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ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČESKÉHO BRIDŽOVÉHO SVAZU 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1. Český bridžový svaz (dále jen „ČBS“) je spolek a jeho fungování upravují především zákon č. 
89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a Stanovy ČBS. Výbor ČBS (dále jen „Výbor“) je pak 
oprávněn vydávat řády, směrnice a pokyny pro členy ČBS. 

2. STRUKTURA ČBS 

2.1. ČBS se člení podle územního principu na úroveň republikovou.  

2.2. Výbor ČBS může rozhodnout o zřízení krajských bridžových svazů jako pobočných spolků ČBS. 

V takovém případě se bude ČBS podle územního principu členit na úroveň republikovou 

a krajskou. Krajské bridžové svazy budou řídit příslušné soutěže a plnit poslání ČBS na úrovni 

své územní působnosti.  

2.3. V případě potřeby mohou krajské bridžové svazy vytvářet i nižší organizační jednotky bez právní 

osobnosti. Jejich financování zajišťuje krajský bridžový svaz, na jehož území působí.  

3. OBECNÉ PRINCIPY 

3.1. Orgány ČBS soustřeďují svou činnost na organizaci a řízení bridžového života v České republice 
a na naplňování cílů a hlavních úkolů ČBS tak, jak jsou uvedeny ve Stanovách. Při zabezpečování 
činnosti a cílů spolupracují s krajskými bridžovými svazy, jsou-li zřízeny. 

3.2. Rozhodnutí orgánů ČBS jsou závazná pro všechny členy ČBS.  

3.3. Výbor jako statutární orgán ČBS zmocňuje k dílčím úkolům další osoby – zejména závazným 
předpisem, smlouvou či konkrétním rozhodnutím.  

3.4. Výbor zřizuje poradní orgány, schvaluje jejich statuty, předsedy i členy. Jmenuje a odvolává 
manažery a správce jednotlivých agend (manažery, šéftrenéry a asistenty trenérů reprezentací 
atp.), schvaluje koncepce činnosti poradních orgánů, dílčích projektů a agend.  

3.5. Členové Výboru mají rozdělenou veškerou činnost ČBS na úseky, za které odpovídají. 
S fungováním úseku jim pomáhají odborné komise či na základě smluv další osoby. 

3.6. Výbor odpovídá za tyto předpisy: Organizační řád, Soutěžní řád, Pravidla soutěžního bridže, 
Směrnice ČBS, Klasifikační řád, Propozice celostátních soutěží. 

4. PŘEDSEDA ČBS 

4.1. Ve spolupráci s místopředsedou a dalším člen Výboru řídí zahraniční politiku ČBS, jedná se 
zástupci European Bridge League (EBL) a World Bridge Federation (WBF) a zahraničních 
bridžových federací. Jmenovaní delegáti se účastní příslušných kongresů a dalších jednání 
a zastupují na nich zájmy ČBS. 
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4.2. Zastupuje ČBS v České asociaci univerzitního sportu, jedná se zástupci dalších sportovních 
spolků.  

4.3. Zastupuje ČBS vůči státu, jedná s představiteli MŠMT a Národní sportovní agentury. 

4.4. Ve spolupráci s místopředsedou ČBS koordinuje další zastupování ČBS na relevantních akcích.  

4.5. Připravuje a zpravidla osobně řídí schůze Výboru.  

4.6. Ve spolupráci s Výborem usiluje o získávání zdrojů pro ČBS.  

5. MÍSTOPŘEDSEDA ČBS 

5.1. Nese odpovědnost za kvalitu řídicích procesů svazu. Kontroluje interní procesy s důrazem 
na rozvojové aktivity. 

5.2. Odpovídá za evidenci členů a klasifikaci. 

5.3. Pečuje o materiálně technické vybavení ČBS včetně informačních technologií.  

5.4. V případě potřeby zastupuje předsedu.  

6. HOSPODAŘENÍ ČBS 

6.1. Výbor řídí hospodaření ČBS. Navrhuje rozpočet ČBS a kontroluje jeho čerpání.  

6.2. Výbor zodpovídá za správnost vedení účetnictví včetně všech příslušných předpisů, jedná s FÚ, 
podává daňová přiznání. 

