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Zápis z jednání VV ČSJ 

Čtvrtek, 12. března 2020, 12:00, YC CERE, Praha 4 - Podolí 

 

Přítomni: Brabec, Bobek, Fantová (od 14:00), Lambl, Musil, Soušek, Sünderhauf (od 14:00 do 

18:00), Vašík 

Omluveni: Kraus 

PR: Skořepová (do 18:50) 

KK: Ondráček (do 19:00) 

 

 

1) Projednání zápisu 

 

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

  
  

K úkolům 19-58 (Postupovat podle navržené koncepce a jednat s konkrétními kluby o přidělení 

plachetnic) a 20-01 (Po předání všech lodí Laser a Optimist vypracovat závěrečnou zprávu z 

předávání lodí): Úkoly trvají. V. Lambl informoval, že předávání lodí Optimist stále pokračuje. 

V současné době je předáno sedm lodí Laser a 15 lodí Optimist. Závěrečná zpráva bude členům VV 

předložena na dubnovém zasedání. VV vzal na vědomí průběžné informace z průběhu předávání 

lodí. 

 

K úkolu 19-62 (Zaslat členům sportovního úseku (Lambl, Bobek, Musil, Sünderhauf) do 3. února 

návrh na rozdělení podpory MS/ME směrnice C20, a následně návrh předložit na únorovém 

jednání VV):  

Úkol splněn. T. Musil na základě opětovně zaslaných podkladů od lodních tříd vypracoval návrh na 

rozdělení podpory na akce MS/ME dle směrnice C20. Projednáno v bodě 3) tohoto zápisu.  

 

K úkolu 19-64 (Ve spolupráci se zástupci LT Bic Techno 293 připravit návrh výběru nového 

trenéra SCM Bic Techno 293):  

Úkol trvá. O. Bobek informoval, že trenérovi Bic Techno K. Lavickému končí smlouva v polovině 

běžící sezony (30. 4. 2020). KTM plánuje pro zbytek sezóny 2020 ve spolupráci se zástupci Bic 

Techno a trenérem SCM najít přechodné trenérsko-organizační zajištění s rozšířenou spoluprací se 

zahraničními trenéry a v průběhu roku provést řádný výběr nového trenéra SCM Bic Techno, který 

by nastoupil nejpozději od listopadu 2020.  

 

Výkonný výbor ukládá KTM připravit pro dubnové zasedání VV koncept způsobu výběru trenéra. 

Dále VV ukládá KTM na květnovém zasedání VV předložit konkrétní podmínky výběru trenéra.  

 

K úkolu 19-65 (Vyplatit reprezentantům schválené zálohy na náklady spojené se sportovní 

činností): 

Úkol trvá. A. Soušek informoval, že o zálohu zatím nepožádal Jakub Halouzka a Kateřina Švíková. 

 

K úkolům 19-67 (Připravit na únorové zasedání VV podklady pro pořízení movitého majetku) a  

20-02 (Předložit VV do 27. 2. 2020 ke schválení per rollam finální podklady pro pořízení movitého 

majetku v roce 2020 z investičního programu MŠMT): 

Úkoly splněny. T. Musil předložil Výkonnému výboru podklady pro pořízení movitého majetku v 

roce 2020 z investičního programu MŠMT. Jedná se o tři trenérské čluny včetně vleků v celkové 

hodnotě cca 2,4 mil. Kč, plachetnice Laser v celkové hodnotě cca 1,4 mil. Kč, plováky IQ Foil a 

Bic Techno v celkové hodnotě cca 2 mil. Kč, plachetnice 29er v celkové hodnotě cca 1,4Kč, 
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plachetnice Optimist (závodní i tréninkové) v celkové hodnotě cca 1,8 mil. Kč, plachetnice RS Feva 

v celkové hodnotě cca 1,2 mil. Kč. VV předložený návrh hlasováním (pro: Lambl, Vašík, Soušek, 

Brabec, Musil, Fantová; proti: 0; zdržel se: Bobek) schválil. 

 

K úkolu 20-04 (Předložit na březnovém VV návrh na nového předsedu KVS): 

Úkol trvá. T. Musil informoval, že byli osloveni potenciální kandidáti, s nimiž dosud jednání 

probíhají. 

 

K úkolu 20-06 (Připravit návrh dané problematiky k doplnění programu RACE CONTROL a 

doplnění směrnice, která by vedla ke zpřesnění práv a povinností hl. rozhodčího při řízení závodu): 

Úkol splněn. M. Soušek informoval, že M. Pavlovský vypracoval odpověď k žádosti ALT Q, 

týkající se rozhodování při závodech LT Q. Odpověď je přílohou tohoto zápisu.  

 

 

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

 

Z. Sünderhauf – TMK – seznámil Výkonný výbor s aktivitami Jachtařské akademie ČSJ (viz 

příloha tohoto zápisu).   

 

Výkonný výbor v reakci na otevřený dopis Michala Smolaře, který může naplňovat skutkovou 

podstatu projevu nekorektního a nedisciplinovaného chování, které muže poškodit dobré jméno 

Českého svazu jachtingu, shledal návrh T. Musila na zahájení disciplinárního řízení s M. Smolařem 

(reg. č. 7036-0003) jako důvodný. Výkonný výbor tento případ předává disciplinární komisi ČSJ 

k řešení. Výkonný výbor jednohlasně schválil toto usnesení. 

 

 

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

 

VV rozhodl jednohlasně o vyplacení zbývajících částek budgetu pro 1. pololetí 2020 na základě 

podepsaní smlouvy E30, které byly schváleny na lednovém zasedání VV.  

Výkonný výbor ukládá M. Souškovi realizovat s reprezentanty vyplacení zbývající částky budgetu 

pro 1. pololetí 2020.  

 

VV ukládá J. Krausovi předat T. Musilovi kompletní agendu KVS, zejména správu informačního 

systému tréninkových plánů RD nejpozději do 20. 3. 2020.  

 

T. Musil – místopředseda ČSJ, SÚ, KVS – informoval, že 11. 3. 2020 byl zrušen kvalifikační závod 

v Janově, a že MOV posunul termín pro kvalifikaci jachtingu do 30. 6. 2020. Dále informoval, že 

pokračuje příprava dopravy materiálu pro K. Lavického do Japonska. VV vzal předložené 

informace na vědomí.  

Sportovní úsek dále sleduje situaci kolem nákazy koronaviru.  Výkonný výbor uděluje Sportovnímu 

úseku ČSJ mandát k pořízení kontejneru pro přepravu materiálu a ke schválení dalších výdajů 

spojených s dopravou materiálu pro K. Lavického do Japonska. VV o tomto usnesení rozhodl 

jednohlasně. 

 

T. Musil – místopředseda ČSJ, SÚ, KVS – na základě opětovně zaslaných podkladů od lodních tříd 

vypracoval návrh na rozdělení podpory na akce MS/ME pro tok 2020 dle směrnice C20 následovně:  
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RD ALT Náklady na akci 
Příspěvek na 

akci 

 

2.4mR – ME, GER, Travemunde, 21. - 25. 7. 2020 26 512 Kč 26 197 Kč 
Cadet – ME, ITA, Garda, 25. - 31. 7. 2020 41 634 Kč 41 138 Kč 
Cadet – MS, AUS, Melbourne,28.12.2020-5.1.2021 212 545 Kč 210 015 Kč 
Evropa muži – MS, SWE, Raa, 11.-17.7.2020 23 514 Kč 23 234 Kč 
Evropa juniorky – MEJ, GER, Robel, 3.-7.8.2020 8 263 Kč 8 164 Kč 
Evropa junioři – MEJ, GER, Robel, 3.-7.8.2020 8 263 Kč 8 164 Kč 
FD – MS, ESP, Altea, 10. - 18. 9. 2020 84 665 Kč 83 657 Kč 
FB – MS, IRL, Howth, 9.-14.8.2020 155 135 Kč 153 288 Kč 
Raceboard – MS, HUN, Balatonfured, 23.-30.8.2020 42 691 Kč 42 182 Kč 
Raceboard - ME, POL, Sopoty, 1. - 6. 6. 2020 49 310 Kč 48 723 Kč 
RS Feva – MS, GER, Travemunde, 20. - 25. 7. 2020 98 855 Kč 97 678 Kč 
2.4mR – MS, USA, Tampa, 7. - 13. 11. 2020 60 667 Kč 59 944 Kč 
RS 500 – MS, GER, Travemunde, 20. - 25. 7. 2020 87 826 Kč 86 780 Kč 
RS Tera Sport – MS, GER, Travemunde, 17. - 20. 7. 2020 10 965 Kč 10 835 Kč 

CELKEM: 910 845 Kč 900 000 Kč 

 

VV předložený návrh jednohlasně schválil. 
 

O. Bobek – KTM – podal informace o probíhajících akcích SCM a SpS. Zprávy trenérů SCM a SpS 

za únor jsou přílohou tohoto zápisu.  

