
Žádost o neinvestiční dotaci na rok 2018 z
programu státní podpory sportu

ŽÁDOST K PROGRAMU
Název poskytovatele dotace: MŠMT
Evidenční číslo: SPORT-1-0112/2018
Dotační neinvestiční program: SPORTOVNÍ REPREZENTACE ČR

ÚDAJE O SPOLKU ŽÁDAJÍCÍM O DOTACI
Název: Český bridžový svaz
Zkratka: ČBS

Sídlo spolku

Ulice: Italská 209/17/17
Město: Praha Vinohrady
PSČ: 12000
Kraj: Hlavní město Praha (Praha 2)

Korespondeční adresa

Ulice: Italská 209/17
Město: Praha 2
PSČ: 12000

Registrační údaje spolku

IČ: 00443000
Datum zápisu: 1.1.2014

Bankovní spojení

Číslo účtu: 51-0689240257/0100
Název banky: Komerční banka



Statutární orgán / zodpovědná osoba

Jméno a příjmení Ing. Milan Macura
Funkce Předseda výboru ČBS - Statutární zástupce
E-mail mil.macura@gmail.com
Telefon +420 778 473 375

Informace o mezinárodní sportovní federaci (dále jen MSF)

MSF, které je žadatel členem World Bridge Federation
Počet řádných členů v MSF 112

Zásadní údaj

Je žádající NNO plátcem DPH? Ne

Daňové přiznání

Finanční úřad Praha 2
Právní subjektivita Spolek dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

FORMULÁŘ ŽÁDOSTI



Obsahové vymezení požadavku

Obsahové vymezení

Název
projektu Český bridžový svaz

Stručné
obsahové
vymezení

V sezoně 2018 pořádájí MSF následující akce: ME týmů v Monaku (únor), ME
národních týmů v Belgii (červen), MEJ párů v Chorvatsku (červenec), MS v USA
(září), Univerzitní MS v Číně (říjen), ME Malých federací (podzim, čas i místo zatím
nejsou známé). --- Cílem ČBS je zajistit účast na nejvýznamnějších akcích v
sezoně 2018 (z pohledu ČBS): ME národních týmů v kategorii Open, MEJ párů a
ME Malých federací. --- ČBS žádá o dotaci ve výši 430 400 Kč, což činí 85%
rozpočtované částky. Tyto prostředky budou využity zejména na startovné do
soutěží, dopravu, ubytování a stravu. Méně než 10% dotace plánuje ČBS použít
na náklady trenérů a nákup reprezentačních dresů. --- Spolufinancování
zbývajících 15% nákladů hodlá ČBS uhradit spoluúčastí hráčů na nákladech na
ubytování a stravu (500 Kč osoba a den). V připadě nedostačující výše prostředků
plánuje ČBS postupovat dle bodu 2.c) dokumentu "Projekt - Český bridžový svaz".
--- Detailní informace o projektu a organizaci soutěží předkládáme v přílohách
"Projekt_REPRE_CBS" a "Registr_soutezi_ME_MS"

Období realizace projektu

Od 1.1.2018
Do 31.12.2018
Připojte projekt

Projekt

Název
souboru Projekt - Český bridžový svaz (PDF, 500.04 kB)

Datum
nahrání 29.12.17 18:06



Ekonomika projektu

Rozpočty

Celkový rozpočet projektu

Název
souboru

Rozpis rozpočtu, příloha P7 (XLSX,
16.71 kB)

Datum
nahrání 29.12.17 12:42

Rozpočty pro jednotlivé aktivity (nejsou-li
součástí celkového rozpočtu)
Celkové náklady projektu a požadovaná dotace

Celkové náklady (v Kč) 506400
Požadovaná výše dotace celkem (v Kč) 430400



Identifikace vlastnické struktury

Identifikace vlastnické struktury žadatele dle § 14 odst. 3 písm. e) rozpočtových pravidel. Žadatel
uvede informace o identifikaci:

