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Zápis z jednání VV ČSJ 

Čtvrtek, 25. listopadu 2021, 12:00 - on-line jednání přes Microsoft Teams 

 

Přítomni: O. Bobek (od 13:00), V. Dvořák, K. Fantová, V. Lambl (do 16:30), T. Musil, M. Soušek, 

R. Vašík, M. Žižka  

Omluveni: 0 

KK: P. Ondráček  

Host: E. Skořepová 

 

1) Projednání zápisu      

 

 Zápis z říjnového zasedání Výkonného výboru byl jednohlasně schválen bez připomínek. 

 

  

K úkolu 21-15 (Realizovat nákup služeb od jednotlivých klubů ČSJ pro realizaci programu TALENT 

– podpora klubů): 

Úkol trvá. M. Soušek informoval, že nákup služeb od jednotlivých klubů ČSJ pro realizaci programu 

TALENT – podpora klubů probíhá průběžně. Vyúčtování příspěvku se uzavírá dne 10. 12. 2021. 

Veškeré prostředky alokované na nevyúčtované akce nebudou po tomto termínu vyplaceny. 

 

K úkolu 21-16 (Realizovat nákup služeb od jednotlivých lodních tříd pro realizaci programu TALENT 

– podpora ALT): 

Úkol trvá. M. Soušek informoval, že nákup služeb od jednotlivých lodních tříd pro realizaci programu 

TALENT – podpora ALT probíhá průběžně. Vyúčtování příspěvku se uzavírá dne 10. 12. 2021. 

Veškeré prostředky alokované na nevyúčtované akce nebudou po tomto termínu vyplaceny. 

 

K úkolu 21-24 (Realizovat vyplacení a vyúčtování schválené podpory účastníkům MS a ME v 

neolympijských lodních tříd pro rok 2021): 

Úkol trvá. M. Soušek informoval, že vyplacení a vyúčtování schválené podpory účastníkům MS a 

ME v neolympijských lodních třídách pro rok 2021 probíhá průběžně. Vyúčtování příspěvku se 

uzavírá dne 10. 12. 2021. Veškeré prostředky alokované na nevyúčtované akce nebudou po tomto 

termínu vyplaceny. 

 

K úkolu 21-31 (Vyplatit a vyúčtovat finanční příspěvky pro SCM 29er v roce 2021 z rozpočtové 

kapitoly KTM (1210): 

Úkol trvá. M. Soušek informoval, že vyplácení a vyúčtování finančních příspěvků pro SCM 29er v 

roce 2021 z rozpočtové kapitoly KTM probíhá průběžně. Vyúčtování příspěvku se uzavírá dne 10. 

12. 2021. Veškeré prostředky alokované na nevyúčtované akce nebudou po tomto termínu vyplaceny. 

 

K úkolu 21-32 (Vyplatit a vyúčtovat finanční příspěvky pro SpS a SCM T293 v roce 2021 z rozpočtové 

kapitoly KTM (1212): 

Úkol trvá. M. Soušek informoval, že vyplácení a vyúčtování finančních příspěvků pro SpS a SCM 

T293 v roce 2021 z rozpočtové kapitoly KTM probíhá průběžně. Vyúčtování příspěvku se uzavírá 

dne 10. 12. 2021. Veškeré prostředky alokované na nevyúčtované akce nebudou po tomto termínu 

vyplaceny. 

 

K úkolu 21-33 (Zaslat M. Souškovi do 20. 11. 2021 požadavky na jednotlivé rozpočtové kapitoly pro 

rok 2022 a dále zaslat informaci o prostředcích, které nebudou v jednotlivých kapitolách v roce 2021 

vyčerpány): Úkol zrušen. 
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K úkolu 21-34 (Na listopadovém zasedání předložit návrh na jmenování Jiřího Žáčka hl. měřičem 

LT Evropa):  

Úkol splněn: V. Lambl navrhl jmenovat Jiřího Žáčka měřičem ČSJ. VV návrh jednohlasně schválil. 

 

K úkolu 21-35 (Poslat panu Burdovi odpověď na dotazy v dopise zaslaném Výkonnému výboru dne 

30. 9. 2021): 

Úkol splněn. T. Musil informoval, že odeslal panu Burdovi odpověď na dotazy z dopisu pro VV ze 

dne 30. 9. 2021. 

