze Českého bridžového 
svazu. O zrušení pobočného spolku členská schůze Českého bridžového svazu 
rozhoduje na návrh výboru Českého bridžového svazu. 

13.6. Orgány pobočného spolku jsou: 



13.6.1. členská schůze pobočného spolku 

13.6.2. předseda pobočného spolku 

13.7. Do působnosti členské schůze pobočného spolku patří zejména: 

13.7.1. volba a odvolání předsedy pobočného spolku, 

13.7.2. volba delegáta  

13.7.3. schválení výsledku hospodaření pobočného spolku, 

13.7.4. určení hlavních směrů činnosti pobočného spolku 

13.7.5. rozhodování o přijetí za člena pobočného spolku. 

13.8. Statutárním orgánem pobočného spolku je předseda pobočného spolku. Předseda 
zastupuje pobočný spolek samostatně. 

14. PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

14.1. Tyto stanovy nabývají účinnosti jejich schválením na členské schůzi dne 10. února 2019. 
Nabytím účinnosti těchto stanov pozbývají účinnosti předchozí stanovy Českého 
bridžového svazu. 

14.2. Všechny kluby jsou povinny do 30. 05. 2019 sdělit výboru všechny údaje dle stanov. 


