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Zápis ze schůze Výboru ČBS za dne 8. 4. 2019  

1.) Výbor ČBS se sešel formou per rolam pomocí webových komunikačních prostředků dne 
8. 4. 2019 ve složení: Milan Macura (předseda), Pavel Teňak, Adam Janas, Adam Kubica a Erik 
Klemš. 

2.) Výbor ČBS po konzultaci s kontrolní komisí schválil kandidaturu ČBS na EBL NBO officers 
2020 a EBL TD Workshop 2020. Komunikací s výborem EBL byl pověřen Milan Macura. 

Výbor ČBS odhlasoval kandidaturu ČBS na organizace EBL událostí (A: 5, N: 0, Z: 0).  

3.) Na výzvu k účasti českého týmu na festivalu v Tel Avivu obdržel výbor žádost pouze od 
jednoho týmu, který tím získal právo ČBS reprezentovat. Složení týmu: Milan Macura, Daniela 
Hnátová, Aleš Medlín, Jiří Medlín. ČBS se na podpoře týmu finančně nepodílí. 

Výbor ČBS odhlasoval účast českého týmu v Tel Avivu pod hlavičkou Czech Republic  
(A: 5, N: 0, Z: 0). 

4.) MŠMT rozhodlo o přidělení státní dotace v programech SVAZ a REPRE pro rok 2019. 
V rámci programu SVAZ ČBS obdrží dotaci ve výši 444 960 Kč. V rámci programu REPRE ČBS obdrží 
dotaci ve výši 327 750 Kč.  Podrobnosti k rozpočtu a projektu jsou zveřejněny na stránkách ČBS 
v záložce sponzoři - http://www.czechbridge.cz/sponsoring. Přidělení dotace TALENT zatím MŠMT 
neoznámilo. 

5.) Výbor ČBS vydal systém trenérských tříd ČBS. Dokument a podrobnosti jsou zveřejněny 
na stránkách ČBS v sekci Svaz – trenéři. 

Výbor ČBS schválil systém trenérských tříd (A: 5, N: 0, Z: 0). 

Výbor ČBS vyzývá kluby, aby do 12. 5. 2019 zaslali aktuální seznam trenérů dle trenérských 
podmínek a žádost o zařazení trenérů do odpovídajících trenérských tříd. Po vytvoření aktuálního 
seznamu trenérů zvolí výbor ČBS tříčlennou komisi trenérů. 
První školení trenérů proběhne dne 22.-23. 6. 2019. 

6.) Výbor ČBS připravuje strukturu výchovy mládeže a výběru reprezentantů juniorských 
kategorií. Přípravou materiálů výbor pověřil Milana Macuru a Adama Janase. 

7.) Milan Macura a Pavel Teňak předložili první verzi  interní směrnice ČBS. O finální podobě 
bude výbor dále jednat s dalšími odborníky z řad členů ČBS a finální verzi ke schválení předloží 
výboru do 30. 4. 2019.  



8.) Výbor ČBS připravil návrh dokumentu Kodex reprezentanta, který bude muset podepsat 
každý hráč reprezentující ČBS na mezinárodních soutěžích pod hlavičkou České republiky. Výbor 
bude dále konzultovat obsah s odborníky z řad členů ČBS a finální verzi ke schválení předloží do 
30. 4. 2019. 

9.) Výbor ČBS schválil odměnu trenérům doprovázející juniorské týmy na mezinárodních 
akcích White House Amsterdam a Frankfurt Cup. Výše odměny je dána připravovanou směrnicí 
ČBS 2019 a bude vyplácena z dotací MŠMT SVAZ (případně TALENT) – odměna ve výši 5 hodin za 
den soutěže a výše hodinové mzdy dle uzavřené smlouvy. (A: 5, N: 0, Z: 0)  

10.) Výbor ČBS schválil příspěvek na juniorské reprezentační akce White House juniors a 
Frankfurt Cup. Na White House juniors přidělil výbor částku 7 000 Kč na dopravu (2 auta) a 
příspěvek na ubytování ve výši 22 500 Kč. Náklady jsou hrazeny z dotace REPRE.  
Na Frankfurt Cup výbor schválil příspěvek na dopravu ve výši 6 000 Kč, který bude hradit z dotace 
TALENT, pokud dotace TALENT nebude přidělena, bude příspěvek hrazen z dotace SVAZ  
(A: 5, N: 0, Z: 0). 

11.) Výbor ČBS vydal výzvu k přihlášení reprezentačních párů/týmů na Otevřené ME 
v Turecku. Maximálmí výše podpory ČBS činí 65 000 Kč a bude hrazená z dotace REPRE. 
podrobnější informace v dokumentu – Výzva OME Istanbul, zveřejněná na stránkách ČBS 
v aktualitách. Náklady budou hrazeny z dotace REPRE. (A: 5, N: 0, Z: 0) 

12.) Výbor ČBS schválil přispěvek na podporu juniorského týmu U26 na Mistrovství Evropy, 
které se bude konat 4.-11.7. 2019 ve Stokke, Norsko. ČBS přispěje částkou 122 850 Kč na náklady 
spojené s cestováním, ubytováním, stravou a vklady pro 6 hráčů. Celkové předpokládané náklady 
činí 140 100 Kč. Výbor schválil proplacení nákladů na trenéra a odměny dle připravovaných 
směrnic ČBS 2019 – odměna ve výši 5 hodin za den soutěže a mzdy dle uzavřené smlouvy. 
Náklady na ME v Norsku budou hrazeny z dotace REPRE (hráči) a SVAZ/TALENT (trenér).  
(A: 5, N: 0, Z: 0) 