 

K úkolu 21-36 (Zařadit třídu RS400 do seznamu LT ČSJ): 

Úkol splněn. M. Soušek informoval, že třídu RS400 zařadil do seznamu LT ČSJ. 

 

 

2) Zprávy z trenérsko-metodické komise a Jachtařské akademie ČSJ 

 

V. Dvořák – TMK, JA – informoval, že dne 9. listopadu 2021 Karel Lavický úspěšně složil závěrečné 

zkoušky na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze a stal se tak trenérem první 

třídy. 

 

V. Dvořák – TMK, JA – informoval, že na FTVS byla zaslána doplněná přihláška celkem pro 16 

zájemců o rekvalifikační kurz na trenérské licence II. třídy v roce 2022.  Studium bude zahájeno 25. 

ledna 2022 na setkání v rámci přednášek Jachtařské akademie ČSJ. VV ukládá V.  Dvořákovi 

projednat a připravit k uzavření smlouvu o vzdělávání trenérů II. třídy s Fakultou sportovních studií 

MUNI. 

 

Dále VV ukládá V. Dvořákovi zveřejnit na webu ČSJ seznam školitelů trenéru III. třídy. 

 

V. Dvořák – TMK, JA – informoval, že se aktuálně finalizují termíny přednášek Jachtařské akademie 

ČSJ, které budou zveřejněny na webu v průběhu prosince. 

 

V. Dvořák – TMK, JA – informoval, že se 9. 12. 2021 uskuteční v YC CERE setkání školitelů 

trenérů III. třídy. 

 

 

3) Informace KVS, SÚ ČSJ, trenérů SCM a SpS / nominace na mezinárodní závody 

 

Tomáš Musil – KVS, SÚ ČSJ – podal informace z průběhu oponentur v Centru sportu OLYMP MV 

ČR, které se konaly 16. 11. 2021. Pro rok 2022 zůstávají zařazeni Ondřej a Viktor Teplí a Karel 

Lavický na pozici instruktor sportu na plný úvazek (tj. beze změn). Na pozici smluvní sportovec 

(SMLS) jsou nově zařazeny Alessia Palanti, Barbora Švíková a Kristýna Chalupníková. 

 

T. Musil – místopředseda ČSJ, KVS, SÚ ČSJ – předložil návrh na složení reprezentačního družstva 

pro rok 2022, následovně: 

RD 

ILCA 7:   Ondřej Teplý 

   Viktor Teplý 

   Jakub Halouzka 

ILCA 6:  Alessia Palanti 

   Klára Himmelová 
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iQFoil M:  Karel Lavický  
 

RDJ    

iQFoil W:   Kateřina Švíková 

Barbora Švíková 

Kateřina Altmannová 

Výkonný výbor předložený návrh na složení RD a RDJ pro rok 2022 jednohlasně schválil. 

 

Výkonný výbor jednohlasně schválil (nehlasoval V. Dvořák) pozměněný návrh trenérky SCM 29er 

na přidělení lodí 29er pro sezonu 2021/2022 těmto posádkám: 

Juha/Čechura – CZE 2284 

Dadák/Viščor – CZE 3089 

Viščorová/Šlechtická – CZE 3088 

Iljuchin/Dvořák – CZE 2278 

Kraus L./ Baštář – CZE 3086 

Svobodová/Muchová – CZE 2285 

Nevelöš/Nevelöš – CZE 3087 

Lokajíčková/Klíma – CZE 2281 

Kučera/Rek – CZE 2287 

Košťálová/Košťálová – CZE 2279 

Benovičová/Šiknerová – CZE 2283 

Tkadlec/Paigerová – CZE 2286 

Košatová/Cibulková – CZE 2282 

 

Tomáš Musil – KVS, SÚ ČSJ – předložil dodatečný návrh nominace ALT ČWA na MS Raceboard a 

rozdělení podpory účasti na MS Raceboard: 

Nominovaní závodníci: Kamenský Radim, Lavický Karel, Král Jiří, Kamenský Pavel, Hrubý Pavel 

Návrh podpory závodníkům: 

45% - Radim Kamenský (3. místo) – 23 708,- 

35% - Karel Lavický (5. místo) - 18 440,- 

20% - Jiří Král (11. místo) - 10 537,- 

Výkonný výbor předložený návrh ALT na dodatečnou nominaci a podporu účasti na MS Raceboard 

jednohlasně schválil. 

  

VV ukládá T. Musilovi provést revizi smlouvy o zápůjčce lodí 29er pro rok 2022, a to zejména 

s ohledem na výši pojistného a provozních nákladů flotily lodí 29er. 

