
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE 
ČESKÉHO BRIDŽOVÉHO SVAZU 

KONANÉ DNE 21. 01. 2018 

 

 

1. ZAHÁJENÍ A REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ ČLENSKÉ SCHŮZE 

Předseda ČBS Milan Macura jako svolavatel Členské schůze Českého bridžového svazu (dále také 

jen „ČS“) přivítal přítomné delegáty a zahájil Členskou schůzi v 16:02 hod. Členská schůze se 

konala v prostorách BK Praha v ulici Italská 17, 120 00 Praha. Členská schůze byla svolána 

uveřejněním pozvánky na internetových stránkách Českého bridžového svazu v souladu s čl. 8.2 

stanov ČBS. 

Ověřením klubové příslušnosti přítomných delegátů a zmocnění k zastupování bylo zjištěna 

přítomnost delegátů s počtem 43 hlasů z celkových 51 (84 %, viz registrační formulář). Listina 

přítomných je přílohou č. 1 tohoto zápisu. ČS byla prohlášena jako usnášeníschopná. 

Následovalo hlasování o funkcích na členské schůzi: 

Předsedou ČS byl zvolen Ondřej Bahník, r.č. __________ (40 pro, 0 proti, 3 se zdrželo). 

Zapisovatelem ČS byl zvolen Kamil Žylka, r.č. _________ (41 pro, 0 proti, 2 se zdrželo). 

Následně předal předseda ČBS řízení ČS předsedovi ČS Ondřeji Bahníkovi. 

2. ZPRÁVA PŘEDSEDY VÝBORU O ČINNOSTI ČBS ZA SEZONU 2016 - 2017  

Předseda ČBS Milan Macura přednesl zprávu o fungování ČBS a zprávu o hospodářské činnosti 

za uplynulé funkční období. Tato zpráva je přílohou č. 2 tohoto zápisu. Po přednesu zprávy 

o fungování ČBS se ujal slova Jan Martynek (prostřední), který vysvětlil, z jakého důvodu 

rezignoval na svou funkci ve výboru ČBS. Následovalo hlasování o schválení zprávy předsedy 

výboru o činnosti ČBS za sezonu 2016 – 2017. 

Ke zprávě předsedy výboru o činnosti ČBS za sezonu 2016 – 2017 přijala členská schůze následující 

usnesení: (43 pro, 0 proti, 0 se zdrželo): 

Zpráva předsedy výboru o činnosti ČBS za sezonu 2016 – 2017 byla schválena. 

3. ZPRÁVA KONTROLNÍ KOMISE ČBS 

V 16:24 před podáním zprávy o zprávě kontrolní komise bylo hlasováno o krátké přestávce (29 

pro, 5 proti, 9 se zdrželo). 16:29 byla ukončena přestávka. 

Petr Jelínek následně přednesl Zprávu o kontrole hospodaření ČBS a Zprávu o činnosti kontrolní 

komise za uplynulé období. V průběhu činnosti kontrolní komise byly vydány 2 zápisy z kontrol. 

Těmito kontrolami nebyly zjištěny téměř žádné nedostatky. Dále Petr Jelínek sděluje, že 1) není 

dodržován bod 4.2 stanov ČBS, konkrétně bod 4.2.6, který stanovuje povinnost do seznamu 

bridžových klubů zapsat jméno, příjmení a emailovou adresu delegáta. Toto by se mělo napravit. 



Petr Jelínek sděluje, že rezignuje na svou funkci v kontrolní komisi. Následně Petr Jelínek pokračuje 

bodem 2) své zprávy, kdy sděluje, že odměna Předsedovi ČBS byla schválena výborem ČBS, ve 

kterém je Předseda ČBS členem, což kontrolní komise nepovažuje za vhodné, a tudíž by se tato 

odměna měla schválit na členské schůzi. V bodě 3) zprávy kontrolní komise ČBS pak Petr Jelínek 

upozornil na skutečnost, že není vhodné, aby předseda ČS byl zároveň i členem výboru ČBS 

(přesto, že tento stav nadále neplatí). 