1. Osoby jednající jeho jménem s uvedením, zda jednají jako jeho statutární orgán nebo jednají na
základě udělené plné moci

Žadatel uvede příslušné fyzické nebo právnické osoby v případě, že jednají jako statutární orgán
žadatele, v rozsahu a struktuře dle veřejného rejstříku, příp. identifikuje osoby jednající za žadatele
s uvedením, že tyto jednají na základě plné moci

Jméno a příjmení/Název Milan Macura
Bydliště/Sídlo Nad Úžlabinou 708/7, Praha 10, 108 00
Datum narození/IČO 14.2.1984
Jednající jako statutární orgán
Případné další osoby
2. Osob s podílem v této právnické osobě

Žadatel uvede seznam právnických či fyzických osob, které mají majetkový podíl na právnické
osobě žadatele, případně uvede, že žádné takové osoby neexistují

Vyberte Neexistují osoby s podílem v osobě
žadatele

Jméno a příjmení/Název
Bydliště/Sídlo
Datum narození/IČO
Případné další osoby
3. Osob, v nichž má podíl, a o výši tohoto podílu

Žadatel uvede právnické osoby, v nichž má žadatel podíl, včetně výše tohoto podílu v rozsahu
zapsaném v obchodním rejstříku, v případě akciové společnosti uvedením jmenovité hodnoty a
počtu akcií podle seznamu akcionářů vedeném společností

Vyberte Neexistují osoby s podílem v osobě
žadatele

Název
Sídlo
IČO
Výše podílu/akcií
Dokument o vlastnické struktuře



Členská základna

Údaje o počtech členů ke dni podání žádosti

Počet členů - dětí a mládeže od 6 do 18 let 65
Počet členů - dospělých 410



Povinné přílohy

K projektu je nutné připojit postupně přílohy dle vyhlášení Programu Sportovní reprezentace ČR (po
nahrání všech dokumentů potvrďte tlačítkem uložit na konci stránky)

Příloha č. 8 Finanční dotazník
[viz písm. j) seznamu příloh]

Název
souboru Finanční dotazník, příloha P8 (XLSX, 72.85 kB)

Datum
nahrání 29.12.17 12:31

Příloha č. 9a - Seznam
reprezentantů - senioři [viz písm.
k) seznamu příloh]

Název
souboru Seznam reprezentantů - open (DOCX, 27.8 kB)

Datum
nahrání 29.12.17 11:41

Příloha č. 9b - Seznam
reprezentantů - junioři [viz písm.
k) seznamu příloh]

Název
souboru

Seznam reprezentantů - junioři (DOCX, 28.26
kB)

Datum
nahrání 29.12.17 11:42

Příloha č. 10 - Výkaz výsledků
[viz písmeno n) seznamu příloh]

Název
souboru Výkaz výsledků, příloha P10 (DOCX, 69.81 kB)

Datum
nahrání 29.12.17 11:42

Příloha č. 11 - Výsledky pro
hodnoceni [viz písm. o) seznamu
příloh]

Název
souboru

Výsledky pro hodnocení, příloha P11 (XLSX,
18.55 kB)

Datum
nahrání 29.12.17 12:25

Další přílohy - např. adresář členů příslušné mezinárodní sportovní federace, výsledkové listiny,
struktura soutěží a další povinné přílohy dle vyhlášení, které jste nevložili k údajům o organizaci,
popř. v jiné části v rámci této žádosti



Další přílohy

Název
souboru

Výsledkové listiny sezony 2017 (RAR,
832.57 kB)

Datum
nahrání 28.12.17 12:03

Typ
dokumentu RAR

Název
souboru

Adresář členů MSF - světová federace
WBF (RAR, 3.9 MB)

Datum
nahrání 29.12.17 11:45

Typ
dokumentu RAR

Název
souboru Registr soutěží ME a MS (PDF, 381.85 kB)