 

 

4) MČR 2021 

 

M. Soušek – STÚ, KZ – podal informace z letošních posledních MČR Team Race Q. 

 

 

5) Čerpání rozpočtu 2021 

 

Výkonný výbor vzal na vědomí čerpání rozpočtu ke dni 24. 11. 2021 a aktuální stav návrhu rozpočtu 

na rok 2022. 

 

Výkonný výbor jednohlasně schválil navýšení rozpočtu PR komise v roce 2021 o 26 000,- Kč oproti 

rezervě 4505. 
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6) Informace předsedy a výkonného sekretáře ČSJ  

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že řádná valná hromada EUROSAF se bude konat 12. 3. 

2022 v Záhřebu. 

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že EUROSAF Race Officials Meeting se bude konat 15. 3. 

2022 na Mallorce. 

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že probíhá podepisování dohod o členství v SCM/SpS mezi 

ČSJ a členy SCM/SpS. 

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že obdržel dopis od předsedy NSA Filipa Neussera k aktuální 

situaci ohledně vypsání dotačních výzev pro rok 2022 v návaznosti na to, že doposud není schválen 

rozpočet ČR na rok 2022 a začátek roku 2022 tak bude ČR hospodařit v rámci rozpočtového 

provizoria.  

 

Výkonný výbor jednohlasně schválil následující nominaci do ankety o nejlepšího světového jachtaře 

roku 2021: 

kategorie muži – Tom Slingsby 

kategorie ženy – Hannah Mills and Eilidh McIntyre 

11th Hour Sustainability Award – Foiling SuMoth Challenge 

VV ukládá D. Dvořákové odeslat na World Sailing za ČSJ ve stanoveném termínu nominaci na 

nejlepšího světového jachtaře 2021. 
 

Výkonný výbor obdržel žádost předsedkyně ALT Jany Košťálová o zařazení posádky Zosia Burska 

a Sára Tkadlecová do reprezentačního družstva v roce 2022. VV předal tuto žádost Sportovnímu 

úseku ČSJ. 

 

Dále Výkonný výbor obdržel od předsedkyně ALT zhodnocení sezóny a návrh dlouhodobé koncepce 

materiálové a trenérské podpory mládežnické lodní třídy 29er a zahájení systémové podpory lodní 

třídy 49er/49erFX od roku 2022. Tento materiál předal VV komisi talentované mládeže, aby s ALT 

29er a 49er jednala o předložených návrzích. 

 

 

7) Různé 

 

K. Fantová – KKK, PR – předložila žádost o vznik členství v ČSJ od Jachetního klubu Lovosice z.s. 

VV ukládá K. Fantové projednat s JK Lovosice jejich žádost ve smyslu potvrzení nástupnictví 

(přeregistrace) po klubu 1603. 

 

E. Skořepová – PR manažerka ČSJ – informovala, že na webu ČSJ je aktuálně zveřejněna výzva 

k hlasování do ankety „Jachtař roku 2021“. Návrhy nominací lze zasílat PR manažerce ČSJ do 

1. 12. 2021 na e-mail: skorepova@sailing.cz. 

 

VV ukládá PR manažerce připravit plán projektu „Začni s Jachtingem“ pro rok 2022 včetně 

rozpočtu. 

 

M. Soušek – STÚ, KZ – informoval, o tom že byla zahájena tvorba CTL pro rok 2022 a že veškeré 

informace o postupu zpracovaní byly zaslány dne 22. 11. 2021 všem subjektům ČSJ. 
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Na základě školení rozhodčích pro rozhodování na vodě (UMPIRE) komise rozhodčích předkládá 

návrh jmenovat níže uvedené osoby národními rozhodčími pro rozhodování na vodě (NU): 

Jan Blahoňovský - reg. č. 2103-0426 - číslo rozh. 0222 

Vladimír Rozsypal - reg. č. 2203-0185 - číslo rozh. 0586 

Výkonný výbor návrh KR jednohlasně schválil.  

 

V. Lambl – KMR, KLM – předložil návrh na jmenování Jiřího Žáčka hlavním měřičem LT Evropa. 

Výkonný výbor návrh jednohlasně schválil. 

 

 

 

Příští zasedání VV se bude konat ve čtvrtek, 16. prosince 2021 od 12 hod. přes Microsoft Teams. 

 

 

 

 


