
Zápis o činnosti ÚČBS za 2. a 3. čtvrtletí 2012 

Účastníci:   Milan Macura, Vladimír Nulíček, Jaroslav Hájek, Michal Králík 

Další oslovení: M. Franz, P.Pulkrab, Z.Frabša, O.Bahník, D.Šlachta, Jan Martynek ml., Pavel 

Sajal, Ondřej Krása, V. Urban 

Hlavní zasedání ÚČBS proběhlo dne 25.8.2012 od 14:00 do 22:00 hod na juniorském kempu 

v Čeložnici. Kromě zasedání v Čeložnici se ústředí sešlo během druhého čtvrtletí také v Uherském 

Hradišti při Malé ceně, kde hlavním tématem byla příprava nového rozdělení členských příspěvků, 

časopis, koncepce celostátních soutěží, a další. 

Úvodem 

V průběhu 2. a 3. čtvrtletí proběhla 3 hlasování Konference delegátů. Konference delegátů 

odsouhlasila zvolení Ondřeje Bahníka jako revizora ČBS. Z ústředí odstoupil Jiří Mašek z časových 

důvodů a na jeho místo byl Konferencí delegátů zvolen Michal Králík, který se stará hlavně o 

organizaci juniorských kempů a připravuje materiály pro výuku na středních školách, včetně 

náborového videa. Většina těchto materiálů je nyní již k dispozici a pokud bude chtít některý 

z kroužků začít výuku na střední škole, obraťte se na Michala Králíka a Jardu Hájka, kteří mají spoustu 

zkušeností i materiálů. Tématem třetího hlasování byly členské příspěvky na sezónu 2012/13, které 

Konference delegátů také odsouhlasila.  

Témata jednání ÚČBS 

Národní odvolací výbor: Ve 2. čtvrtletí nemusel NOV řešit žádná odvolání   

Disciplinární komise: DK řešila přestupek páru Bahník P. – Bahníková E. z Impového přeboru. 

Rozhodnutí DK najdete na stránkách ČBS (přímý odkaz zde). 

Soutěžní řád a propozice turnajů: Soutěžní řád prošel revizí a nový řád, platný od 1.9.2012 můžete 

najít na stránkách ČBS (přímý odkaz zde). Společně se soutěžním řádem byly také vyvěšeny změny 

v alertování a konvenční karty mini a maxi. Při turnajích nižší úrovně je možné nově využít jednodušší 

kartu mini. Soutěžní řád a dokumenty k němu přidružené vytvořila ad hoc sestavená soutěžní komise 

ve složení V. Nulíček, P. Pulkrab, Z. Frabša, O. Bahník, D. Šlachta. Na zasedání ÚČBS v Čeložnici 

proběhlo hlasování o platnosti nového soutěžního řádu: PRO: 4, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0 

Na webových stránkách (přímý odkaz zde) byly vyvěšeny informace k celostátní lize, které byly 

rozeslané také kapitánům družstev, které se účastnily minulého soutěžního ročníku. Plán organizace 

Párového přeboru je v přípravě, více se dočtete na stránkách ČBS v průběhu září-října. Termín 

přeboru je určen na 9.-10.2.2013. Nově byla vytvořena skupina párových turnajů nazvaná Czech 

bridge tour (CBT). Do CBT byly pro soutěční ročník 2012/13 zařazeny turnaje VC Znojma, VC Prahy, VC 

Českých Budějovic, VC Nového Města nad Metují a VC Czech Open Pardubice. Více informací a 

propozice těchto soutěží najdete na stránkách ČBS. 

  



Spolupráce ČBS s firmou Finesko: ÚČBS uzavřelo smlouvu s firmou Finesko o „Spolupráci o propagaci 

podílových listů podílového fondu“. Smlouvu podepsal předseda ČBS Milan Macura na základě 

hlasování ÚČBS na zasedání v Čeložnici: PRO: 4, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0. ČBS se na základě této 

smlouvy zavazuje vykonávat následující činnosti: propagovat společnost Finesko a fond Bridge při 

soutěžích pořádáných ČBS a na internetových stránkách, vydávat a distribuovat časopis Bridge, který 

bude obsahovat 8 stran, které naplní firma Finesko, a 24-32 stran, které budou obsahovat informace 

ČBS. Za tyto činnosti bude ČBS dostávat odměnu. Společnost Finesko se zavazuje zajistit a uhradit  

náklady na tisk časopisu Bridge a předat svazu minimálně takový počet výtisků, který bude roven 

aktuálnímu počtu členů ČBS navýšený o 10%. Dále bude Finesko vyplácet ČBS odměnu, kterou by ČBS 

mělo použít na reprezentaci ČR. Tato odměna se bude vyplácet měsíčně a bude vypočtena jako 

součet za získání a správu investic a to následujícím způsobem: za získání investic jako součet všech 

zaplacených vstupních přirážek klientů, ktečí jsou členy ČBS a nemají žádného poradce, kterému by 

Finesko vyplácelo odměnu, násobených 40%; za správu investic jako součet všech aktuálních hodnot 

podílových listů ve včech fondech klientů, kteří jsou zároveň členy ČBS znásobená 0,02%.   