 

O. Bobek – KTM – předložil návrh na rozdělení budgetu pro RDJ Laser pro rok 2020 následovně: 

A. Palanti – 180 000,- Kč 

K. Himmelová – 170 000,- Kč 

B. Přikryl – 160 000,- Kč 

V. Moučka – 105 000,- Kč 

  

T. Musil – místopředseda ČSJ, SÚ, KVS – předložil následující protinávrh na rozdělení budgetu pro 

RDJ Laser pro rok 2020 s odůvodněním, že A. Palanti čerpá individuální podporu a nevyužívá 

služeb trenéra SCM Laser: 

A. Palanti – 245 000,- Kč 

K. Himmelová – 165 000,- Kč 

B. Přikryl – 160 000,- Kč 

V. Moučka – 100 000,- Kč 

 

VV hlasováním (pro: Musil, Vašík, Fantová, Brabec, Sünderhauf; proti: Soušek, Lambl; zdržel se: 

Bobek) schválil protinávrh T. Musila. 

 

KTM po konzultaci s trenéry příslušných SCM navrhuje přeřazení z RDJ do SCM A u těchto 

posádek: Jaroslav Čermák – Petr Košťál (29er) a Mikuláš Vaszi (Laser). Důvodem je redukovaný 

počet dní na vodě z důvodu studia. Jejich budget nebude tímto samotným krokem ovlivněn, pro 

zajištění větší flexibility je převeden do budgetu příslušného SCM a bude dále přidělen trenérem 

SCM dle skutečné aktivity a výsledků v průběhu sezóny.  

VV hlasováním (pro: Bobek, Musil, Vašík, Brabec, Lambl; proti: Soušek, Fantová; zdržel se: 

Sünderhauf) schválil návrh na přeřazení posádky J. Čermák – P. Košťál z RDJ do SCM A. 
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VV hlasováním (pro: Bobek, Musil, Vašík, Brabec, Lambl, Soušek, Fantová; proti: 0; zdržel se: 

Sünderhauf) schválil návrh na přeřazení M. Vaszi z RDJ do SCM. 

 

Komise talentované mládeže posoudila plnění povinností trenérky SpS Q a zjistila nedostatky 

v rámci plnění smluvních povinností trenérky SpS Q, které však nejsou tak závažné, aby z nich 

vyplývalo okamžité ukončení smlouvy. VV ukládá KTM a LK zaslat N. Staňkové výzvu 

k odstranění nedostatků v plnění smlouvy s ČSJ. VV toto usnesení jednohlasně schválil.  

 

VV obdržel žádost ALT Q o jmenování Team Leaderů na akce MS a ME lodní třídy Optimist. 

Výkonný výbor ukládá KTM předložit finální jmenovitý návrh na dubnovém zasedání VV.   

 

 

 

4) MČR 2020 

 

M. Soušek – STÚ, KZ – podal informace z jednání komise rozhodčích, které se konalo 1. března 

2020 v Třemošnici. Zápis z jednání KR je přílohou tohoto zápisu. 

 

VV jednohlasně schválil nominace funkcionářů na MČR v roce 2020 (viz příloha tohoto zápisu). 

 

VV vzal na vědomí nominace rozhodčích na významné závody v roce 2020 (viz příloha tohoto 

zápisu). 

 

Sportovní úsek ČSJ navrhuje, aby lodní třídě Laser 4. 7 byla udělaná výjimka ze směrnice C13 

(článek 6) pro pořádání MČR Laser 4.7 v roce 2020, a to z důvodu, že se jedná v rámci ČSJ o 

podporovanou lodní třídu – přípravná třída. VV hlasováním (pro: Fantová, Bobek, Musil, Vašík, 

Lambl, Sünderhauf; proti: Soušek, Brabec; zdržel se: 0) návrh schválil.  

 

5) Čerpání rozpočtu 2019/Návrh rozpočtu 2020 

 

VV jednohlasně schválil čerpání rozpočtu ke dni 31. 12. 2019. 

 

VV vzal na vědomí čerpání rozpočtu ke dni 5. 3. 2020. 

 

 

6) Informace předsedy a výkonného sekretáře ČSJ  

 

Výkonný výbor v důsledku vyhlášení nouzového stavu v ČR a nařízení vlády jednohlasně 

schválil zrušení konání Valné hromady ČSJ v termínu 21. 3. 2020. O novém termínu konání 

VH ČSJ budou základní subjekty ČSJ informovány min. 60 dnů předem. 

VV ukládá D. Dvořákové zaslat toto rozhodnutí na všechny subjekty ČSJ. 

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval o tom, že ČSJ uzavřel smlouvu s ČOV o spolupráci při 

zajištění účasti na OH TOKIO 2020. 

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že bylo vyhověno žádosti J. Kališe o odklad úhrady 

poplatku za užívání lodě Laser na rok 2020, a to se splatností do konce června 2020. 
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R. Vašík – předseda ČSJ – podal informace, že Vysokoškolské sportovní centrum MŠMT vybralo 

do projektu na podporu studentů s mimořádnou sportovní výkonností na veřejných vysokých 

školách dva jachtaře, a to Benjamina Přikryla a Jakuba Halouzku. 

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval o tom, že byla uzavřena smlouva o právních službách 

s advokátní kanceláří Brož & Sokol & Novák. 

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval o tom, že advokát spolku Jachtsport Brno z. s. poslal dne 

6. 3. 2020 žádost o zaslání informací a dokumentace výběrových řízeních na koupi movitých věcí 

ČSJ. Odpověď na tuto žádost připravuje advokátní kancelář Brož & Sokol & Novák. 

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval o tom, že byl zrušen Meeting EUROSAF v Záhřebu.  

Meeting bude probíhat elektronickou formou v plánovaném termínu 28. 3. 2020, ČSJ zastoupí na 

tomto valném shromáždění Václav Brabec.  

 

Výkonný výbor obdržel podnět od paní R. Živné k disciplinárnímu řízení na osobu oprávněnou ke 

schvalování zápisu zahraničních závodů do žebříčku ČSJ (směrnice C1). VV shledal tuto žádost 

jako nedůvodnou. Dle názoru VV nebylo žádostí prokázáno, že by uvedená osoba porušila 

disciplinární řád ČSJ. VV hlasováním (pro: Fantová, Brabec Bobek, Musil, Vašík, Lambl, 

Sünderhauf; proti: 0; zdržel se: Soušek) návrh usnesení schválil. 

 

VV obdržel současně podnět od p. Živné k disciplinárnímu řízení na Kontrolní komisi ČSJ. VV 

shledal tento podnět jako neodůvodněný, a to vzhledem k tomu, že Kontrolní komise ČSJ není 

osobou či subjektem ve smyslu disciplinárního řádu. 

VV hlasováním (pro: Fantová, Bobek, Musil, Vašík, Brabec, Lambl, Sünderhauf; proti: 0; zdržel se: 

Soušek) návrh usnesení schválil. 

 

VV jednohlasně schválil návrh YC Doksy na udělení čestného Zlatého odznaku panu Miloslavu 

Pokornému (1946) a návrh Krajského svazu jachtingu 16 + 17 na udělení čestného Stříbrného 

odznaku panu Václavu Hnízdilovi (1950).  

 

Výkonný výbor obdržel oznámení předsedy VV ALT Sea Scape Jana Myslíka, že na základě 

jednomyslného rozhodnutí Výkonného výboru ALT vystupuje ALT Sea Scape z Českého svazu 

jachtingu ke dni 11. 3. 2020. Výkonný výbor ČSJ bere toto rozhodnutí na vědomí. 

 

Výkonný výbor obdržel oznámení předsedy VV ALT Splash Martina Mojdla, že na základě 

jednomyslného rozhodnutí Výkonného výboru ALT vystupuje ALT Splash z Českého svazu 

jachtingu ke dni 11. 3. 2020. Výkonný výbor ČSJ bere toto rozhodnutí na vědomí. 

 

Výkonný výbor obdržel oznámení, že Tělovýchovná jednota Bohemia Poděbrady vyloučila ze 

svého oddílu pět členů ČSJ. VV bere tuto informaci na vědomí. 

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že byly vyúčtovány všechny loňské dotace MŠMT a děkuje 

M. Souškovi a D. Dvořákové za zpracování všech vyúčtování. Dále R. Vašík informoval, že 

postupně na svaz přicházejí dotace pro rok 2020. 

 

 

7) Různé 
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VV jednohlasně schválil návrh Komise rozhodčích na jmenování zasloužilých rozhodčích ČSJ 

následovně: 

Anna Kujalová (1949), Hana Tlášková (1948), Vlasta Nováková (1951). 

 

 

Výkonný výbor vzal na vědomí přehled práce PR manažerky za leden a únor 2020 a plán práce na 

březen a duben 2020 (viz přílohy tohoto zápisu). 