K bodu 1) zprávy kontrolní komise se vyjadřuje Michal Humpál, který uvádí, že zápis delegátů 

jednotlivých klubů matrika umožňuje. Ondřej Bahník k tomuto dodává, že se toto již řešilo na 

poslední členské schůzi, téměř 4 roky se o tom ví a zatím nedošlo k nápravě. Dále probíhá diskuze. 

K bodu 2) zprávy kontrolní komise pak Petr Jelínek v průběhu diskuze citoval z bodu 4) zápisu ze 

schůze výboru ČBS ze dne 05. 12. 2016, ve kterém je uvedeno: „Výbor odsouhlasil uzavření dohody o 

pracovní činnosti s Milanem Macurou, který za práci na provozu ČBS bude dostávat úplatu. Za rok 2016 bude 

odměna činit celkem 29 250 Kč před zdaněním. V roce 2017 je plánovaná mzda 75 000 Kč. Odměny jsou 

vypláceny zejména z dotace MŠMT. (A: 5, N: 0, Z: 0)“. 

Ke zprávě kontrolní komise ČBS přijala členská schůze následující usnesení: (38 pro, 0 proti, 5 se 

zdrželo): 

Zpráva kontrolní komise ČBS byla schválena. 

4. REPORT O HOSPODAŘENÍ V SEZONĚ 2016 – 2017, HLASOVÁNÍ 

O SCHVÁLENÍ HOSPDAŘENÍ ZA SEZONU 2016 – 2017 

K tomuto bodu programu členské schůze Předseda ČBS pouze ve stručnosti sděluje, že zatím není 

vyhotovena účetní závěrka. Probíhá krátká diskuze, ze které vyplynulo, že výbor by měl předložit 

účetní závěrku ke schválení.  

Hlasováno o následujícím usnesení: (39 pro, 0 proti, 4 se zdrželo): 

Zpráva o hospodaření v sezoně 2016 – 2017 se bude projednávat, až bude výborem ČBS 

předložena po vyhotovení účetní závěrky za rok 2017. 

5. DISKUZE A HLASOVÁNÍ O ODMĚNÁCH ZA PRÁCI PRO ČBS 

Předně je hlasováno o změně programu, jelikož tento body byl zařazen v pořadí až jako 6. na 

programu členské schůze. 

Hlasováno o změně programu: (43 pro, 0 proti, 0 se zdrželo): Bod 6 členské schůze bude projednán 

před bodem 5 členské schůze. 

Petr Pulkrab se předně dotazuje, zda byly odměny vyplaceny. K tomu mu bylo Předsedou ČBS 

sděleno, že ano. Předsedou ČBS jsou následně upřesněny mzdy. Za rok 2017 byly Předsedovi ČBS 

vyplaceny odměny ve výši 75.000,- Kč (z toho 15 % činí daň), za rok 2016 byly vyplaceny 

předsedovi ČBS odměny ve výši 29.250,- Kč (z toho 15 % činí daň).  

K odměnám za práci pro ČBS následně probíhá diskuze, ze které vyplývá, že odměny by měly být 

schváleny konkrétně Předsedovi ČBS. 

K odměnám za práci pro ČBS bylo přijato následující usnesení: (31 pro, 0 proti, 12 se zdrželo):  



Částka, ve výši 100.000,- Kč, která byla určena v rozpočtu na sezonu 2016/2017 jako mzdy na 

vedení svazu, je určena pro Předsedu ČBS Milana Macuru za jeho práci pro ČBS. 

V 17:50 odchází Aleš Haman, který svůj 1 hlas za BK Brno předává Petrovi Jelínkovi. 

V 17:53 odchází Jan Pivnička, který svůj 1 hlas za BK Brno předává Jiřímu Kopřivovi. 

 

6. PŘEDSTAVENÍ ROZPOČTU NA SEZONU 2018, INFORMACE O DOTACÍCH 

MŠMT NA ROK 2018, HLASOVÁNÍ O SCHVÁLENÍ ROZPOČTU NA ROK 2018 

Přechází se zpět k 5. Bodu program členské schůze. Přítomni na členské schůzi dostali k nahlédnutí 

návrh rozpočtu, který byl také přístupný online na internetových stránkách ČBS. Po krátké diskuzi, 

kdy zejména jsou probírány částky v rozpočtu týkající se dotací, je hlasováno o přijetí rozpočtu.  

