Český bridžový svaz

Italská 209/17
Praha 2
120 00
IČ: 00443000
ucbs@seznam.cz

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VÝBORU
Název spolku:
Český bridžový svaz
Identifikační číslo spolku:
004 43 000
Sídlo spolku:
Italská 209/17, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha
(dále jen „Český bridžový svaz“ nebo „ČBS“)
Zasedání výboru Českého bridžového svazu se konalo dne 05.01.2021.
Zasedání výboru započalo formou videokonference v 18:00 hodin.
Přítomni:
Ondřej Bahník jako předseda výboru ČBS
Erik Klemš jako místopředseda výboru ČBS
Lucie Kupková jako členka výboru ČBS
Jakub Šlemr jako člen výboru ČBS
Kamil Žylka jako člen výboru ČBS
Adam Kubica jako host, který se zúčastnil jednání o bodech 1 a 2
Program:
1) volba zapisovatele
2) Pořádání online turnajů na platformě BBO ze strany ČBS
3) GDPR
4) Dotace a rozpočet
5) Účetnictví
6) Internetové stránky a newsletter
7) Termínovník
ad. 1) volba zapisovatele
Členové výboru rozhodli, že pro toto zasedání výboru bude zapisovatelem Kamil Žylka.
Pro: 5 (Ondřej Bahník, Erik Klemš, Lucie Kupková, Jakub Šlemr, Kamil Žylka)
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bylo konstatováno, že usnesení bylo přijato.
ad. 2) Pořádání online turnajů na platformě BBO ze strany ČBS
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Byl konstatován současný stav:
S ohledem na skutečnost, že není možné hrát bridž na živo, pořádá ČBS ještě z rozhodnutí
minulého výboru turnaje na platformě BBO. Náklady ČBS na rozhodčí jsou podle počtu rozdání
(16 rozdání stojí 600,- Kč; 21 rozdání stojí 750,- Kč, 24 rozdání stojí 900,- Kč). Počet turnajů je
od 2 do 4 týdně. Měsíční náklady na rozhodčí byly v září 2020 ve výši 12.555,- Kč, v říjnu 2020
ve výši 9.690,- Kč v listopadu 2020 ve výši 16.830,- Kč.
Po delší diskusi byly konstatovány následující závěry:
a) Rozhodčí se platili minulý rok z nevyčerpaných dotací (nebylo je jak utratit, takže nebyl
problém je z dotací hradit). V současné době ČBS neví, jaká bude výše dotací (žádost se podává
tento měsíc, vyplácení se předpokládá v březnu). Při třech turnajích týdně, kdy rozhodčí hradí
svaz, se jedná o 8+tis. za měsíc (podle počtu rozdání v jednotlivých turnajích). Takovéto náklady
jsou dlouhodobě neudržitelné.
b) Pokud ČBS pořádal neplacené turnaje a kluby placené, pak by se placených turnajů klubů
pravděpodobně účastnilo méně lidi (např. BKP vyjádřilo zájem placené turnaje pořádat). Taktéž
pokud ČBS pořádá větší počet turnajů, které jsou navíc dotovány z dotací, tak jsou kluby
demotivovány pořádat vlastní turnaje.
c) S BBO je uzavřená smlouva, na základě, které by mohly být pořádány placené turnaje. Mezi
členy výboru je však jistá skepse, kolik lidí by se skutečně placených turnajů účastnilo.
d) Výbor má zájem, aby se, alespoň jeden turnaj online na platformě BBO pořádal. Odhadované
náklady jsou od 3.600,- Kč do 4.500,- Kč měsíčně, dle počtu turnajů v měsíci.
Bylo hlasováno o následující variantách.
ČBS bude pořádat turnaje na platformě BBO bezplatně: 5 (Ondřej Bahník, Erik Klemš, Lucie
Kupková, Jakub Šlemr, Kamil Žylka)
ČBS bude pořádat turnaje na platformě BBO se startovným: 0
ČBS nebude pořádat turnaje na platformě BBO: 0
Následně bylo hlasováno o počtu turnajů týdně.