 

E. Skořepová – PR – informovala o tom, že výstava For Boat je kvůli nařízení státu s platností od 

úterý 18:00, kdy jsou zakázány všechny hromadné akce nad sto lidí, zrušena. Opatření platí do 

odvolání. 

 

Výkonný výbor děkuje Katce Fantové a Evě Skořepové za uspořádání galavečera českého jachtingu 

spojeného s vyhlášením ankety Jachtař roku 2019. 

 

VV ukládá T. Musilovi jednat s pojišťovnami k zajištění nabídek pojištění nákladu přepravovaného 

na vlecích ČSJ.   

 

Komise mládeže a rozvoje členské základny (KMR) předkládá následující návrh rozdělení podpory 

klubů pracujících s mládeží pro rok 2020 (položka 1301 rozpočtu ČSJ): 

S ohledem na požadavek většiny klubů pracujících s mládeží na dřívější rozdělení příspěvku na tuto 

činnost KMR navrhuje rozdělit polovinu příspěvku, tedy 600.000,- Kč podle účasti na závodech v 

roce 2019 a druhou polovinu podle účasti v roce 2020. První polovina tak může být rozdělena nyní 

a druhá polovina na konci sezóny 2020. V roce 2021 a v letech následujících navrhuje KMR tento 

příspěvek klubům rozdělovat celý na základě účasti na závodech v předchozí sezóně, tedy na 

začátku sezóny aktuální. 

Dále KMR navrhuje sjednotit koeficient podpory lodní třídy Bic Techno u podpory klubů i podpory 

lodních tříd (přílohy 6.3 a 6.4 směrnice C22) na hodnotu 2. 

Dále KMR navrhuje pro rok 2020 navýšit jednorázový příspěvek klubu za nového závodníka do 14 

let nebo za závodníka přecházejícího na přípravnou třídu ve věku 15 - 18 let z 2.500,- na 4.000,- 

Kč. Výkonný výbor shora uvedené návrhy jednohlasně schválil. 

 

Všechny tyto úpravy jsou zapracovány v přiloženém novém znění přílohy 6.3 směrnice 

C22 Koncepce podpory rozvoje jachtingu.  

 

Na základě shora uvedených úprav přílohy 6.3 směrnice C22 KMR předkládá návrh rozdělení první 

poloviny podpory klubů pracujících s mládeží (položka 1301 rozpočtu ČSJ, 600.000,- Kč)  

 

Reg.č. Klub (celkem 35) 
Do 14 let   15 – 18 let   

Účast 
klubových 

týmů 
CELKEM 

Kč   Kč   Kč 

1101 Český Yacht Klub 21 371 Kč   10 000 Kč   74 847 Kč 106 219 Kč 
1103 TJ Císařská louka - yachting, z.s. 0 Kč   4 000 Kč   0 Kč 4 000 Kč 
1130 YC CERE Praha 0 Kč   6 000 Kč   19 157 Kč 25 157 Kč 
1145 Orthodocks Yacht Club o.s. 0 Kč   2 000 Kč   0 Kč 2 000 Kč 
1149 YC Lískovec, z.s. 2 914 Kč   2 000 Kč   0 Kč 4 914 Kč 
1203 YC Neratovice 3 886 Kč   4 000 Kč   10 247 Kč 18 133 Kč 
1206 JO TJ Bohemia Poděbrady, z.s. 3 886 Kč   8 000 Kč   0 Kč 11 886 Kč 
1214 Jachtklub Toušeň, z.s. 3 886 Kč   6 000 Kč   0 Kč 9 886 Kč 
1302 DIM Bezdrev 0 Kč   0 Kč   5 792 Kč 5 792 Kč 
1305 Jachetní klub Černá v Pošumaví, z.s. 3 886 Kč   0 Kč   0 Kč 3 886 Kč 
1309 Yacht Club Kovářov 1 943 Kč   0 Kč   0 Kč 1 943 Kč 
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1401 Lokomotiva Plzeň 6 800 Kč   6 000 Kč   15 148 Kč 27 948 Kč 
1504 JK Cheb 0 Kč   0 Kč   1 337 Kč 1 337 Kč 
1508 Jachtklub Sokolov, z.s. 1 943 Kč   0 Kč   0 Kč 1 943 Kč 
1602 YCR Jachting Roudnice n/Labem 3 886 Kč   0 Kč   0 Kč 3 886 Kč 
1606 TJ VS Duchcov 11 657 Kč   0 Kč   12 920 Kč 24 577 Kč 
1607 YC Nechranice 0 Kč   0 Kč   1 337 Kč 1 337 Kč 
1609 YC SK Štětí 0 Kč   4 000 Kč   23 167 Kč 27 167 Kč 
1701 Yacht Club Doksy 1 943 Kč   0 Kč   11 138 Kč 13 081 Kč 
1702 Jachtklub Máchova jezera Staré Splavy 7 771 Kč   0 Kč   11 584 Kč 19 355 Kč 
1703 Jachtklub Česká Lípa 6 800 Kč   2 000 Kč   8 465 Kč 17 265 Kč 
1705 TJ Delfín Jablonec 23 314 Kč   0 Kč   25 840 Kč 49 154 Kč 
1901 Yachtclub Pardubice 9 714 Kč   0 Kč   15 148 Kč 24 862 Kč 
1902 Yacht Club Vysoké Mýto 7 771 Kč   0 Kč   12 475 Kč 20 246 Kč 
1909 TJ Lanškroun - Jachting 0 Kč   0 Kč   10 247 Kč 10 247 Kč 
2001 YC Velké Dářko 0 Kč   0 Kč   1 337 Kč 1 337 Kč 
2101 Jachtklub Brno 7 771 Kč   4 000 Kč   24 504 Kč 36 275 Kč 
2103 TJ Lodní sporty Brno 11 657 Kč   0 Kč   43 215 Kč 54 873 Kč 
2110 TJ RAPID BRNO 3 886 Kč   4 000 Kč   15 148 Kč 23 033 Kč 
2116 Moravský Yacht Klub 0 Kč   0 Kč   4 010 Kč 4 010 Kč 
2201 JK Prostějov 3 886 Kč   0 Kč   2 673 Kč 6 559 Kč 
2205 TJ Sokol Tovačov - oddíl jachtingu 3 886 Kč   0 Kč   0 Kč 3 886 Kč 
2301 Lodní Sporty Kroměříž, JO 7 771 Kč   0 Kč   1 782 Kč 9 554 Kč 
2306 AYCK z.s. 0 Kč   0 Kč   6 683 Kč 6 683 Kč 
2419 Yacht Club Jezero Hlučín 7 771 Kč   0 Kč   9 801 Kč 17 573 Kč 

                
    170 000 Kč   62 000 Kč   368 000 Kč 600 000 Kč 

 

Výkonný výbor předložený návrh jednohlasně schválil.  

 

VV ukládá M Souškovi realizovat s kluby objednání služeb spojených s realizací projektu 

Talentová mládež 

 

Komise mládeže a rozvoje členské základny (KMR) předkládá následující návrh rozdělení podpory 

ALT v roce 2020 (položka 1701 rozpočtu ČSJ, 600.000,- Kč): 

KMR navrhuje sjednotit koeficient podpory lodní třídy RS Feva u podpory klubů i podpory lodních 

tříd (přílohy 6.3 a 6.4 směrnice C22) na hodnotu 1,5. 

KMR navrhuje přesunout starty závodníků RS Feva do 14 let do části příslušející kategorii "Dětské 

třídy (do 14 let)". 

KMR dále navrhuje rozdělit celkovou částku podpory pro části "Dětské třídy (do 14 let)" a 

"Mládežnické třídy (do 18 let)" v poměru počtu startů v jednotlivých kategoriích.   

 

 Tato úprava je zapracována v přiloženém novém znění přílohy 6.4 směrnice C22 Koncepce 

podpory rozvoje jachtingu.  

Výkonný výbor shora uvedené návrhy hlasováním (pro: Fantová, Bobek, Musil, Vašík, Soušek, 

Lambl; proti: 0; zdržel se: Brabec) schválil. 