Rozpočet na sezonu 2018 nebyl schválen: (5 pro, 38 proti, 0 se zdrželo) 

Následně probíhá krátká diskuze, ve které je vyjasňováno, v jaké formě může být rozpočet na 

sezónu 2018 schválen.Zejména je nutné předložit vyhotovení rozpočtu, ve kterém je řešeno, 

v jakém poměru budou snižovány částky v rozpočtu závislé na přidělení dotací. 

Dále je probírána dotace MŠMT, kdy Předseda ČBS upřesňuje, jaká žádost o dotaci byla podána 

na MŠMT. 

 

7. DOPLNĚNÍ VÝBROU ČBS NA 5 ČLENŮ 

Předseda ČBS sděluje, že jelikož na funkci člena výboru ČBS rezignoval Michal Kopecký a Jan 

Martynek (prostřední), bylo by vhodné doplnit členy výboru na 5. Návrhy bylo možné zasílat již 

před zahájením schůze, nikdo však na uvolněna místa ve výboru ČBS nekandidoval. V této chvíli 

tedy nebyl výbor ČBS doplněn. 

Provozovatelem klubu BKP bylo oznámeno, že je nutné se přesunout jinam, jelikož je již 19:00 

hodin. Následně přistoupeno k hlasování, zda se členská schůze přesune do jiných prostor (43 pro, 

0 proti, 0 se zdrželo). Zasedání členské schůze je od 19:05 po dobu přesunu přerušeno. 19:14 je 

pokračováno v členské schůzi na adrese Blanická 28 v salonku Pivního Baru Blanická. 

K doplnění výboru ČBS následně probíhá diskuze. 

19:37 odchází Michal Humpál, který své 4 hlasy za BK Máj České Budějovice předává Petrovi 

Pulkrabovi.  

Během diskuze se rozhodl kandidovat na člena výboru František Králík (37 pro, 4 proti, 2 se zdrželi) 

a Erik Klemš (30 pro, 11 proti, 2 se zdrželi). 

Do Výboru ČBS byli nově zvoleni: 

František Králík, r. č. _____________1025/0118 

Erik Klemš, r. č. ____________ 



8. DOPLNĚNÍ KONTROLNÍ KOMISE ČBS NA 3 ČLENY. HLASOVÁNÍ 

O DOPLNĚNÍ ČLENÁ KK V PŘÍPADĚ NEÚPLNOSTI KK. 

Přistoupeno k dalšímu bodu programu – doplnění kontrolní komise, a to z důvodu rezignace Petra 

Jelínka na svou funkci v kontrolní komisi ČBS. Do kontrolní komise kandiduje Ondřej Bahník. 

Přistoupeno k hlasování (41 pro, 0 proti, 2 se zdrželi).  

Do kontrolní komise ČBS byl zvolen Ondřej Bahník. 

9. DISKUZE OHLEDNĚ ZMĚNY STANOV, NÁVRHY NA ZMĚNU STANOV PRO 

PŘÍŠTÍ ČLENSKOU SCHŮZI 

Probíhá krátká diskuze, ze které vyplynulo, že výbor ČBS by měl ustanovit pracovní skupinu 

k aktualizaci stanov ČBS, a to zejména s ohledem na změnu zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře 

sportu.  

10. NÁMĚTY ČLENSKÉ SCHŮZE NA DISKUZI 

Z krátké diskuze vyplynulo, že v současné době neexistuje disciplinární komise. Předseda ČS 

navrhuje hlasovat o tomto usnesení: 

Výboru ČBS se stanovuje povinnost, aby do 1 měsíce ode dne konání této členské schůze, jmenoval 

disciplinární komisi ČBS. Přistoupeno k hlasování (39 pro, 4 proti, 0 se zdrželo). Toto usnesení 

bylo přijato. 

11. ZÁVĚR, UKONČENÍ ČLENSKÉ SCHŮZE 

Předseda ČS poděkoval přítomným delegátům za účast na členské schůzi a ve 20:30 ČS ukončil. 

Zapsal a kontrolu zápisu provedl:  

Předseda ČS Ondřej Bahník  …………………. 

 

Zapisovatel ČS Kamil Žylka  …………………. 
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