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Činnost ČBS v hospodářském roce 2015-16
Český bridžový svaz pořádal v roce 2015-16 následující soutěže: Celostátní ligu, MČR IMP,
MČR TOP, MČR MIX. Uvedené soutěže jsou částečně hrazeny ze startovného soutěžících,
částečně z prostředků ČBS.
ČBS v tomto roce zahájil tvorbu nových webových stránek, s jejich spuštěním do plného
provozu se počítá od začátku roku 2017 (czechbridge.cz).
Dále ČBS financoval novou databázi hráčů, výsledků z turnajů a klasifikaci – tzv. matriku
CBS. Matrika obsahuje evidenci členů svazu a přehled výsledků soutěží. Dále slouží jako
přihlašovací aplikace na jednotlivé soutěže a to jak ty, které jsou pořádány svazem, tak i
takové, které pořádají jednotlivé kluby či skupiny hráčů. Získaná data jsou zdrojem pro
výpočet klasifikace hráčů a pro udělování výkonnostních tříd. Matrika slouží také pro
evidenci klubů a dat spojených s jejich členstvím v ČBS.
Na členských příspěvcích bylo vybráno 115 565 Kč, na vkladech do soutěží bylo vybráno
celkem 166 400 Kč. Z těchto prostředků byly hrazeny zejména náklady přímo spojené
s organizováním soutěží (příprava partií, pronájem prostor, mzdy rozhodčím) celkem
105 280 Kč. V případě 1. a 2. celostátní ligy vyplácí svaz solidární příspěvek na dopravu
pro mimopražské soutěžící (všechna kola se konají v Praze). Příspěvky na dopravu jsou
vypočítány dle vzdálenosti místa bydliště hráčů do Prahy či vzdálenosti klubu s licencí
týmu do Prahy., Na každé kolo základní části se rozdělí 12 000 Kč, celkem tedy 36 000 Kč.
Kompenzovány byly i jiné dopravní náklady dle žádostí hráčů a kapitánů na zahraniční
soutěže ve výši 34 659 Kč. Tyto dopravní náklady byly z části zpětně hrazeny dotací a
z části úhradou z juniorského fondu.
Dále bylo svazem uhrazeno startovné na EUSA Games Chorvatsko, ME Liepaja a ME
Budapešť. (celkem 122 851 Kč). Část startovného byla pokryta dotací, celkem ve výši
113 906 Kč.
V roce 2015-16 vznikl nárok na výplatu výher za tento ročník CBT (Czech Bridge Tour),
výhry byly vyplaceny v celkové výši 14 000 Kč. Na poháry a jiné trofeje pro vítěze bylo
vynaloženo 16 597 Kč.
Na podporu mladých hráčů – tedy dětí (do 15-ti let), mladistvých (do 20-ti let) a juniorů
(do 26-ti let) byl založen Juniorský fond. Tento fond shromažďuje finanční prostředky od
dárců. Za tímto účelem byl zřízen speciální bankovní účet. Tyto prostředky jsou určeny
výhradně pro uvedenou skupinu hráčů. Hráči, případně kapitáni týmů mohou žádat fond
1

o úhradu nákladů spojených s jejich reprezentací v bridži. Na juniorském fondu bylo
vybráno celkem 78 500 Kč, na kompenzaci části cestovních výloh a startovného na
juniorské soutěže v daném roce bylo utraceno celkem 9 220 Kč. Počáteční zůstatek
juniorského fondu byl 15 400 Kč, ke konci účetního období zbývá 84 680 Kč.
ČBS přefakturoval Bridžovému spolku Havířov část nákladů na úhradu ubytování,
startovného a cestovného na ME Liepaja ve výši 17 000 Kč.
Na přípravu oblastního kola 3. ligy Morava bylo vynaloženo 2 400 Kč.
Na ubytování a letenky juniorů bylo vydáno 65 285 Kč, na letenku na meeting EBL
(European Bridge League) v Římě 3 158 Kč.
Na ostatních nákladech (web, matrika, poštovné apod.) bylo vynaloženo 41 727 Kč.