 

 

Na základě shora uvedené úpravy přílohy 6.4 směrnice C22 KMR předkládá návrh rozdělení 

podpory ALT (položka 1701 rozpočtu ČSJ, 600.000,- Kč): 

  
  

Dětské třídy (do 14 let včetně) 

Podporovaná 
lodní třída 

Počet závodníků s 
alespoň 2 starty v k 
3+ v roce 2019 

Koeficient 
podpory LT 

počet x 
koeficient 

% mládežnických 
závodníků 

Rozdělení 
rozpočtu 
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RS Feva  43,12 1,5 64,68 17,5%     67 946 Kč  

Cadet 19,02 1 19,02 5,2%     19 980 Kč  

Bic Techno 23,7 2 47,4 12,8%     49 794 Kč  

Q 118,98 2 237,96 64,5%   249 976 Kč  

  204,82   369,06     387 696 Kč  

      

Mládežnické třídy (do 18 let včetně) 

Podporovaná 
lodní třída 

Počet závodníků s 
alespoň 2 starty v k 
3+ v roce 2019 

Koeficient 
podpory LT 

počet x 
koeficient 

% mládežnických 
závodníků 

Rozdělení 
rozpočtu 

RS Feva  16,55 1 16,55 11,0%     23 381 Kč  

Cadet 7,37 1 7,37 4,9%     10 412 Kč  

Laser 4,7 6,66 2 13,32 8,9%     18 817 Kč  

Laser Radial 6,59 2 13,18 8,8%     18 620 Kč  

Evropa 9,49 1 9,49 6,3%     13 407 Kč  

29er 18,61 2 37,22 24,8%     52 581 Kč  

Bic Techno 6,26 2 12,52 8,3%     17 687 Kč  

420 15,76 1 15,76 10,5%     22 264 Kč  

RS Tera 8,99 1 8,99 6,0%     12 700 Kč  

RS 500 5,91 1 5,91 3,9%       8 349 Kč  

Vaurien 4,24 1 4,24 2,8%       5 990 Kč  

Pirát 5,73 1 5,73 3,8%       8 095 Kč  

  112,16   150,28     212 304 Kč  

 

Výkonný výbor předložený návrh hlasováním (pro: Fantová, Bobek, Musil, Vašík, Soušek, Lambl; 

proti: 0; zdržel se: Brabec) schválil.  

 

VV ukládá M Souškovi realizovat s ALT objednání služeb spojených s realizací projektu Talentová 

mládež. 

 

P. Ondráček – předseda KK ČSJ – předložil členům Výkonného výboru dvě stanoviska Kontrolní 

komise ČSJ k žádostem M. Kučery o prověření průběhu a regulérnosti výběrového řízení na trenéry 

SCM a SpS. VV vzal stanoviska KK ČSJ na vědomí. Stanoviska KK ČSJ jsou přílohou tohoto 

zápisu. 

 

P. Ondráček – předseda KK ČSJ – informoval, že Kontrolní komisí ČSJ byla provedena kontrola 

hospodaření Komise mládeže ČSJ za rok 2019. Zápis z kontroly je přílohou tohoto zápisu. 

 

K. Fantová – AÚ, KKK, PR – realizovala průzkum trhu a následně poptávku na polep aut ČSJ na 

základě připravené grafiky Martiny Barnetové. Grafika byla odsouhlasena smluvními trenéry ČSJ a 

členy VV ČSJ. E-mailovou poptávkou bylo osloveno celkem pět možných dodavatelů. 

Zájem o realizaci zakázky projevily společnosti: 

1) Marais s.r.o. - zaslala dvě nabídky, rozdíl v použitém materiálu. Nabízená cena 7 090,- Kč a 

9 990,- Kč bez DPH. Místo realizace zakázky: Praha 

2) ADAPT print s.r.o. - nabízená cena 13 800,- Kč bez DPH. Místo realizace zakázky: Plzeň 
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3) Moana s.r.o. - nabízená cena 7 000,- Kč bez DPH. Místo realizace zakázky: České Budějovice 

Všechny společnosti mohou realizovat zakázku v době přítomnosti aut/trenérů v ČR. 

VV ČSJ jednohlasně schvaluje realizaci zakázky pro polep aut ČSJ společností Moana s.r.o., 

s nabízenou cenou 7 000,- Kč bez DPH na každé auto ČSJ.  

 

V. Brabec – LK, KLT – předložil návrh na doplnění LK ČSJ: Pavel Bobek, Lukáš Brádler. 

VV návrh jednohlasně schválil. 

 

V. Brabec – LK, KLT – předložil Výkonnému výboru podklady LK a KLT (viz příloha zápisu). 

 

 

Příští zasedání VV se bude konat ve čtvrtek 16. dubna 2020 od 12 hod. v YC CERE.   

 

 

Seznam příloh zápisu: 

1. Odpověď na dopis ALT Q 

2. Oběžník pro trenéry - TMK a JA ČSJ 

3. Zápis z jednání KR  

4. Nominace funkcionářů na MČR 2020 

5. Nominace rozhodčích na významné závody v roce 2020 

6. Přehled PR leden a únor a plán na březen a duben 2020 

7. Stanovisko KK ČSJ k žádosti M. Kučery 

8. Stanovisko KK ČSJ ke 2. žádosti M. Kučery 

9. Zápis KK – kontrola hospodaření KM ČSJ 2019 

10. Podklady LK a KLT pro VV 

11. Zprávy trenérů SCM a SpS za únor 

12. C22-priloha-6-3-podpora-klubu-ver-2020 

13. C22-priloha-6-4-podpora-alt-ver-2020 

 

 

 

 

 



Pro Asociaci lodní třídu Optimist 
 
Ahoj Johane, Petře, Honzo a všichni ostatní, 
 
vaše podněty jsme probrali během semináře rozhodčích a na jednání komise rozhodčích, které se konaly o 
víkendu 29.2 - 1.3.2020 v Třemošnici. 
 
Problematiku jsem rozdělil do následujících podob: 
1) rozdělení flotily do skupin 
Souhlasíme, že je to krok správným směrem a vyřeší to zmiňované problémy (mnoho lodí na startu, dlouhá 
startovní čára..). 
Pro informaci: tichá většina rozhodčích podporuje “tvrdé” rozdělení do skupin pro celý závod například 
podle věku, pohlaví nebo výkonnosti. 
 
Hlasitá menšina podporuje průběh závodu podle Dodatku LE (losování/rozdělení do 4 barev s tím, že 
každou rozjížďku jedou spolu 2 barvy; přelosování je pro každý den závodu; pokud je po předposledním dni 
závodu odjeto X rozjížděk, může se poslední den závodu flotila rozdělit na zlatou a stříbrnou). 
 
Předpokladem pro druhý způsob je úzká spolupráce se zástupcem třídy. Petr Přikryl se nabídl, že 
přinejmenším na prvních třech závodech sezóny 2020: 
- zajistí stužky a jejich rozdělení mezi závodníky 
- bude pomáhat závodní komisi s losováním/rozřazením a se zpracováním výsledků  
 
Myslíme si, že je více než vhodné otestovat si rozdělení flotily již na pohárových závodech, aby pro MČR již 
tento systém byl otestovaný. Dále prosíme ALTt, aby se všemi prostředky snažila systém propagovat a 
komunikovat se svými členy a závodníky. Nepochopení a nedůvěra v systém rozdělení může mít 
katastrofální následky. 
 
Komise rozhodčích nebude zpracovávat žádnou směrnici. Ta je záležitostí alt Q. Ale komise se bude ráda 
podílet na vývoji takové směrnice nebo vzoru plachetních směrnic prostřednictvím konkrétních členů 
(Vašek Brabec, Marek Pavlovský, Radim Vašík). V současnosti můžeme například prohlásit, že IODA Race 
management policies platí jako doporučení pro naše závody (k7 a výše). Nicméně (dle mého názoru) se 
nemohou stát pravidly (tzn, že se na jejich základě dá protestovat nebo žádat o nápravu). 
 
2) komunikace HRo v průběhu závodu prostřednictvím zástupce třídy 
Situace, kdy je za lodní třídu jmenován jeden zástupce, který komunikuje v průběhu závodu se Závodní 
komisí, je pro obě strany více než příjemná. Ale víme, že tato osoba bude vždy v nějakém stupni střetu 
zájmů, a proto rozhodnutí, zda rozjížďka bude odložena nebo přerušena, je vždy výhradně na Závodní 
komisi. 
Z toho vyplývá například, že čas posledního možného startu není možné měnit bez souhlasu 100% 
závodníků (v případě mládežnické třídy i jejich zástupců). 
 
3) konkrétní jednání (případné pochybení) Renka Sehnal na závodech na Nechranicích  
Osobně jsem situaci s Renkem projednal. Mimo tohoto našeho rozhovoru jsem přesvědčen, že žádné jiná 
akce není nutná. 
Volbu hlavního rozhodčího pro pohárový závod může alt Q rovněž ovlivňovat například prostřednictvím 
pořadatele. Pokud máte nějakého adepta, který je ochoten řídit vaše závody, komise se bude ráda podílet 
na jeho výcviku a zdokonalování. 
 
Marek Pavlovský 
Předseda Komise rozhodčích ČSJ 
telefon: 728 936 086, mpavlovsky17(zavinac)gmail.com 



Oběžník pro trenéry ČSJ 
Dne 9. 3. 2020  

 
 Proběhly tyto Jachtařské přednášky v roce 2020 

1. 1)     14. 1. 2020- Karel Lavický: Cesta k účasti na třetí olympiádu- Tokio 2020:   http://www.jacht-
akademie.cz/vzdelavani/novinky/135-cesta-k-ucasti-na-treti-olympiadu-tokio-2020/, návštěvnost- 35 
posluchačů 
 
1. 2)     21. 1. 2020- Christian Dumard z Francie: Navigace na moři a příprava Wearther routingu pro 
světový rekord: http://www.jacht-akademie.cz/vzdelavani/novinky/137-navigace-na-mori-a-priprava-
weather-routingu/, návštěvnost – 80 posluchačů 

1. 3)     28. 1. 2020- Marian Jelínek: Vnitřní svět vítězů: zde se záznam nepořizoval- návštěvnost 200 

posluchačů- REKORD! 

