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Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Českého 

bridžového svazu za sezonu 2016-17 

Tato zpráva je sestavena pro soutěžní období a zároveň i hospodářský rok, který začal 1. 8. 
2016 a skončil 31. 12. 2017. V roce 2017 ČBS požádal o prodloužení účetního období z 
původního 31. 7. 2017 na aktuální 31. 12. 2017. Důvodem byl přechod z hospodářského 
roku na kalendářní. 

Výbor ČBS 
V sezoně 2016-17 byl ČBS zastupován výborem ve složení Ing. Milan Macura (předseda), 
MUDr. Jiří Emmer, Ing. Michal Kopecký, JUDr. Jan Martynek, Mgr. Jaroslav Hájek. Na svou 
funkci rezignoval v roce 2016 Jaroslav Hájek a na členské schůzi konané 20. 11. 2016 byl na 
jeho místo zvolen Adam Kubica. Dále v srpnu 2017 rezignoval na funkci ve výboru Ing. 
Michal Kopecký a k 31. 12. 2017 podal svou rezignaci také JUDr. Jan Martynek. Důvodem 
rezignace ve všech případech byl nedostatek času pro výkon funkce. Výbor byl doplněn 
na členské schůzi v lednu 2018 dvěma členy: Ing. Františkem Králíkem a Erikem Klemšem.  

Členská základna a bridžové kluby 
V sezoně 2016-17 zaplatilo členský příspěvek 475 hráčů, z toho 90 z nich bylo z kategorie 
juniorů do 25 let. Na příspěvcích se celkem vybralo 113 677 Kč. Alespoň jednoho turnaje 
evidovaného v matrice ČBS se v sezoně 2016-17 zúčastnilo 669 hráčů (z toho 218 hráčů 
nemělo v této sezoně zaplaceny členské příspěvky). 
Bridžových klubů s právním statutem je celkem 12. Kluby, které získaly právní statut 
v sezoně 2016-17 a byly přijaty výborem ČBS jsou BK Brno, Severočeský BK, BK Trutnov 
z.s. 

Soutěže organizované výborem ČBS 
Výbor ČBS zorganizoval v sezoně 2016-17 tradiční soutěže:  

 Celostátní liga – 3 úrovně, celkem 33 týmů, na vkladech se vybralo 122 400 Kč 

 MČR párů TOP – jeden víkend, celkem 37 párů, na vkladech se vybralo 18 925 Kč 

 MČR párů IMP – jeden víkend, celkem 42 párů, na vkladech se vybralo 21 800 Kč 

 MČR párů MIX – jeden víkend, celkem 32 párů, na vkladech se vybralo 11 450 Kč 

 Pohár ČBS – 2 víkendy, celkem 9 týmů, na vkladech se vybralo 13 300 Kč 

 MČR juniorských párů a MČR juniorských týmů organizoval BK Uherské Hradiště 
s účastí 16 párů, resp. 11 týmů. MČR Středoškolských párů organizoval BK VŠ a 
zúčastnilo se ho 20 párů. 

Celkem bylo na vkladech vybráno 186 875 Kč.  

Reprezentace ČR 
ČBS vyslal v novodobé historii nejvíce účastníků na ME. Nejvyšší účast jsme zaznamenali 
zejména v juniorské kategorii, kdy poprvé v historii měl ČBS zastoupení ve všech 4 
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juniorských kategoriích. Za úspěch lze považovat 9. místo z 27 týmů v kategorii juniorů, 
což bohužel nestačí na účast na MS, dále tým U21 obsadil 11. ze 17 týmů, tým U26W (žen) 
obsadil 8. místo z 10 týmů a tým U16 obsadil 13. místo z 16 týmů.  
Účast na Otevřeném ME v Itálii nebyla v minulých letech pravidlem a i zde jsme měli 
zastoupení alespoň jednoho hráče ve všech kategoriích kromě žen. Největších úspěchů 
dosáhli pár Hájková – Volhejn V. postupem do finále v soutěži MIX párů, Maxim Žmak 
postupem mezi nejlepších 16 týmů a Anatol Filip postupem do finále seniorských párů. 
Na dobré výsledky z předchozích let navázal Univerzitní tým, když na ME týmů ve 
Španělsku vybojoval stříbro. 
ČBS se účastnil v sezoně 2016-17 následujících reprezentačních akcí: 

 MS týmů U16 – zúčastnili se 4 hráči a 1 kapitán 

 ME Malých Federací 2016 – zúčastnili se 4 hráči 

 ME MIX párů – zúčastnili se 3 páry 

 ME MIX týmů – zúčastnil se 1 tým 

 ME Open párů – zúčastnili se 3 hráči 

 ME Open týmů – zúčastnili se 3 hráči 

 ME seniorských párů – zúčastnil se 1 hráč 

 ME seniorských týmů – zúčastnil se 1 hráč 

 ME Juniorských týmů – účast 1 týmu v každé  kategorii (U26, U21, U16 a U26W) 

 ME Malých Federací 2017 – zúčastnilo se 5 hráčů 

 ME Univerzitních týmů – zúčastnilo se 5 hráčů 
ČBS se podílel na účasti reprezentantů v roce 2017 částkou 217 000 Kč. V kategoriích 
dospělých se přispívalo jen částečně na vklad do soutěží, v juniorských kategoriích se 
kromě vkladů přispělo i na ubytování a dopravu. Významnou finanční podporou 
v juniorské kategorii byly také sponzorské dary hráčů do juniorského fondu. V sezoně 
2016-17 se vybralo 82 040 Kč a přispělo se na 6 akcí celkovou částkou 93 295 Kč.  

Správa webu a matriky ČBS 
Výbor ČBS zpravuje oficiální stránky ČBS na webu czechbridge.cz, který technicky 
spravuje Václav Frank. O administraci webu se staral Milan Macura. Dále výbor ČBS 
zpravuje databázi hráčů a výsledku na webu www.matrikacbs.cz, kterou technicky 
zpracovává Michal Humpál a Martin Buchal. O administraci webu se stará Milan Macura, 
Adam Kubica a Jaroslav Hájek. Web sportujemehlavou.cz – obsah webu bude převeden 
na stránky czechbridge začátkem roku 2018, provoz bude ukončen v sezoně 2018. 

Hospodaření ČBS 
Český bridžový svaz vykázal účetní zisk ve výši 70 tis Kč. Tento výsledek je způsoben 
postupným odpisem závazku, který byl primárně určen na krytí ztráty z pořádání ME 
juniorů v roce 2004 (77 tis Kč do výnosů) a odpisem nedobytné pohledávky z roku 2014 
(9 tis Kč do nákladů). Běžné hospodaření svazu je tedy téměř vyrovnané, jak bylo 
plánováno v rozpočtu. 

Na odměnách pro vedení svazu, jmenovitě Milanu Macurovi, bylo vyplaceno v roce 2016 
29 250 Kč, z čeho 4 388 Kč bylo odvedeno jako daň ze mzdy. V roce 2017 pak bylo 
vyplaceno 75 000 Kč, z čeho bylo 11 250 Kč odvedeno jako daň ze mzdy. Stav účtu fondu 
mládeže k 1. 8. 2016 činil 84 680 Kč, k 31. 12. 2017 pak 69 025 Kč. 

Za ČBS sepsal Milan Macura, předseda Českého bridžového svazu.  
 
V Praze, dne 8. 3. 2018 

http://www.matrikacbs.cz/

