
Zápis ze schůze výboru Bridžového klubu Máj dne 31. 1. - 8. 2. 2019 (mailová konference) 

Účastníci: Věra Čechová, Michael Humpál, Václav Kypta, Petr Pulkrab, Jiří Täuber 

Program: 

1. Konference delegátů ČBS 

BK Máj bude na konferenci zastupovat V. Kypta s mandátem 3 hlasů. 

Výbor se dohodl, že na konferenci bude náš klub hlasovat takto: 

- PROTI návrhu změn stanov (kvůli zrušení pravomoci členské schůze schvalovat rozpočet a 

kvůli nejasnému dvojímu členství), 

- PROTI předložené účetní závěrce za sezonu 2016-17 (závěrku v této formě nelze porovnat se 

schváleným rozpočtem, viz též zpráva Kontrolní komise z 27. 4. 2018), 

- PROTI případnému návrhu na nákup skórovacích zařízení Bridge+More místo stávajících 

Bridgemates (poměr cena/výkon není adekvátní). 

Ke změnám stanov byl M. Humpálem zaslán výboru ČBS a delegátům dne 8. 2. mail s tímto 

dohodnutým obsahem: 

„Úvodem bych chtěl říct, že považujeme za docela nehorázné nechat schvalovat změny v stanovách, 

aniž by ty změny byly nějak vyznačeny, zvlášť s ohledem na to, že platné stanovy jsou zveřejněny 

pouze jako naskenované obrázky v PDF, takže každý delegát by měl ručně "hledat 10 rozdílů". O tom, 

že bychom považovali za vhodné přiložit něco jako důvodovou zprávu, nemluvě. 

Ruší se pravomoc čl. schůze schvalovat rozpočet (původní bod 9.2.2), i když zůstala povinnost výboru 

ho vytvářet (11.7.5). Znamená to, že výbor bude hospodařit celý rok podle svého a až zpětně to bude 

schvalovat členská schůze? Co by se stalo, kdyby hospodaření schůze neschválila? Podle dosavadní 

praxe to vypadá, že vlastně nic, pokud tedy vůbec k hlasování dojde, a že výbor bude mít zcela volnou 

ruku. Zvlášť když se dle bodu 9.3.4 z působnosti členské schůze vyjímá rozhodování o penězích z 

dotací. 

Body body 5.1 a 5.2 asi mluví o prostém členství (není to rozlišeno), navíc bod 5.1.1 je sporný: volí 

delegáti, nikoli členové, a delegátem i kandidátem asi může být i nečlen ČBS. Bod 13.4 není úplně 

jasný: je myšlen tak, že přihlášením fyz.osoby do klubu, pokud nezaplatí svazové příspěvky, se dotyčný 

nestává členem ČBS, ale musí případně podat přihlášku do ČBS dle bodu 3.4? Jaký je vlastně důvod k 

zavádění dvojího nebo prostého členství? Dělá to na nás dojem, že směrem k EBL a WBF budeme 

vykazovat plné členy a kvůli dotacím prosté členy..?“ 

K ostatním bodům nejsou známy podklady, takže V. Kypta bude hlasovat podle svého uvážení. 

 

Zapsal M. Humpál dne 8. 2. 2019 