1. 4)       4. 2. 2020- Jan Hirnšál: Elektronická výbava závodních, námořních lodí a jejich používání  
http://www.jacht-akademie.cz/vzdelavani/novinky/139-elektronicka-vybava-zavodnich-namornich-
lodi/- návštěvnost 54 posluchačů 
 
1. 5)     11. 2. 2020- Fabrizio Lazzerini z Itálie: Nahlédnutí do práce úspěšného trenéra v Torbole: 
http://www.jacht-akademie.cz/vzdelavani/novinky/140-nahlednuti-do-prace-uspesneho-trenera-v-
torbole/ - návštěvnost 65 posluchačů 

1. 6)   18. 2. 2020- Martin Trčka: Management, příprava na závody a taktika v závodě: 

http://www.jacht-akademie.cz/vzdelavani/novinky/141-management-priprava-na-zavody-a-taktika/ - 

návštěvnost 72 posluchačů 

1. 7)    25. 2. 2020- Jiří Denk: Dobrodružství v Antarktidě na plachetnici Altego II: zde se záznam 

nepořizoval – návštěvnost 70 posluchačů 

1. 8)  3.  3.  2020- Petr Ondráček: Metody překonávání bouří na moři: záznam se tvoří - návštěvnost 110 

posluchačů 

1. 9)    10. 3. 2020- Václav Brabec, Marek Pavlovský: Závodní pravidla a řešení protestních situací: 

záznam se bude pořizovat- počet přihlášených- 116 posluchačů 

Celkový počet zúčastněných v roce 2020 (zatím odhad) -  802!, v roce 2018- 500, v roce 

2019- 700 

 Marketing, PR  

K cyklu přednášek jsme vydali celkem dvě tiskové zprávy, které byly zaslány více než 50 mediím. 
Informace jsme umístili na dostupné partnerské sportovní a volnočasové servery, viz „Monitoring“, např. 

http://www.jacht-akademie.cz/vzdelavani/novinky/135-cesta-k-ucasti-na-treti-olympiadu-tokio-2020/
http://www.jacht-akademie.cz/vzdelavani/novinky/135-cesta-k-ucasti-na-treti-olympiadu-tokio-2020/
http://www.jacht-akademie.cz/vzdelavani/novinky/137-navigace-na-mori-a-priprava-weather-routingu/
http://www.jacht-akademie.cz/vzdelavani/novinky/137-navigace-na-mori-a-priprava-weather-routingu/
http://www.jacht-akademie.cz/vzdelavani/novinky/139-elektronicka-vybava-zavodnich-namornich-lodi/-
http://www.jacht-akademie.cz/vzdelavani/novinky/139-elektronicka-vybava-zavodnich-namornich-lodi/-
http://www.jacht-akademie.cz/vzdelavani/novinky/140-nahlednuti-do-prace-uspesneho-trenera-v-torbole/
http://www.jacht-akademie.cz/vzdelavani/novinky/140-nahlednuti-do-prace-uspesneho-trenera-v-torbole/
http://www.jacht-akademie.cz/vzdelavani/novinky/141-management-priprava-na-zavody-a-taktika/


Svět sportu, Pražský zpravodaj, Sport v okolí, Lodní noviny anebo charterové společnosti yachting.com 
atd. Informace vyšly také na Novinky.cz.  
Oslovili jsme Český olympijský výbor, TV Praha, Český rozhlas. 
Z každé přednášky jsme vyrobili krátké video a fotografie, které jsme umísťovali na FB a web JA. 
Požádali jsme též o sdílení našich FB událostí dalšími partnery a samotnými přednášejícími. 
Rozeslali jsme prezentaci JA potencionálním partnerům a nabídli barterové plnění, např. časopis Yacht, 
ale i komerční firmy, které podporují sportovní akce.  
Děkuji všem, kteří se na letošních úspěšných přednáškách podíleli: Denise Binjošové, Markétě Švecové, 
Denise Grecmanové, Jiřině Faloutové, kameramanu Milanovi Czechovi, jednotlivým přednášejícím, 
Tomáši Karasovi za reportáže, Hebákům Kubovi Havelkovi a Liborovi Hoškovi za technickou podporu, 
Janu Fischerovi- Hvězdářovi za pronájem učeben atd. Díky moc, bez Vás by to nešlo. 
 

 

1.  Rekvalifikaci na trenéra jachtingu II. třídy na rok 2020 jsme již zahájili na 
Přírodověděcké fakultě, Hlavova 8, dne 14. 1. 2020 za přítomnosti hlavních trenérů 
Jakuba Kozelského a Milana Hájka a za organizaci Zdeněk Sünderhauf s Denisou 
Binjošovou. Jedná se o těchto 12 vybraných účastníků: 1. Jiří Himmel, 2. Ondřej Bobek, 
3. Adéla Cvachová, 4. Tereza Samšulová, 5. Marek Směšný, 6. Milan Ptáčník, 7.  
Miroslav Horák, 8.  Robert Kába, 9. Jiří Hýža, 10. Jan Richter, 11. Kateřina Vainert, 12. 
Jindřich Nuc. Proběhla otevřená diskuze, jak v programu navázat na úspěšnou 
rekvalifikaci v loňském roce, co dále zlepšit a jak budou vypadat 2 praktické semináře a to 
v Brně pod vedením Milana Hájka a na Lipně pod vedením Jakuba Kozelského. Jakub 
Kozelský následně zpracoval na základě připomínek návrh průběhu závěrečného 
koučování na vodě. Dále připravujeme ještě přednášky pro účastníky Rekvalifikace a to 
v Brně- Roman Teplý a na Lipně- Jakub Kozelský. 

2.  Je vypsaný nový termín na Jachtařské akademii- Rekvalifikace na trenéra jachtingu II. 

třídy na rok 2021- viz. http://www.jacht-akademie.cz/aktivity/novinky/10-kategorie/142-

rekvalifikace-na-trenera-jachtingu-ii-tridy-v-roce-2021/. Zájemci se již zde mohou hlásit. 

Neváhejte, bude brzy opět vyprodáno!  
3.  Praktický seminář na trenéra III. třídy a obnovení platnosti licence trenérů II. třídy 

proběhne letos pod vedením Michala Kučery ve dnech 29. - 31. 5. 2020 na Nových 
Mlýnech. Přihlásit se již teď můžete na Jachtařské akademii-  viz. http://www.jacht-
akademie.cz/aktivity/novinky/10-kategorie/138-prakticky-seminar-pro-trenery-iii-tridy/. 
Dále TMK  schválila školení trenérů III. třídy, které pořádá YC Krnov, pod záštitou trenéra 
II. třídy Saši Packa. Další termíny pro školení trenérů III. třídy se domlouvají a budou včas 
vypsány na Jachtařské akademii - www.jacht-akademie.cz.  

4. V rámci projektu Michala Kučery „ Přímá práce v klubech“ právě probíhá 1. soustředění 
v roce 2020, kterého se již účastní několik klubů (závodníků, trenérů), kteří se zapojili do 
letošního projektu. Celkem tří jarních soustředění na moři se účastní 9 zapojených klubů 
z 15 přihlášených. Součástí soustředění je možnost školení či obnovení trenérské licence 
III. a obnovení trenérské licence II. Trenéři se aktivně zapojují do tréninků a mohou si 
takto odnést metodiku, kterou využijí pro další průběh sezóny na klubové úrovni. 

http://www.jacht-akademie.cz/aktivity/novinky/10-kategorie/142-rekvalifikace-na-trenera-jachtingu-ii-tridy-v-roce-2021/
http://www.jacht-akademie.cz/aktivity/novinky/10-kategorie/142-rekvalifikace-na-trenera-jachtingu-ii-tridy-v-roce-2021/
http://www.jacht-akademie.cz/aktivity/novinky/10-kategorie/138-prakticky-seminar-pro-trenery-iii-tridy/
http://www.jacht-akademie.cz/aktivity/novinky/10-kategorie/138-prakticky-seminar-pro-trenery-iii-tridy/
http://www.jacht-akademie.cz/


Nedílnou součástí soustředění je vždy nějaké téma ze Sportmentora, jelikož zapojení 
trenéři mají umožněné přístupy do systému. 

