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ČESKÝ BRIDŽOVÝ SVAZ 

NÁVRH ROZHODNUTÍ ČLENSKÉ SCHŮZE PER ROLLAM 

 

Výbor Českého bridžového svazu ve složení předsedy Milana Macury a členů Jana Martynka ml., Jiřího 
Emmera a Michala Kopeckého, tímto předkládá delegátům bridžových klubů následující návrh rozhodnutí 
per rollam mimo členskou schůzi. 

1) Členem Výboru ČBS se jmenuje Adam Kubica, nar. 26. 8. 1995.  
 

2) Členem kontrolní komise ČBS se jmenuje Aleš Haman, nar. 19. 7. 1948. 
 

3) ČBS rozhoduje o zrušení pobočného spolku  BK 13 základní organizace Českého 
bridžového svazu, IČO 47608552, se sídlem Podolská 1047/60, Podolí, 147 00 Praha, a jeho 
vstupu do likvidace k datu 15. 9. 2016. 
 

4) Ing. Vladimíru Nulíčkovi, členovi bridžového klubu BK Praha, se dle ust. §12 odst. 3 
odrážka druhá a §13 odst. 2 odrážka první Disciplinárního řádu odpouští zbytek 
dodatkových trestů: 
- zákazu účasti ve finálových kolech republikových přeborů, v I. celostátní lize a v 

kvalifikaci pro výběr reprezentace;  
- zákaz účasti v mezinárodních turnajích na dobu 2 let; 
původně uložených na dobu 2 let rozhodnutím Výboru ČBS ze dne 26. 8. 2015.  

 
5) Schvaluje se výše ročních příspěvků, počínaje sezónou 2016 / 2017, následovmě: 

- Soutěžní plné    500 Kč  
- Soutěžní junior1    250 Kč  
- Rekreační plné    150 Kč  
- Rekreační junior1    100 Kč 
- Žák, ročník 2001 a mladší2  1 Kč  
- Čestní členové3    1 Kč 
 
    

                                                                 
1
 Za juniora je považován každý hráč, který dosáhne nebo dosáhl věku nejvýše �# let v kalendářním roce ����. 

2
 Za žáka je považován každý hráč, který dosáhne nebo dosáhl věku nejvýše �# let v kalendářním roce ����. 

3
 Čestné členství je přidělováno ÚČBS na základě odvedené práce pro ČBS či jiných zásluh. 



Stanovisko (souhlas či nesouhlas) s navrženými rozhodnutími prosím doručte buď elektronicky, 
na adresu ucbs@seznam.cz nebo písemně na adresu Českého bridžového svazu - Italská 209/17, 
Praha 2, 120 00, a to do 15 dnů od doručení tohoto návrhu.  

Nebude-li v této lhůtě doručen souhlas s (každým dílčím) návrhem rozhodnutí, dle čl. 10.9. 
stanov ČBS platí, že delegát s návrhem nesouhlasí. 

   

Odůvodnění: 

K bodu č. 1 

Na členství ve Výboru ČBS rezignoval Jaroslav Hájek. Výbor ČBS navrhuje, aby se členem Výboru ČBS 
stal Adam Kubica, nar. 26. 8. 1995. Adama Kubica s členstvím ve Výboru ČBS souhlasí. 

 

K bodu č. 2 

Na členství v Kontrolní komisi ČBS rezignoval Ondřej Bahník. Výbor ČBS navrhuje, aby se členem 
Kontrolní komise ČBS stal Aleš Haman, nar. 19. 7. 1948. Aleš Haman s členstvím v Kontrolní komisi ČBS 
souhlasí. 

 

K bodu č. 3 

Na výroční členské schůzi pobočného spolku BK 13 základní organizace Českého bridžového svazu bylo 
dne 3. 4. 2016 rozhodnuto o zrušení tohoto pobočného spolku a jeho vstupu do likvidace. S ohledem na 
čl. 13.5. Stanov ČBS však musí o zrušení pobočného spolku rozhodnout členská schůze a proto 
navrhujeme přijmout rozhodnutí v tomto smyslu. 

 

K bodu č. 4 

Rozhodnutím Výboru ČBS ze dne 26. 8. 2015 byl změněn výrok disciplinární komise Českého bridžového 
svazu o trestu obviněného Ing. Vladimíra Nulíčka tak, že původně uložený nepodmíněný trest časově 
omezené diskvalifikace na dobu 20 měsíců byl změněn na časově omezenou diskvalifikaci na dobu 20 
měsíců s podmíněným odkladem na dobu 3 let. 

Dodatkové tresty byly stanoveny následovně: 

- zákaz účasti ve finálových kolech republikových přeborů, v I. celostátní lize a v kvalifikaci pro 
výběr reprezentace na dobu 2 let; 

- zákaz účasti v mezinárodních turnajích na dobu 2 let; 
- úhrada veškeré škody způsobené Českému bridžovému svazu nejpozději do 31. 08. 2016 



- zveřejnění uděleného disciplinárního trestu na internetových stránkách ČBS. 

Dne 31. 7. 2016 požádal ing. Nulíček o podmíněné prominutí zbytku trestu (viz příloha). K úhradě 
celkové způsobené škody došlo dne 25. 8. 2016. 

Dle §12 odst. 3 Disciplinárního řádu ČBS v případech, kdy trest udělil Výbor ČBS, o jeho zmírnění 
rozhoduje Členská schůze ČBS. 

Dle ust. §13 odst. 2 Disciplinárního řádu ČBS lze v případě rozhodování o dodatkovém trestu (a 
v posuzovaném případě jde právě o dodatkové tresty, jejichž podmíněné prominutí ing. Nulíček žádá)  
buď odpustit zbytek trestu nebo návrhu nevyhovět. Není tedy možné, na rozdíl od rozhodování o 
hlavním trestu, odpustit trest jen částečně či jej podmíněně odložit. 

S ohledem na výše uvedené byla žádost ing. Nulíčka posouzena jako žádost o odpuštění zbytku 
dodatkových trestů: 

- zákazu účasti ve finálových kolech republikových přeborů, v I. celostátní lize a v kvalifikaci 
pro výběr reprezentace; 

- zákaz účasti v mezinárodních turnajích. 

Výbor ČBS závěrem doplňuje, že tento bod není návrhem Výboru ČBS, resp. Výbor ČBS 
neinicioval zmírnění uděleného trestu. Dle Disciplinárního řádu ČBS by však mělo být o návrhu 
ing. Nulíčka rozhodnuto. 

 

K bodu č. 5 

Výbor ČBS navrhuje schválení výše ročních příspěvků tak, jak je uvedeno v návrhu rozhodnutí. Snížení 
členských příspěvků u juniorů a žáků je motivováno snahou co nejvíce zpřístupnit soutěžní bridž mladším 
generacím a dosáhnout zvýšení členské základny. 

 

Milan Macura  

Předseda Výboru ČBS 

 


