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Zápis z rozhodnutí výboru ČBS za červen-srpen 2017
1.) Výbor ČBS diskutoval všechny následující body na skupinovém chatu, emailovou
korespondencí a setkáními členů výboru v měsících červnu, červenci, srpnu. Složení
výboru: Milan Macura (předseda), Michal Kopecký, Jan Martynek, Jiří Emmer a Adam
Kubica.
2.) Výbor ČBS obdržel dne 31. 5. 2017 od BK Havířov žádost o příspěvek na karetní míchačku
v hodnotě přibližně 76 000 Kč. Výbor ČBS schválil příspěvek ve výši 10 000 Kč. (A: 5, N: 0,
Z: 0)
3.) Výbor ČBS obdržel dne 16. 6. 2017 žádost Bridžového klubu Brno, z.s. (IČO 06126022) o
členství v Českém bridžovém svazu jako právnické osoby.
a) Výbor schvaluje přijetí Bridžového klubu Brno, z.s. za člena ČBS – právnickou
osobu, v matrice ponechává ČBS interní zkratku klubu BRN. (A: 5, N: 0, Z: 0)
b) Milan Macura upravil profil na webu matrikacbs i na webu czechbridge.cz. Za
aktualizaci stránek na webech ČBS odpovídá BK Brno.
4.) Český bridžový svaz obdržel dne 21. 7. 2017 dotaci MŠMT v Programu V – činnost
sportovních svazů na základě rozhodnutí č. 502017_5_018.
Popis průběhu žádosti o dotaci MŠMT a jeho důsledky na reprezentaci ČR:
První kolo dotace MŠMT v Programu V bylo vyhlášeno do konce listopadu, kdy výbor ČBS
podal žádost o dotaci ve výši 708 000 Kč, na základě schváleného rozpočtu členskou
schůzí 20. 11. 2017. 15. března obdržel výbor ČBS návrh akceptace dotace ve výši 190 700
Kč. Na základě změny dotace reagoval výbor ČBS snížením nákladů v rozpočtu
na reprezentaci ČBS, kterou oznámil v zápise ze dne 3. 4. 2017. Tato dotace však nebyla
nikdy zrealizována vzhledem k policejnímu vyšetřování fotbalového svazu a zabavení
všech žádostí ostatních svazů.
MŠMT oznámilo začátkem června 2017 anulování listopadových žádostí a vyhlásilo nové
kolo žádostí s pozměněnými podmínkami a také formuláři. Informace k novému kolu byly
známy 6. 6. 2017 a termín pro podání žádostí byl 9. 6. 2017 (ve dnech 10. 6. -24. 6. se
hrálo ME Open v Italii, kterého se účastnil i Milan Macura, který žádost zpracovával).
Výbor ČBS podal novou žádost o dotaci MŠMT v programu V dne 8. 6. 2017 na maximální
možnou částku (dle nových pravidel) ve výši 395 000 Kč. Dne 29. 6. 2017 zaslal Milan
Macura akceptaci navržené dotace ve výši 377 800 Kč. Dne 21. 7. 2017 obdrželo ČBS
finanční prostředky na účet svazu. V tomto kontextu je důležité zmínit, že obě hlavní
reprezentační soutěže ME Open a ME Juniorů již byly v této době odehrány. Všechny tyto
souvislosti s přidělením dotace, která je hlavním příjmem v rozpočtu, extrémně ztěžují
plánování i vyúčtování všech reprezentačních akcí. I za těchto nejistých podmínek

reprezentovalo ČR 8 hráčů na ME Open a 4 týmy na ME juniorů, což je rekordní účast
v novodobé historii českého bridže.
5.) Na základě vyššího příspěvku z MŠMT rozhodl výbor ČBS o poměrném zvýšení
příspěvků na reprezentaci oproti zápisu z 3. 4. a to následně:
a) Na ME Open přispěje ČBS na vklady do turnajů v plné výši, s výjimkou třetího
páru v kategorii MIX páry, kde bude příspěvek na vklady pouze 50%. Celková
částka vyplacená ČBS na vkladech tedy bude činit 3 300 EUR, což je v přepočtu
na CZK (dle interního kurzu ČBS 26,600) celkem 87 780 Kč. Spoluúčast 8 hráčů
bez nákladů na stravu převyšuje částku 75 000 Kč.
b) Na ME juniorů přispěje ČBS na vklady a ubytování hráčů celkovou částkou
125 314 Kč, z čehož příspěvek z fondu mládeže činí 27 877 Kč. Spoluúčast 17 hráčů
činí 56 767 Kč.