Rozpočet na sezónu 2012/13: Pro zpřehlednění rozpočtu a finančních toků na bankovním účtu 

založilo ÚČBS tzv. Fondy ČBS, které jsou 4: Fond pro chod ČBS, Soutěžní fond, Fond ro rozvoj bridže  

a Reprezentační fond. Pro každý z těchto fondů se vede rozpočet zvlášť a je z něj vidět, kolik 

finančních prostředků se v jednotlivých fondech aktuálně nachází a na co se využily. Aktuální 

rozpočet těchto fondů bude zveřejněn na stránkách ČBS a bude aktualizován v měsíčních intervalech. 

Plánovaný rozpočet na sezonu 2012/13 najdete na stránkách ČBS po odsouhlasení Konferencí 

delegátů. ÚČBS se rozhodlo využít naspořené finanční prostředky z minulých let na investování 

v podílových fondech či uložit na spořící účet. O nejvýhodnější nabízené (bezrizikové) variantě 

zhodnocení rozhodne ÚČBS během září 2012. Příspěvky členů ČBS se rozdělují do všech fondů, kromě 

Reprezentačního fondu (ten je financován výhradně ze sponzorských darů). Do Fondu pro chod ČBS 

poputuje 1/5 příspěvků, zbylé 4/5 příspěvků se rozdělí rovnoměrně do Soutěžního fondu a Fondu pro 

rozvoj bridže.  

Dohoda mezi ČBS a SBZ: ÚČBS jedná se Slovenským bridžovým svazem o platnosti dohody mezi 

svazy, která byla podepsána 1.5.2005 (viz Dohoda o součinnosti). Obě strany se domnívají, že za 

současných podmínek již dohoda nemá význam a jednají o oboustraném odstoupení od smlouvy. 

Více informací bude zveřejněno na stránkách ČBS. 

Časopis: Na základě smlouvy se společností Finesko bude ČBS vydávat od sezóny 2012/13 tištěný 

časopis. Časopis bude vycházet v dvouměsíčních intervalech, první vydání je plánováno na začátek 

listopadu. Časopis bude ve formátu A5, bude barevný a celkový rozsah stránek se bude pohybovat 

v rozmezí 32-40 stran, z toho 8 stran naplní firma Finesko. Tisk časopisu zajistí firma Finesko, 

distribuci mezi členy ČBS bude zajišťovat svaz. Hlavní formou distribuce by mělo být osobní předání 

výtisků (počet výtisků = počet členů BK) delegátům jednotlivých klubů, kteří by se měli dále postarat 

o distribuci v rámci jejich bridžového klubu. 

Webové stránky: ÚČBS pracuje ve spolupráci s Viktorem Urbanem na nové podobě webových 

stránek ČBS. Programově jsou stránky již vytvořeny, zbývá ještě připravit grafiku a naplnit 

informacemi. Plánované spuštění stránek je začátkem roku 2013. 

Klasifikace a BIS: Na zasedání ÚČBS v Čeložnici se projednávaly možné změny v klasifikačním řádu. Na 

upravě klasifikačního řádu se bude pracovat během roku 2013. Pro sezonu 2012/13 byla navržena 



pouze drobná úprava parametrů pro výpočet KB a SB v závislosti na změně koncepce turnajů. 

Hlasování o konkrétním znění a vyvěšení změn proběhne během září. Více informací bude zveřejněno 

na stránkách ČBS. 

Reprezentace: ÚČBS hledá vhodné kandidáty pro sestavní reprezentační komise, která by měla 

připravit plán na nominaci reprezentačních družstev a předat návrhy soutěží, kterých by se družstva 

měla účastnit v sezóně 2012/13. Příspěvky na reprezentaci jsou brány výhradně jen ze sponzorských 

darů. Hlavním sponzorem ČBS pro rok 2012/13 je firma Finesko, která bude na měsíční bázi přispívat 

na reprezentaci ČR. Celková částka na reprezentaci by mohla dosahovat až 300 000 Kč (viz rozpočet).  

Propagační akce a PR manager: ÚČBS hledá vhodného kandidáta na pozici PR managera, který by 

měl na starost kontakt s médii a pomáhal při propagaci bridže na širší veřejnosti. 

Odměny za práci pro ČBS: Dle platných stanov  má ČBS právo ocenit a odměnit hráče, funkcionáře, 

rozhodčí, lektory i osoby za zásluhy o rozvoj a popularizaci sportovního bridže( viz § 11, odstavec 1.). 

ÚČBS odhlasovalo v poměru PRO: 4, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0 odměnu za práci pro ČBS Tomáši Fořtovi 

a Viktoru Urbanovi. Forma odměny spočívá ve snížení soutěžního příspěvku na 1 Kč.  

Školení rozhodčích: Na zasedání v Čeložnici ÚČBS rozhodlo v poměru PRO: 4, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0 

o příspěku Dušanu Šlachtovi na Regional TD workshop ve Wroclawi ve výši 5 000 Kč. 

 

Zapsal:  Milan Macura 

Dne:   25. 8. 2012 