ČBS obdržel v roce 2016 dotaci od MŠMT v rámci programu „V. Činnost sportovních
svazů“. Dotace činila celkem 188 900 Kč, do konce účetního období (do 31. 07. 2016) bylo
z dotace čerpáno celkem 136 909 Kč. Zbývající část bude vyčerpána do konce roku 2016.
Finanční prostředky z dotace byly použity z části na úhradu ubytování a z části na úhradu
startovného v mezinárodních soutěžích (ME juniorů Liepaja, ME Budapešť, EUSA Games
Chorvatsko), dále na úhradu členských příspěvků do EBL (European Bridge League) –
celkem 13 515 Kč, příspěvky WBF (World Bridge Federation) – celkem 9 488 Kč.
V položce jiné provozní výnosy odepsal svaz část půjčky na krytí dluhu z ME Juniorů 2004
(poskytovatel půjčky se svazem nekomunikuje), a dále přijaté přeplatky z minulých let,
celkem ve výši 83 100 Kč.
Svaz odepsal rovněž nedobytnou pohledávku za WMS Investiční fondy ve výši 66 398 Kč.
Kurzové zisky činily 45,67 Kč, kurzové ztráty 3 862 Kč. Bankovní poplatky 4 191 Kč.
Poskytnuté zálohy ke konci účetního období byly 24 670 Kč a pohledávky z obchodních
vztahů 17 000 Kč, vše bylo k datu sestavení tohoto výkazu již vyrovnáno.
Nesplacené závazky svazu k rozvahovému dni byly 37 600 Kč, do data sestavení tohoto
výkazu byly již svazem uhrazeny.
Stav účtu KB k 31. 07. 2016 byl 553 873,75 Kč, stav účtu FIO (juniorský fond) 84 680 Kč.
Stav pokladny byl 9 880 Kč. Svaz eviduje pohledávku ve výši 1 800 Kč za neuhrazené
vklady do 3. ligy z uplynulé sezony.
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Zbývající dluh svazu z titulu půjčky na ME juniorů 2004 byl ke konci účetního roku 153
529 Kč. Dohadné účty pasivní vykázaly zůstatek 17 860 Kč (odhad cen a pohárů uplynulé
sezony).
ČBS vykázal kumulovaný účetní zisk předchozích let ve výši 372 815,90 Kč, v roce 2015-16
byl navýšen o zisk účetního období ve výši 58 107,87 Kč.
V následující sezoně 2016-17 plánuje ČBS hospodařit s lehce deficitním rozpočtem
s pravidelnými zisky a výdaji z organizování soutěží pořádanými ČBS. Plánovaný deficit
bude hrazen kumulovaným ziskem z minulých let. Důvodem plánovaného deficitu jsou
zejména výdaje spojené s vylepšením matriky a nového webu ČBS. V případě získání
dotace MŠMT plánuje ČBS podpořit reprezentaci ČR na mezinárodních soutěžích, zejména
na ME juniorů na Slovensku, ME Open v Itálii, Univerzitním ME ve Španělsku, turnaji
Malých Federací a dalších přípravných turnajích v rámci mládežnické i Open reprezentace.
ČBS nevlastní skórovací zařízení pro výpočty turnajů a musí si jej pronajímat. Z tohoto
důvodu ČBS plánuje v případě získání dotace zakoupit skórovací zařízení (Bridgemate),
včetně potřebného materiálu pro hru – karty, boardy, bidding boxy. ČBS plánuje pokračovat
v programu výuky bridže na středních a vysokých školách. S tím souvisí plánované výdaje
na náborové akce, výuku bridže, školení lektorů, přípravu a produkci propagačních
materiálů. ČBS bude dále pokračovat na zlepšování funkčnosti matriky ČBS a prezentaci
dat na nových webových stránkách. Provoz ČBS plánuje výbor ČBS zefektivnit uzavřením
dohody o provedení práce z řad členů ČBS, kteří budou zodpovědní za administrativní a
technické zajištění provozu ČBS.
Za výbor ČBS sepsal Milan Macura, dne 30. 10. 2016
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