c) ČBS dále přispěje částkou 16 000 Kč na ME Malých Federací, které se bude
konat 21. - 23. listopadu 2017 v Montecarlu. Podmínky příspěvku a výběr týmu
vydalo ČBS v samostatném dokumentu na stránkách ČBS.
d) ČBS přispěje páru Adam Janas – Zdeněk Tomis na vklady na Otevřené MS
juniorských párů a to částkou 200 EUR, což je v přepočtu dle interního kurzu ČBS
(26,600) celkem 5 320 Kč.
e) ČBS podpoří účast univerzitního týmu na MS ve Španělsku, které se uskuteční
20. - 24. září 2017. ČBS zaplatí vklady do turnaje, které činí v přepočtu přibližně
3 500 Kč a přispěje na dopravu a ubytování částkou 7 000 Kč. Celkové náklady na
účast pětičlenného týmu jsou přibližně 70 000 Kč. Náklady se z části uhradí
spoluúčastí hráčů (500 Kč na hráče a den a náklady na 5 hráče – celkem přibližně
24 000 Kč) a příspěvkem z fondu mládeže na základě žádosti hráčů. Financování
zbylé části se snaží vyřešit výbor ČBS ve spolupráci s hráči.
Výbor ČBS schválil příspěvky na reprezentaci po obdržení dotace MŠMT a následné
aktualizaci rozpočtu ČBS. (A: 5, N: 0, Z: 0)
6.) Výbor ČBS pověřil Milan Macuru vypracováním formuláře na plánování rozpočtu na
sezonu 2018.
7.) Michal Kopecký podal dne 14. srpna 2017 rezignaci na funkci kapitána dorostenecké
reprezentace a s tím zároveň rezignoval i na funkci ve výboru ČBS, jelikož jeho hlavní
činnost byla spojena s juniorskou reprezentací. Vyzýváme kluby i hráče, aby nominovali
své zástupce na člena výboru, který se bude volit na následující členské schůzi, kterou
ČBS plánuje svolat na podzim 2017.
8.) Výbor ČBS pověřil Milana Macura, Adama Kubicu a Jaroslava Hájka o přípravu
struktury soutěží pro sezonu 2018 a jeho klasifikaci. Systém soutěží bude zveřejněn na
stránkách ČBS v sekci soutěže do konce září, aktualizovaný klasifikační řád má být platný
od sezony 2018. Do konce září bude také na stránkách ČBS aktualizován kalendář akcí na
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sezonu 2018. Výbor ČBS se shodl na spojení kvalifikací na reprezentační akce
s celostátními soutěžemi. Podmínky nominací a příspěvků na reprezentaci by měly být
součástí připravované struktury soutěží.
9.) Výbor ČBS uspořádá v prodloužené sezoně 2016-17 soutěž týmů nazvanou Pohár ČBS.
Soutěž bude dvoukolová s jedním kvalifikačním víkendem a finálovým kolem, do kterého
budou postupovat nejlepší 4 týmy z kvalifikace. Podrobnosti k soutěži budou zveřejněny
na stránkách ČBS do 17. září 2017.
(A: 4, N: 0, Z: 0)
10.) Vzhledem k prodloužené sezoně 2016-17 udělil výbor ČBS výjimku oproti aktuálnímu
klasifikačnímu řádu ČBS nově pořádaným soutěžím VC Ústí nad Labem a Poháru ČBS. VC
Ústí nad Labem bude mít v klasifikaci statut Velké ceny a Pohár ČBS bude mít stejná
klasifikační kritéria jako Slavonice. Dle těchto klasifikačních stupňů se budou přidělovat
SB za tyto 2 soutěže. Soutěže VC Znojma a VC Prahy již v sezoně 2016-17 byly
organizovány jako CBT, tudíž tyto soutěže v prodloužené sezoně 2016-17 budou mít také
statut VC a SB se budou vypočítávat dle klasifikačních kritériích pro Velké ceny, nikoli CBT.
(A: 4, N: 0, Z: 0)
11) WBF vydalo nová „Pravidla soutěžního bridže“, která má ČBS uvést v platnost
nejpozději 30. září 2017. Vzhledem k začátku celostátních a dlouhodobých klubových
soutěží ČBS předpokládá uvedení Pravidel 2017 v platnost od 11. září 2017. Začátkem
měsíce bude uveřejněn přehled změn týkajících se hráčů a jádro nových Pravidel. Sběr
připomínek a další práce na Pravidlech budou pokračovat do konce sezóny, kdy bude
definitivní česká verze Pravidel vydána tiskem.
Za výbor ČBS sepsal Milan Macura, v Praze, dne 30. 8. 2017
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