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Zápis ze schůze Výboru ČBS za dne 5. 12. 2016 

1.) Výbor ČBS pracuje od 20. 11. 2016 ve složení: Milan Macura (předseda), Michal Kopecký, 
Jan Martynek, Jiří Emmer, Adam Kubica (zvolen 20. 11. 2016) 

2.) Výbor ČBS se schází v průběhu roku na bridžových turnajích, jedná však zejména 
pomocí elektronické komunikace – skupinový chat na facebooku a mailová 
korespondence. 

3.) Výbor pracuje kolektivně, v rámci týmu si však rozdělil kompetence v řízení svazu 
následovně:  

 Milan Macura (předseda) – řízení provozu ČBS: vedení projektů, komunikace se 
zahraničím, správa účtu ČBS a Fondu mládeže, vedení členských příspěvků, správa 
a update webu czechbridge, matrikacbs a sportujemehlavou.cz, organizace 
párových MČR; lektorská a trenérská činnost; od roku 2017 žádosti o dotace. 

 Michal Kopecký – koordinace reprezentace a vedení mládežnických kategorií 
včetně trenérské činnosti, správa webu sportujemehlavou, komunikace s ČAUS 

 Jan Martynek – aktualizace dokumentů ČBS, tvorba termínovníku, příprava 
právních dokladů a právní konzultace, registrace údajů na úřadech, reprezentace. 

 Jiří Emmer – komunikace s kluby, marketingová a manažerská konzultace, 
organizace výuky na středních školách. 

 Adam Kubica – organizace celostátní ligy a párových MČR, správa webu ČBS, po 
Jaroslavu Hájkovi přebere starost o update soutěžní části webu matrikacbs, 
rozhodcovská činnost, tvorbu termínovníku a update dokumentů ČBS. 

 Profesionální práci (programování, účetnictví, trenérskou činnost) výbor deleguje 
na externí pracovníky a další členy ČBS mimo výbor. 

4.) 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) 

5.) Od 1. 1. 2017 se přestane updatovat web www.bridge.cz/cbs a v platnost vejde nový web 
czechbridge.cz. Výbor ČBS bude vydávat svá rozhodnutí v průběhu roku v aktualitách pod 
záložkou „Zprávy výboru“. 

6.) Výbor schválil investici v průběhu roku 2017 na update webu matrikacbs. Prací na 
updatu jsou pověřeni za výbor Milan Macura a Adam Kubica ve spolupráci s externími 
pracovníky Jaroslavem Hájkem, Michalem Humpálem a Martinem Buchalem. (A: 5, N: 0, 
Z: 0) 

7.) Výbor pověřil Jana Martynka o aktualizaci informací ve veřejných rejstřících. 
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8.) Výbor pověřil Milana Macuru o podání žádosti o prodloužení hospodářského roku do 
31. 12. 2017 a to nejpozději do konce dubna 2017. 

9.) Výbor pověřil Milana Macuru o podání vyúčtování dotace MŠMT na rok 2016. 
Vyúčtování musí být podáno do 31. ledna 2017.  

10.) Výbor pověřil Jana Martynka a Petra Jelínka o komunikaci a pomoci při registraci klubů 
bez právního statutu. 

11.) Výbor schválil přidělování SB za vedlejší turnaje při CBT a hlavní párový turnaj ve 
Slavonicích. Změna nastane až od sezony 2018. Před koncem sezony 2016-17 budou 
updatovány příslušné řády – soutěžní i klasifikační. Turnaje, za které se budou dostávat SB, 
budou zveřejněny před začátkem sezony na úvodní stránce webu matrikacbs. (A: 5, N: 0, 
Z: 0). 

12.) Výbor navrhuje změnit formát organizace MČR IMP a MČR TOP. Obě soutěže by měly 
být v roce 2017 dvoudenní s kvalifikací v sobotu a finále v neděli. Přípravou formátu byl 
pověřen Milan Macura s Adamem Kubicou s konzultací s Petrem Jelínkem a Dušanem 
Šlachtou. 

13.) Výbor přebere v roce 2017 organizaci „začátečnického Hluku“. Nově se bude turnaj 
jmenovat „Pohár středoškolské mládeže“ a bude organizován v Praze. Pořadatelem bude 
výbor ČBS, termín byl stanoven na 27.-28. května 2017.  

14.) Výbor zveřejní podmínky pro přidělení podpory pro Open reprezentaci v roce 2017 a 
to nejméně 3 měsíce před začátkem známých reprezentačních akcí. Dále platí, že o 
nominacích a příspěvcích na juniorské soutěže rozhodují kapitáni reprezentací ve 
spolupráci s výborem.  

15.) Výbor zvolil do funkce kapitána juniorské dívčí reprezentace Vladimíra Buška (A: 5, N: 
0, Z: 0). Kapitánem dorostenecké a univerzitní reprezentace zůstává Michal Kopecký. 
V kategorii juniorů pomáhá výboru v organizaci František Králík, v kategorii žáci pak Michal 
Králík (A: 5, N: 0, Z: 0). 

 
Za výbor ČBS sepsal Milan Macura, v Praze, dne 5. 12. 2016  