5. Podařilo se nám zavést do jednotlivých komisí ČSJ zdarma software Microsoft Office 365, 
který v naší Trenérsko- metodické komisi již rutinně využíváme. Nejvíce se využívá modul 
Microsoft Teams pro svolávání schůzek a ukládání, či editaci jednotlivých dokumentů. 
Doporučujeme všem ostatním komisím, či jednotlivým trenérům, zaškolení po Microsoft 
Teams umí provádět Radek Sünderhauf. 

6. Významně jsme rozšířili tým členů Trenérsko- metodické komise o špičkové jachtaře, 
trenéry a osobnosti ČSJ. Mám velmi dobrý pocit z toho, že nikdo aktivní účast v TMK 
z nich neodmítl. V současné době má TMK 16 členů. Jmenovitě: 1. Zdeněk Sünderhauf- 
předseda, 2. Jakub Kozelský, 3. Michal Kučera, 4. Milan Hájek, 5. David Křížek, 6. Ondřej 
Bobek, 7. Tomáš Karas, 8. Ivan Šenkýř, 9. Jan Hirnšál, 10. František Bauer, 11. Martin 
Trčka, 12. Štěpán Novotný, 13. Nikol Staňková, 14. Robert Kába, 15. Josef Čermák, 16. 
Johanka Rozlivková. 

7. Velmi vítám výrazné zapojení do Jachtařské akademie Komise rozhodčích. Zde jsou 

jejich myšlenky a uvažované zapojení: Rádi bychom využili testovacího prostředí pro 

testování rozhodčích (ročně je to cca 60 lidí, příští rok to může být až 150 lidí - nová 

pravidla), nabídli otázky (některé) volně k dispozici veřejnosti (vzdělávání v oblasti 

závodních pravidel) a předali nějaké otázky Vám - trenérům. Co se týče vzdělávání: až 

doděláme otázky máme v plánu přenést všechny výstupy ke vzdělávání (videa, 

dokumenty, články) na Jachtařskou akademii.  

8. Máme již statistiky návštěvnosti na Jachtařské akademii. Na Valné hromadě Tomáš Karas 
vše bude presentovat. 

 
 
Chci ještě jednou všem poděkovat, kteří se na těchto aktivitách podílejí. 
Nenecháme se rozhodit těmi, kteří se snaží tyto aktivity podrývat. 
 
Jachtingu zdar a ahoj. 
 
Zdenál Sünderhauf   v Praze dne 9. 3. 2020 

 

  

 



Zápis z jednání Komise rozhodčích ČSJ (KR) 
Které se konalo dne 3.1.2020 v Třemošnici 
 
Přítomni: Marek Pavlovský, Martin Soušek (11), Josef Čermák (12), Karel Luksch (13), Michal Jukl (14+15), 
Petr Háma (16+17), Miloš Kormunda (18), Pavel Havelka (19), Ríša Kafka (20), Radim Vašík (21), Hana 
Kýrová (22), Petr Přikryl (23), Jarda Kuřava (24), Renek Sehnal (Race Control, Václav Brabec (zahraniční 
vztahy) 
 
(I-Informace, U-úkol, R-rozhodnutí) 

Rozpočet komise pro rok 2020 
Martin Soušek informoval o podobě rozpočtu komise pro rok 2020 
tak, jak je předkládán ke schválení Valné hromadě ČSJ (ta se koná 
21.3.2020). 
 

I  

Příprava jarního semináře (Třemošnice)/ jednání KR Praha 
Pavlovský děkuje všem (zejména Martinovi Souškovi), kteří se 
podíleli na přípravě tohoto víkendu v Třemošnici. 
Podzimní jednání komise bude v listopadu v Praze. 
 

I  

Překlad Casebook a Call book 
Pavlovský informoval, že byla přeložena/aktualizován Kniha 
řešených případů. Ta je k dispozici na webu ČSJ (v sekci 
dokumenty D1) ve formátu .docx, pdf, .mobi, .epub 
Obdobným způsobem byl upraven soubor se Závodními pravidly 
(ZPJ e-book), ve stejných formátech jako Kniha případů je uložen v 
sekci D1. 
Prosím všechny členy komise, aby si vyzkoušeli se soubory 
pracovat.  
Překlad TR Call book byl odložen. 
 

I/ U úkol všichni: stáhnout si 
Knihu případu a ZPJ e-book a 
vyzkoušet si nimi pracovat 

Překlad ZPJ (podzim 2020) 
Začínáme práce na překladu v listopadu po ukončení sezóny 
Pracovní skupina: Pavlovský, Blahoňovský, Waisser, Marian, 
Brabec, Vykydal. 
Pokud má někdo zájem se účastnit překladu nebo korektur, 
kontaktujte mě. 
 

I  

Výměnný program rozhodčích Eurosaf 
Brabec stručně informoval o pracovním jednání v Dublinu, kterého 
se zúčastnil, a o závodech v zahraničí, které jsme získali, a o 
závodech v ČR, kam přijedou zahraniční rozhodčí.  
 

I  

Podpora významných závodů v ČR, školení při závodech 
Pavlovský informoval, že semináře jsou plánovány při těchto 
závodech: 
Nechranická skluz, duben R1/R2 
Pálavská regata, květen, J1/J2 
Rozkoš, prkna, září, R1/R2 
? Pavlovská/Velká cena, Nové Mlýny, květen R1/R2 
TR Praha, říjen, U1/U2 
? Interpohár Olešná R2/R3 
 

I/Ú úkol Pavlovský: prověřit u 
zástupce YC Dyje podmínky 
pro uspořádání semináře. 



Evidence rozhodčích (databáze) 
Soušek informoval, že komunikace se zástupci KSJ ohledně 
evidence rozhodčích je bez problémů. 
 

I  

Zpracování výsledků (Race Control a web) 
Sehnal informoval, že aktualizace programu Race Control bude 
před zahájením sezóny (28.3.). 
 

I/Ú úkol Sehnal: dokončit 
aktualizaci programu Race 
Control 

Zkušební testy 
Brabec informoval o průběhu prací na testových otázkách. nyní 
jsou k dispozici k testování na této adresa a účtu: 
rozhodci.jacht-akademie.cz, Uživatel: Uzivatel1, heslo: Heslo145. 
(nezapomeňte na tu tečku, je součástí hesla) 
Prosíme dobrovolníky, aby si vyzkoušeli vyplnit testové otázky a 
dali nám zpětnou vazbu. 
Plánujeme testy plně zprovoznit k 14.3. 
 

I  

Spolupráce s jachtařskou akademií/ TMK 
Brabec informoval, že spolupráce s JA probíhá. Přednáška na téma 
Závodní pravidla jachtingu a protestní situace bude ve úterý 
10.3.2020 v 18:30 v Praze. Přednáší Brabec a Pavlovský. 
 

I  

Výcvik, zkoušení a jmenování rozhodčích (včetně koordinace 
seminářů v krajích) 
Školení pro rozhodčí R2+3 plánují Těrlicko (7.-8.3), proběhne Brno 
(14.3.),Staré Splavy (14.3.2020). Mohou se účastnit zájemci z 
jiných KSJ, nechť kontaktují pořadatele, zda je volné místo. 
Rozhodnutí: jednotliví pořadatel´(klub nebo KSJ) dostanou 
příspěvek ve výši: 2.500,-/akce 
 

I/U/R úkol všichni: informovat 
zájemce o možnosti se 
zúčastnit školení 

Nominace rozhodčích na závody MČR a koordinace na významné 
závody 
Soubor je přílohou tohoto zápisu. 
Rozhodnutí Komise předkládá tímto návrh nominace rozhodčích 
na závody MČR. 
 

R úkol Soušek: přednést návrh 
na Výkonném výboru ČSJ. 

Různé 
dopis od ALT Optimist 
Pavlovský informoval, že alt Q zaslala dopis Výkonnému výboru, 
který předává komisi k návrhu řešení. 
Jednotlivé požadavky byly probrány v průběhu semináře. 
Pavlovský sestaví finální verzi odpovědi. 
 

 úkol Pavlovský: sestavit 
odpověď pro alt Q. 

Návrhy zlaté a stříbrné odznaky 
žádný návrh 
Návrh na jmenování Zasloužilí rozhodčí  
Rozhodnutí Komise navrhuje výboru jmenovat Zasloužilými 
rozhodčími tyto rozhodčí: Andulka Kujalová, Hana Tlášková, Ivan 
Kantorík, Vlasta Nováková 
 

 úkol Soušek: přednést návrh 
na Výkonném výboru ČSJ. 
 
úkol Pavlovský: informovat 
kandidáty a pozvat je na 
Valnou hromadu. 



Odvolací komise 
Pavlovský navrhuje, aby za něj byl novým předsedou odvolací 
komise jmenován Jan Blahoňovský z důvodu střetu zájmů funkce 
Předsedy komise rozhodčích. Tímto se Pavlovský vzdává funkce 
předsedy Odvolací komise. 
Rozhodnutí: komise navrhuje výboru, aby jmenoval Jana 
Blahoňovského předsedou odvolací komise. 
 