Datum
nahrání 29.12.17 18:12

Typ
dokumentu PDF



Kontaktní spojení - gestor projektu

Garant realizace projektu

Příjmení Macura
Jméno Milan
Titul Ing.
Funkce Předseda výboru
Telefon 1 778473375
Telefon 2
E-mail mil.macura@gmail.com

POŽADOVANÉ PODKLADY

Dokumenty organizace

Název souboru
Členské země
WBF (RAR, 3.9
MB)

Datum nahrání 29.12.17 10:30 Typ dokumentu
Další
informace o
subjektu

Název souboru
Potvrzení o
vedení účtu
(JPG, 498.78 kB)

Datum nahrání 27.12.17 16:21 Typ dokumentu
Bankovní
identifikace
účtu

Název souboru
Výpis z rejstříku
trestů (PDF,
425.25 kB)

Datum nahrání 27.12.17 16:18 Typ dokumentu
Další
informace o
subjektu

Název souboru
Výpis z Veřejného
rejstříku ze dne
27.12.2017 (PDF,
60.16 kB)

Datum nahrání 27.12.17 13:23 Typ dokumentu
Další
informace o
subjektu



Název souboru
Čestné
prohlášení (JPG,
261.14 kB)

Datum nahrání 27.12.17 13:10 Typ dokumentu
Další
informace o
subjektu

Název souboru
Čestné prohlášení
o bezdlužnosti a
rozpočtové kázni
(JPG, 310.08 kB)

Datum nahrání 27.12.17 13:09 Typ dokumentu
Další
informace o
subjektu

Název souboru
Adresář MSF -
Evropský svaz
(PDF, 230.05 kB)

Datum nahrání 27.12.17 12:55 Typ dokumentu
Další
informace o
subjektu

Název souboru

Výpis z
veřejného
rejstříku ze dne
6.6.2017 (RAR,
1.05 MB)

Datum nahrání 8.6.17 15:46 Typ dokumentu
Doklad o
právní
subjektivitě

Název souboru

Potvrzení o
vedení
bankovního účtu
ze dne
29.11.2016 (JPG,
517.05 kB)

Datum nahrání 30.11.16 12:11 Typ dokumentu
Bankovní
identifikace
účtu

Název souboru

Výroční zpráva za
období
1.8.2015-31.72016
- schválena ČS dne
20.11.2016 (PDF,
170.97 kB)

Datum nahrání 30.11.16 12:08 Typ dokumentu
Další
informace
o
subjektu



Název souboru
Úřetní závěrka za
účetní období
1.8.2015-1.7.2016
(PDF, 3.87 MB)

Datum nahrání 30.11.16 12:04 Typ dokumentu
Další
informace
o subjektu

Název souboru

Zápis z jednání
Členské schůze
ze dne
20.11.2016 (PDF,
2.44 MB)

Datum nahrání 30.11.16 12:01 Typ dokumentu
Další
informace o
subjektu

Název souboru

Výpis z
veřejného
rejstříku ze dne
30.11.2016 (JPG,
1.01 MB)

Datum nahrání 30.11.16 12:00 Typ dokumentu
Doklad o
právní
subjektivitě

Název souboru
Stanovy ČBS
platné od
20.11.2016 (PDF,
2.89 MB)

Datum nahrání 30.11.16 11:52 Typ dokumentu
Další
informace o
subjektu

Prohlášení žadatele o dotaci:

a) Žadatel vyplnil všechny údaje podle skutečnosti, doložil všechny požadované podklady a zodpovídá
za jejich správnost. Žadatel si je vědom toho, že nesrovnalosti v údajích (zejména odlišnosti mezi
písemnou podobou žádosti a metadaty odeslanými k administraci na MŠMT v bodu 14 této žádosti)
mohou být důvodem k vyřazení žádosti z dalšího realizačního procesu.

b) Statutární orgán potvrzuje, že žádost schválil a doporučil realizátora projektu dotačního programu.



Razítko a podpis statutárního zástupce organizace:

Jméno a příjmení: …………………………………

Podpis: …………………………………