1 turnaj týdně: 5 (Ondřej Bahník, Erik Klemš, Lucie Kupková, Jakub Šlemr, Kamil Žylka)
2 turnaje týdně: 0
3 turnaj týdně: 0
Výbor ČBS se usnesl, že ČBS bude pořádat 1 turnaj týdně bezplatně na platformě BBO.
Nad rámec výše uvedeného má výbor ČBS zájem propagovat turnaje jednotlivých klubů, a to
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především na stránkách ČBS. Výbor ČBS bude s organizací turnajů na platformě BBO klubům
v přiměřené míře nápomocný.
Realizací tohoto usnesení byla pověřena Lucie Kupková.
ad. 3) GDPR
Bylo konstatováno, že ČBS nemá vyřešenu otázku GDPR (ochrana osobních údajů).
Ondřej Bahník byl pověřen, aby přišel s řešením
ad. 4) Dotace a rozpočet
Bylo konstatováno, že Kamil Žylka, Jakub Šlemr a Ondřej Bahník se prostřednictvím
videokonference zúčastnili dne 03.01.2021 jednání s Milanem Macurou, kdy jim bylo ze strany
bývalého předsedy ČBS předány informace k tvorbě rozpočtu a podání žádosti o dotace. Dne
09.01.2021 (Kamil Žylka) a následně dne 12.01.2021 (Jakub Šlemr) budou v předávání agendy
pokračovat.
Kamil Žylka a Jakub Šlemr seznámili výbor s výsledky tohoto jednání. Do 22.01.2021 musí být
podána žádost o dotaci k Národní agentuře sportu – výzva Podpora sportovních svazů 2021.
Podání žádosti o dotaci byl pověřen Kamil Žylka.
ad. 5) Účetnictví
Bylo konstatováno, že Michaela Macurová již nechce pokračovat ve vedení účetnictví ČBS.
Jakubovi Šlemrovi se podařilo vyjednat vedení účetnictví s Monikou Kyptovou, a to za cenu
2.500,- Kč měsíčně.
Bylo hlasováno o tom, že Monika Kyptová povede účetnictví ČBS za cenu 2.500,- Kč měsíčně.
Pro: 5 (Ondřej Bahník, Erik Klemš, Lucie Kupková, Jakub Šlemr, Kamil Žylka)
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bylo konstatováno, že usnesení, že Monika Kyptová povede účetnictví ČBS za cenu 2.500,- Kč
měsíčně, bylo přijato.
Realizací tohoto usnesení byl pověřen Jakub Šlemr.
ad. 6) Internetové stránky a newsletter
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Bylo konstatováno, že by bylo vhodné, aby ČBS zasílal svým členům měsíční newsletter. Dále
Erik Klemš seznámil výbor se skutečností, že hovořil s Lucií Kohutovou, zda by měla zájem
pokračovat ve své činnosti pro ČBS, a to zejména v oblasti péče o internetové stránky ČBS. Lucie
Kohutová souhlasila a požádala o zvýšení své odměny na částku 200,- Kč za hodinu.
Bylo hlasováno o tom, že odměna Lucie Kohutové bude 200,- Kč za hodinu.
Pro: 5 (Ondřej Bahník, Erik Klemš, Lucie Kupková, Jakub Šlemr, Kamil Žylka)
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bylo konstatováno, že usnesení, že odměna Lucie Kohutové bude 200,- Kč za hodinu, bylo
přijato.
Realizací tohoto usnesení byl pověřen Erik Klemš.
ad. 7) Termínovník
Bylo konstatováno, že za současné situace, kdy není zřejmé, kdy epidemie COVID-2019 skončí,
tak nemá v současné době smysl termínovník připravovat. Současný názor celého výboru je,
že by se měl dohrát především ročník celostátní ligy 2020.
ad. 8) Závěr
Další jednání výboru bude dne 12.01.2020
Poté bylo zasedání v 20:30 hodin ukončeno.

V Praze dne 09.01.2021

______________________
Kamil Žylka
zapisovatel

______________________
Ondřej Bahník
předseda výboru
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