I/R úkol Soušek: přednést návrh 
na Výkonném výboru ČSJ. 

Směrnice D3 (tabulka minimální kvalifikace rozhodčích) 
Komise jmenuje pracovní skupinu pro případný návrh úprav 
Směrnice D3: Pavlovský, Vašík, Soušek Waisser, Luksch. 
 

I  

Licenec Microsoft Office (pro práci Microsft Teams) 
kdo má zájem kontaktovat Radima Vašíka. 
 

I  

 
 
Příloha 1: Nominace rozhodčích na závody MČR a koordinace jednotlivých závodů (externí soubor) 
 
Příloha 2: Pracovní skupiny 

Příprava jarního semináře (Třemošnice) Pavlovský, Soušek, Vašík 

Překlad Casebook a Call book Pavlovský, Sládeček, Brabec 

Překlad ZPJ (podzim 2020) Pavlovský, Blahoňovský, Waiser, 
Marian, Brabec, Vykydal 

Výměnný program rozhodčích Eurosaf Brabec, Pavlovský, Vavrla 

Podpora významných závodů v ČR, školení při závodech Pavlovský, Brabec, Soušek 

Výcvik, zkoušení a jmenování rozhodčích (včetně koordinace 
seminářů v krajích 

Pavlovský, Soušek, Brabec, Luksch, Vašík 

Evidence rozhodčích (databáze) Soušek 

Zkušební testy Pavlovský, Brabec 

Spolupráce s jachtařskou akademií Brabec 

Zpracování výsledků (Race Control a web) Sehnal, Soušek, Vašík 

 
Kdo má zájem pracovat v některé z výše uvedených skupin, prosím ozvěte se mi. Děkuji. 
 
Zapsal Marek Pavlovský, 2020-03-03 



CTL Datum Lodní třída Funkce Jméno

201605 1.5.2020 FD HR Rozsypal Vladimír

Nechranice R

P-PK Sehnal René

PK Waisser Richard

měřič FD Kaliner Otakar

garant Waisser Richard

202107 8.5.2020 Lar HR Kafka Richard

Nové Mlýny R Formánek Tomáš

R Kýrová Hana

P-PK Vašík Radim

PK Soušek Martin

PK Brabec Václav

PK Přikryl Petr

školitel Pavlovský Marek

měřič Lar Halouzka Jiří

garant Fantová Kateřina

201303 16.5.2020 CaO HR Soušek Martin

Lipno R Šín Karel

R Gvenatadze Tim

R Muroňová Eliška

R Rozsypalová Věra

P-PK Muroň Pavel

PK Rozsypal Vladimír

měřič CaO neobsazeno

garant Soušek Martin

201311 12.6.2020 Tor HR Muroň Pavel

Lipno R Šín Karel

R Rozsypalová Věra

R Muroňová Eliška

R Gvenatadze Tim

P-PK Rozsypal Vladimír

PK Soušek Martin

měřič Tor neobsazeno

garant Rozsypal Vladimír

202006 26.6.2020 Vau HR Kafka Richard

Lipno R Rozsypalová Věra

R Kamenský Pavel

P-PK Vavrla Lukáš

PK Rozsypal Vladimír

PK Hofmann Lubomír

měřič Vau Formánek Jindřich

garant Soušek Martin

201317 4.7.2020 Pir HR Sivý Michal

Bezdrev R Luksch Karel

P-PK Marian Jan

PK

měřič Pir Sivý Dalibor

garant Luksch Karel

201318 4.7.2020 Cad HR Maruška Karel

Lipno FB R Kollros Václav

P-PK Soušek Martin

PK Brabec Václav

PK

měřič Cad Davídek Zdeněk

měřič FB Gemperle Jiří

garant Brabec Václav

201126 18.7.2020 MR HR Vašík Radim

Praha R Šín Karel

R Rozsypalová Věra

P-PK Rozsypal Vladimír

PK neobsazeno

CH-U Soušek Martin

garant Soušek Martin

207028 20.7.2020 FUN HR

Chorvatsko FUS R

Viganj P-PK



PK

PK

měřič Fun Mielec Lubomír

měřič Fus Mielec Lubomír

garant

201712 14.8.2020 Sta HR Klimeš Ondřej

Mácháč R Fialová Štěpánka

P-PK Marian Jan

PK

měřič Sta Vystrčil Milan

garant Marian Jan

201329 20.8.2020 RS 700 HR Blahoňovký Jan

Lipno RS 500 R Maruška Karel

RS FEVA P-PK Pavlovský Marek

PK

měřič RS Horák Miroslav

garant Švec Karel

202143 22.8.2020 RS TERA HR Malec Martin

Brno R

P-PK Vašík Radim

PK

PK

měřič RsT neobsazeno

garant Vašík Radim

201331 28.8.2020 29er HR Brabec Václav

Lipno 420 R Maruška Karel

P-PK Soušek Martin

PK Vašík Radim

PK

měřič 29er neobsazeno

měřič 420 Lambl Vojtěch

garant Soušek Martin

202150 3.9.2020 Bic HR Pavlovský Marek

Nové Mlýny RAC R Solfronk Antonín

R Formánek Tomáš

R Kýrová Hana

R Vykydal Zdeněk

P-PK Waisser Richard

PK

měřič BIC Mielec Lubomír

měřič Rac Mielec Lubomír

garant Pavlovský Marek

201337 18.9.2020 FIN HR Muroň Pavel

Lipno R Luksch Karel

Kovářov R Muroňová Eliška

R Fialová Štěpánka

měřič Fin Ščerba Kamil

garant Luksch Karel

201338 25.9.2020 Q HR Brabec Václav

Nové Mlýny R Přikryl Petr

P-PK Soušek Martin

PK Rozsypal Vladimír

měřič Q Ščerba Kamil

garant Soušek Martin

202160 26.9.2020 RS VAREO HR Malec Martin

Brno R

P-PK Blahoňovský Jan

PK

měřič Vareo neobsazeno

garant Fantová Kateřina

202163 26.9.2020 EVROPA HR Kafka Richard

Nové Mlýny LASER R Formánek Tomáš

R Kýrová Hana

P-PK Vašík Radim

PK Blahoňovský Jan

PK

měřič Evr Směšný Marek

měřič Las Halouzka Jiří



garant Vašík Radim

207043 10.10.2020 Nj HR Sládeček Petr

Chorvatsko R Brabec Václav

R Vašík Radim

P-PK Vanický Dušan

PK

PK

měřič neobsazeno

garant Brabec Václav

201144 30.10.2020 TMR-420 HR Vašík Radim

Praha R

P-PK Soušek Martin

PK Umpires

školitel Pavlovský Marek

garant Soušek Martin

201145 6.11.2020 TMR-Q HR Vašík Radim

Praha R

P-PK Soušek Martin

PK Umpires

garant Soušek Martin

207046 13.11.2020 Orc HR Marinov Denis

Chorvatsko R

P-PK

PK

PK

měřič Orc Marinov Denis

garant



Přehled PR leden a únor 2020 
 
1) Hlavní závody a akce propagovány v médiích: 
Jachtař roku 2019 – Český rozhlas, ČT sport, iDnes a mnohé další 
Přednášky jachtařské akademie 
Setkání jachtařů v Libštátě 
Winner Team Clinic 2020 
Andalusian Olympic Week Bay of Cadiz BIC Techno 293 a RS:X 
Alessia Palanti vyhrála v Hyeres Championat de Mediterranee Laser 2020 
Eurocup lodní třídy 29er se jel ve španělském El Balís  
Mezinárodní mistrovství Španělska ve třídě Laser 
Soustředění Laser týmu 
Michael Maier nominován na trenéra roku ČOV 
Jachting našel Skiffmeistera 
Pozvánka na jubilejní Pálavskou regatu 
 
2) Web – pokračovala aktualizace údajů reprezentantů.  
 
3) Galavečer ČSJ spojený s vyhlášením ankety Jachtař roku 2019 proběhl v pátek 6. března 2020 v 
kongresovém sále Masarykových kolejí, Praha 6, vydařená akce, děkujeme organizátorovi firmě YFA 
i všem sponzorům a partnerům. Na akci se akreditovalo 22 zástupců médií. 
Předcházelo: medializace hlasování, zveřejnění nominovaných v celostátních i krajských médiích, 
propagace prodeje vstupenek, zajištění celé akce. 
 
4) Výstava FOR BOAT – byla připravena kompletní prezentace ČSJ s bazénem, trenažéry, 
plachetnicemi… Bohužel vláda akci 10. 3. zrušila. 
- Proběhl tisk kartiček ČSJ s kontakty na kluby – i když se nevyužijí v rámci For Boat (pokud nebude 
uspořádána v náhradním termínu, o čemž se uvažuje), využijí se na olympijském festivalu, případně 
na dalších akcí.  
 