13.) Výbor ČBS diskutoval účast juniorských týmů U16, U21 a U26W na Mistrovství Evropy 
juniorů, které se bude konat 4.-11.7. 2019 ve Stokke, Norsko. V rámci kategorie U26W není 
dostatek hráček, výbor ČBS tedy s podporou tohoto týmu nepočítá. V rámci kategorie U21 
převažují faktory finační náročnosti (140 100 Kč pro 6-členný tým bez kapitána, slevu a úlevy pro 
tým U16 nebyly zatím EBL schváleny) a kvality reprezentačních párů, výbor rozhodl o 
upřednostnění výslání hráčů na MS juniorů v Chorvatsku místo ME týmů v Norsku. V kategorii U16 
čeká výbor ČBS na vyjádření EBL ohledně příspěvku na účast v této kategorii. Náklady na kategorie 
U16 a U21 jsou v rámci dotace TALENT, která doposud nebyla MŠMT schválena.  Příspěvek na MS 
párů a týmů v Chorvatsku bude výbor diskutovat po přidělení dotace TALENT.  
(A: 5, N: 0, Z: 0) 

14.) Členská schůze schválila odměnu předsedovi ČBS Milanu Macurovi ve výši 15 000 Kč/měs 
za měsíce leden, únor a březen. V rozpočtu dotace SVAZ se počítá s částkou 120 000 Kč na 
odměnu za zabezpečení sportovní, organizační a servisní funkce spolku. Výbor ČBS vyzve členskou 
schůzi o schválení odměny na zbylé měsíce sezony 2019 s tím, že zbývající částka 60 000 Kč se 
bude hradit z rozpočtu ČBS. 

15.) Výbor ČBS projednal potřebu udržování a aktualizace webových stránek ČBS a 
pravidelných článků. Výbor odhadl časovou náročnost za rok 2019 na 250 hod. Při průměrné 
hodinové mzdě 200 kč/hod odpovídá částka v rozpočtu na 50 000 Kč. V rámci dotace SVAZ výbor 
počítá na novinářské služby a správu webu s částkou 10 000 Kč. Výbor požádá členskou schůzi o 
přidělení zbývající částky z rozpočtu ČBS. 

  



16.) Výbor odsouhlasil uzavření dohody o provedení práce či fakturace u OSVČ s: 

 Adam Kubica – Vedení bridžových turnajů – výše odměny: 300 Kč/hod (A: 4, N: 0, Z: 
Adam Kubica) 

 Dušan Šlachta – Vedení bridžových turnajů – výše odměny: 300 Kč/hod (A: 4, N: 0, Z: 
Adam Kubica) 

 Adam Janas – Výuka bridže na školách, adminsitrace webových stránek, administrativní 
činnost pro ČBS – výše odměny: 200 Kč/hod (A: 3, N: 0, Z: Adam Kubica, Adam Janas) 

 Zuzana Otradovcová –  Administrace a úprava webu ČBS, pořizování fotografií ze soutěží 
– výše odměny: 150 Kč/hod (A: 4, N: 0, Z: Adam Kubica) 

 Lucie Kohutová – Administrace a úprava webu ČBS, novinářské práce – výše odměny: 
150 Kč/hod (A: 4, N: 0, Z: Adam Kubica) 

 Robert Kvaček – Administrativní práce, pomocná činnost při organizaci soutěží – výše 
odmeny: 150 Kč/hod (A: 4, N: 0, Z: Adam Kubica) 

 Milan Macura – Trenérská činnost na reprezentačních akcích juniorů – výše odmeny: 
300 Kč/hod (A: 3, N: 0, Z: Adam Kubica, Milan Macura) 

 Erik Klemš – Trenérská činnost na reprezentačních akcích juniorů – výše odmeny: 
200 Kč/hod (A: 3, N: 0, Z: Adam Kubica, Erik Klemš) 

 Kamil Žylka – Trenérská činnost na reprezentačních akcích juniorů – výše odmeny: 
200 Kč/hod (A: 4, N: 0, Z: Adam Kubica) 

17.) Výbor ČBS obdržel žádost o členství v ČBS od právnické osoby Jizera Bridge MB, z.s., 
17. listopadu 1189, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav, IČ: 07958641. Výbor ČBS schválil 
přijetí bridžového klubu Jizera Bridge MB, z.s. za člena ČBS ke dni 8. 4. 2019. (A: 5, N: 0, Z: 0) 

18.) Výbor ČBS diskutoval přípravu materiálu pro rozhodcovské třídy a licencování rozhodčích. 
Výbor pověřil Adama Kubicu jako vedoucího týmu pro přípravu materiálů. Vzhledem k časové 
náročnosti projektu výbor schválil odměnu ve výši 5 000 Kč za vytvoření materiálů pro 
rozhodcovské třídy a  licencování trenérů za podmínky předložení finální verze k odsouhlasení 
výborem do 31. 8. 2019. (A: 5, N: 0, Z: 0)  

Za výbor ČBS sepsal Adam Janas, v Praze, dne 8. 4. 2019   
  


