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Příloha k rozpočtu ČBS na sezónu 2018 

Tato příloha obsahuje dodatečné informace k některým položkám v rozpočtu ČBS na 
sezónu 2018, které by mohly být podle svého názvu mylně interpretovány. 

1) Trenérské a sportovní služby – jedná se o odměny pro trenéry juniorské reprezentace 
a to jako doprovod na soutěžích či jako odměny za organizaci přípravných soustředění 
a tréninků. Ze soutěží se jedná hlavně o ME juniorů v Opatiji, Frankfurt Cup, Sczyrk, a 
další. Zejména v kategoriích U13 a U16 je doprovod nezbytný a Výbor usoudil, že by 
měl být finančně odměněn jak za strávený čas mimo svou hlavní práci, tak za 
odvedenou práci coby trenéra. Tato položka je uvedena v dotaci pod službami, což 
značí, že vyúčtování je potřeba na základě faktur, ne DPP. 

2) Přípravné reprezentační akce – jedná se o pokrytí účasti členů jednotlivých 
reprezentací (zejména juniorských) na přípravných turnajích. Pro tuto sezónu byly 
zatím vybrány turnaje White House Juniors International v Amsterdamu (již proběhl, 
účastnila se juniorská reprezentace a vybojovala druhé místo), tradiční turnaj 
dorostenců ve Frankfurtu nad Mohanem (již proběhl, účastnili se členové 
reprezentací U16 a U21) a Mládežnický bridžový festival Sczyrk. Další případné akce 
nebo soustředění, které budou finančně podpořeny, mohou navrhnout kapitáni 
jednotlivých reprezentací.  

3) Rozvoj a propagace bridže skrze členy ČBS – jedná se o zcela nový projekt, v rámci 
něhož si v sezóně 2018 budou moci o finanční prostředky na rozvoj a propagaci bridže 
požádat všichni členové ČBS (kluby i fyzické osoby). Vše bude organizováno formou 
dotace/grantu, tedy žadatelé do stanoveného data dodají základní podklady (popis 
projektu a jeho rozpočet) a na základě kritérií, které budou ve spolupráci s Kontrolní 
komisí jasně specifikovány, budou nejlepší projekty podpořeny. Veškeré důležité 
informace (věcné zaměření projektu, způsob podání žádosti, termíny, kritéria pro 
vyhodnocení projektů, způsob financování projektů) budou v případě schválení 
rozpočtu v dohledné době zveřejněny na webu ČBS. 
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