6.3. Výbor zodpovídá za nastavení procesů čerpání a účtování dotací z veřejných i soukromých 
zdrojů.  

6.4. Výbor jedná s bankami a pojišťovnami, odpovídá za hospodárné nakládání s rezervami ČBS.  

7. REPREZENTACE ČBS 

7.1. Výbor ČBS jmenuje a odvolává členy vedení reprezentací (open a juniorské, a to šéftrenéry, 
asistenty trenérů a manažery reprezentací). Výbor ČBS vybírá reprezentanty ve spolupráci s členy 
jmenovanými do vedení reprezentací. 

7.2. Členové jmenovaní do vedení reprezentací odpovídají za sportovní reprezentaci ČBS – 
za nominace, přípravu a výkon na jednotlivých reprezentačních akcích. Tito členové dále 
zodpovídají za činnost kapitánů reprezentací. 

7.3. Výbor vydává systém odměn za úspěšnou reprezentaci. 

7.4. Výbor odpovídá za uplatňování pravidel antidopingu v ČBS. 

7.5. Členové jmenovaní do vedení reprezentací předkládají Výboru přepokládané náklady na účast 
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reprezentantů ČBS na zahraničních soutěžích v budoucím roce, včetně požadovaného příspěvku 
od ČBS na takovou soutěž. 

8. ÚSEK SPORTOVNĚ TECHNICKÝ 

8.1. Člen Výboru pověřený úsekem sportovně-technickým:  

8.1.1. Zodpovídá Výboru za organizaci soutěží družstev i jednotlivců. Zodpovídá za činnost 
vedoucích těchto soutěží.  

8.1.2. Zodpovídá za problematiku disciplinárních řízení, zodpovídá za činnost disciplinární 
komise.  

8.1.3. Zodpovídá za sportovní kalendář ČBS.  

8.1.4. Zodpovídá za rozhodcovský stav ČBS v ČR.  

9. ÚSEK MLÁDEŽE 

9.1. Člen Výboru pověřený úsekem mládeže:  

9.1.1. Zodpovídá Výboru za organizaci soutěží družstev i jednotlivců mládeže do 26 let. 
Zodpovídá za činnost vedoucích těchto soutěží. 

9.1.2. Zodpovídá za trenérský stav v ČR.  

9.1.3. Zodpovídá za metodickou oblast výuky bridže.  

9.1.4. Zodpovídá za mládežnické projekty na podporu a rozvoj bridže mezi mládeží.  

9.1.5. Zodpovídá za činnost Komise trenérů.  

10. ÚSEK KOMUNIKACE 

10.1. Výbor v rámci komunikace:  

10.1.1. Zodpovídá za oblast komunikace a propagace bridže.  

10.1.2. Zodpovídá za public relations a spolupráci s médii.  

10.1.3. Zodpovídá za web ČBS a další komunikační kanály ČBS. Pečuje o historický bridžový 
odkaz.  

11. KRAJSKÝ BRIDŽOVÝ SVAZ 

11.1. Krajský bridžový svaz (dále jen „KBS“), je-li zřízen, se řídí Stanovami ČBS, dalšími závaznými 
předpisy a rozhodnutími orgánů ČBS. 
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11.2. KBS vykonává v okruhu své působnosti rozhodnutí orgánů ČBS.  

11.3. Rozhodnutí orgánů KBS jsou závazná pro členy KBS.  

11.4. KBS informuje orgány ČBS o činnosti v KBS, zápisy z jednání orgánů KBS zasílá Výboru.  

11.5. Na úrovni KBS je ustavení odborných komisí plně v kompetenci orgánů KBS.  

11.6. KBS organizuje krajské soutěže a zodpovídá za včasné zasílání výsledků postupových 
mistrovských soutěží s uvedením postupujících do vyšších soutěží.  

11.7. KBS organizuje školení a semináře trenérů 3. třídy.  

11.8. KBS pečuje o krajské talenty.  

11.9. KBS udržuje webové stránky KBS, kde usiluje především o propagaci turnajů pořádaných KBS, 
zveřejňuje výsledky soutěží KBS, rozhodnutí orgánů KBS, adresář atp.  

11.10. KBS pečuje o propagaci bridže na území KBS, např. spoluprací s médii a podporou a organizací 
propagačních akcí. 

11.11. KBS usiluje o masový rozvoj bridže, např. pořádáním školních turnajů a náborových soutěží, 
zveřejňováním vhodných příkladů činnosti mládežnických kroužků, metodickou pomocí 
začínajícím bridžovým oddílům. Za tímto účelem je KBS oprávněn žádat o dotace z rozpočtů 
krajů. 

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

12.1. Tento Organizační řád ČBS byl schválen Výborem dne 06.09.2022 a nabývá účinnosti dnem 
01.10.2022. 
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