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Projekt Organizace Sportu 2020
Český bridžový svaz
Popis projektu
Český bridžový svaz (ČBS) žádá o podporu MŠMT v programu organizace Sportovních
svazů (či ekvivalentních programech) od roku 2016. Díky této podpoře se daří každým
rokem zkvalitňovat organizaci a administrativní zajištění sportovního svazu, organizaci
soutěží, rozvoj rozhodčích a trenérů a výuku mládeže. Tento projekt hodlá navázat na
předchozí aktivity a dále je prohlubovat a zlepšovat.
ČBS je malým sportovním svazem a jeho organizační a administrativní zajištění stojí na
několika jednotlivcích, kteří pro svaz odvádějí veškeré potřebné činnosti. Nemáme
rozdělení na funkcionáře, komise a speciální pracovníky. Členové výboru jsou
nejaktivnějšími pracovníky, kteří kromě funkcionářských rozhodnutí a zastupování svazu
odvádějí 90% veškeré organizační činnosti. Ve funkcích svazu (výboru ČBS) jsou odborníci
ve svých oborech a mladí absolventi VŠ, kteří již prošli zaškolením ve vedení sportovního
svazu a jsou hnacím motorem výboru ČBS. Schvalování výše odměn pro pracovníky ČBS
řeší členská schůze. Rozdělení práce je pak na výboru ČBS. Pro jednotlivé činnosti (např.
sportovní předpisy, klasifikace, reprezentace) vytváří výbor z členů ČBS pracovní skupiny.

Cíle projektu a jejich rozpočet
Hlavní cíle projektu
Hlavním cílem projektu v programu Sportovní svazy je udržet a zvýšit kvalitu zabezpečení
sportovní, organizační a servisní funkce svazu. ČBS byl dlouho veden pouze na základě
práce dobrovolníků vykonávající svou činnost ve svém volném čase, což bránilo
k rychlejšímu růstu a plnému administrativnímu zabezpečení svazu. Díky projektu MŠMT
pro podporu sportovních svazů bylo možné z řad dobrovolníků vybrat členy, kteří se
problematice organizace svazu, soutěží a výuce bridže začali věnovat na profesionální
úrovni. S těmito profesionály uzavírá ČBS dohodu o provedení práce, u OSVČ se jedná o
provedení práce živnostníka. V rámci tohoto projektu hodlá vynaložit 105 700 Kč na
odměny z dohod o provedení práce:



Rozhodčí na soutěžích ČBS – 75 300 Kč
Novinářské služby a správa webu – 30 400 Kč
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Pro zajištění sportovní, organizační a servisní fuknce spolku uzavřel Český bridžový svaz
dohodu s Milanem Macurou (odsouhlaseno členskou schůzí) a za provedenou práci
v rámci tohoto projektu svaz použije částku 180 000 Kč jako odměnu za celoroční práci
pro ČBS.
Účetní a finanční služby jsou zajištěny živnostníky z řad členů ČBS a propláceny na
základě faktur, pro rok 2020 se jedná o částku 10 000 Kč.
Od roku 2019 uzavřel ČBS spolupráci s platformou Funbridge. Jedná se o herní platformu
na elektronická zařízení, kde mohou hráči zlepšovat své dovednosti a porovnávat se
s českými i zahraničními hráči. Hlavní využití této aplikace je zejména pro zlepšování
kvality hry mladých hráčů, ale také pro tvorbu výukových materiálů a nové metody výuky
pomocí moderních technologií. V rámci projektu se jedná o částku 28 000 Kč na nákup
licencí pro trenéry a hráče juniorských a dorosteneckých reprezentací.

Standardní výdaje na zajištění chodu svazu
Mezi standardní výdaje patří zajištění organizace soutěží: nájem prostor a medaile a
poháry na celostání soutěže organizované výborem ČBS. Jedná se zejména o 5
vrcholových soutěží vyjmenovaných v příloze Podklady pro hodnocení. V rámci tohoto
projektu se jedná o částku 77 000 Kč na nájem prostor (zejména bridžového klubu
Praha).
Licenční poplatky mezinárodním federacím EBL a WBF jsou do 500 dospělých členů fixní
a přesná částka se odvíjí jen podle směnného kurzu EUR/CZK, dohromady se jedná o
částku přibližně 22 000 Kč.
ČBS celkově žádá v tomto projektu o 422 757 Kč.
Kritéria pro hodnocení žádosti jsou popsány v příloze č. 2 – podklady pro hodnocení

V Praze, dne 1. března 2020

_______________________
Razítko a podpis
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