5) Setkání jachtařů v Libštátě – zúčastnila jsem se jubilejního 50. ročníku, podílela se na přípravě 
publikace k této významné akci námořního jachtingu – zúčastnily se prakticky všechny žijící 
osobnosti, které v českém námořním jachtingu něco znamenají – výborná akce měla velký ohlas, 
děkujeme týmu organizátorů v čele s Jardou Berntem. 
 
6) Grafické zpracování obálky na Ročenku 2019 – bylo zajištěno jako v předchozích letech ve 
spolupráci s Martinou Barnetovou, tisk a zpracování zajišťuje Dana Dvořáková. 
 
7) Akreditace pro OH v Tokiu – absolvovala jsem oficiální focení, pokračují komunikace pro 
akreditaci a organizaci na OH Tokio. 
 
8) Oblečení pro reprezentanty – nyní zajišťuje K. Fantová ve spolupráci v KVS a KM. 
 
9) Polepy na auta trenérů – nyní zajišťuje K. Fantová ve spolupráci s Martinou Barnetovou, KVS, KM 
a jednotlivými trenéry – finální grafika je schválená, zbývá vybrat ze třech nabídek na provedení 
polepů. 
10) Plán akcí v roce 2020 – akce do plánu jsou průběžně doplňovány. 

https://www.sailing.cz/clanky/winner-team-clinic-2020
https://www.sailing.cz/clanky/alessia-palanti-vyhrala-v-hyeres
https://www.sailing.cz/clanky/mezinarodni-mistrovstvi-spanelska-ve-tride-laser
https://www.sailing.cz/clanky/soustredeni-laser-tymu
https://www.sailing.cz/clanky/miachel-maier-nominovan-na-trenera-roku-cov
https://www.sailing.cz/clanky/jachting-nasel-skiffmeistera


Plán práce na březen a duben 2020 
 
1) Závody a akce k propagaci – nejdůležitější akce pro zpravodajství: 
50. Princess Sophia Trophy – Mallorka 
Světový pohár v Janově – OH kvalifikace 
Hyeres 
Medulin Optimist Cup 
Pálavská regata 
Pohárové a případně další závody konané v ČR 
 
2) Web – bude pokračovat aktualizace údajů reprezentantů – stále nemám od všech podklady! i 
dalších částí webu. 
 
3) Akreditace pro OH v Tokiu – dokončení novinářské i týmové akreditace, zajištění letenky, bydlení 
a dalších organizačních věcí. 
 
4) Konference ČSJ 
 
 
10. 3. 2020  
 
Eva Skořepová 
 
 
 



K O N T R O L N Í   K O M I S E   Č S J 

 

       Praha, 2. března 2020 

Stanovisko KK ČSJ ve věci žádosti pana Michala Kučery 

 
Kontrolní komise Českého svazu jachtingu (dále jen KK ČSJ) obdržela dne 6. 2. 2020 elektronickou 
poštou žádost o prověření průběhu a regulérnosti výběrového řízení trenérů Sportovního střediska 
mládeže (SpS) a Sportovního centra mládeže (SCM) ČSJ (text viz příloha). KK ČSJ se zabývala 
procesním průběhem výběrového řízení v souladu s jeho náležitostmi, stanovami ČSJ a závaznými 
dokumenty ČSJ. 
 
Pro šetření předmětu této žádosti bylo využito následujících podkladů: 
1. Zápis z jednání VV ČSJ ze dne 17. ledna 2019 – bod K úkolu 18-32: Připravit podklady pro vypsání 
výběrového řízení na pozice trenérů SCM a SpS ČSJ (dále trenér ČSJ) a případně dalších pozic 
[předpokládané datum obsazení jednotlivých pozic od 1. 7. 2019]. (viz 
https://www.sailing.cz/clanky/cesky-svaz-jachtingu-vypisuje-vyberove-rizeni-na-pozice-treneru) 
2. Zápis z jednání VV ČSJ ze dne 11. dubna 2019 - schválení členů komise pro otevírání obálek a 
hodnotící komise pro výběrové řízení na trenéra ČSJ. (https://www.sailing.cz/clanky/zapis-z-
dubnoveho-jednani-vv-csj-2019) 
3. Zápis z výběrového řízení ze dne 11. dubna 2019. (https://www.sailing.cz/clanky/zapis-z-
kvetnoveho-jednani-vv-csj-2019) 
4. Zápis z jednání VV ČSJ ze dne 9. května 2020 - bod Různé: Výsledky hlasování per rollam ze dne 25. 
5. 2019 - výběr placených trenérů ČSJ na základě hodnocení došlých žádostí do výběrového řízení. 
(https://www.sailing.cz/clanky/zapis-z-kvetnoveho-jednani-vv-csj-2019) 
6. Zápis z jednání VV ČSJ ze dne 13. června 2019 - K úkolu 19-26: Zahájit jednání o znění smlouvy s 
jednotlivými trenéry ČSJ a k bodu 3) zápisu: Informace předsedy KVS, trenérů SCM a SpS a informace 
o odstoupení z výběrového řízení p. Antonína Mrzílka a p. Michala Smolaře. 
(https://www.sailing.cz/clanky/zapis-z-cervnoveho-jednani-vv-csj-2019) 
 
Posouzením uvedených podkladů bylo zjištěno: 
1. K otevírání obálek: 
a) Uchazeč p. Ondřej Vachel nedoložil kopii řidičského oprávnění a průkazu vůdce malého plavidla, z 
dalších dokumentů žadatele vyplývá, že je uchazeč vlastníkem požadovaných oprávnění. Uchazeč 
nebyl z dalšího hodnocení vyloučen s tím, že pokud bude vybrán na pozici trenéra a toto nedoloží, 
bude z výběrového řízení vyloučen dodatečně. Uchazeč nebyl následně Výběrovou komisí vybrán.  
  
b) Uchazeč p. Michal Smolař nedoložil kopii průkazu vůdce malého plavidla, ale pouze kopii s největší 
pravděpodobností již neplatného chorvatského oprávnění pro vedení plavidel. Uchazeč nebyl z 
dalšího hodnocení vyloučen s tím, že pokud bude vybrán na pozici trenéra a toto nedoloží, bude z 
výběrového řízení vyloučen dodatečně. Uchazeč odstoupil na svoji žádost v průběhu výběrového 
řízení (viz výše bod 6.).  
  
KK ČSJ konstatuje, že v souladu s vypsanými podmínkami výběrového řízení výše jmenovaní nesplnili 
příslušné formální náležitosti přihlášky a měli být Komisí pro otevírání obálek vyloučeni z dalšího kola 
výběrového řízení. Tato skutečnost rovněž nebyla vzata v úvahu Výběrovou komisí. 
2. K usnesení k výsledkům výběrového řízení:  
V návrhu usnesení VV předloženého členům VV k hlasování per-rollam byli zahrnuti všichni vybraní 
trenéři do jednoho usnesení VV ČSJ. Tím hlasujícím členům VV ČSJ nebyla dána možnost se vyslovit-
hlasovat k jednotlivým navrhovaným trenérům. Avšak, tímto nebyl porušen jednací řád VV (B8), který 
stanovuje, že se hlasuje k návrhu usnesení jako celku.  KK ČSJ je toho názoru, že členům VV by 
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nemělo být omezováno právo na jejich osobní názor v případech, kdy se jedná o vícenásobný 
předmět v usnesení podléhající schválení VV ČSJ. Tento postup neměl vliv na výsledky výběrového 
řízení. 
 
3. Z formálního hlediska VV ČSJ nejmenoval, jak je tomu obecně ve výběrových řízeních obvyklé, 
předsedu Komise pro otvíraní obálek a předsedu Výběrové komise. KK ČSJ však dovozuje, že tuto 
pozici zastával z titulu své funkce člen obou komisí a předseda ČSJ p. Radim Vašík. Tato skutečnost 
neměla vliv na průběh a výsledek výběrového řízení. 
 
Stanovisko: 
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem KK ČSJ konstatuje, že výběrové řízení z hlediska 
procesního, i přes skutečnosti uvedené v bodě 1., je třeba považovat za platné a nebyly zjištěny 
žádné zásadní skutečnosti, které by měly vést k návrhu na jeho anulaci nebo ke zpochybnění jeho 
regulérnosti.  
 
Doporučení KK ČSJ: 
KK ČSJ doporučuje s přihlédnutím k bodu 2., aby VV ČSJ v případě závažných rozhodnutí nevyužíval 
možnosti schvalování vícenásobných bodů usnesení jako celku.  
 
Petr Ondráček 
předseda KK ČSJ 
 
 
Příloha: 
 
6. února 2020 

VV ČSJ 
Zátopkova 100/2, PS40 

160 17 Praha 6 - Břevnov 

 

Vážení členové VV a KK, 

v posledních dnech se objevily nové skutečnosti ohledně výběrového řízení na pozice trenérů, zveřejněném 

8.2. 2019. Zároveň se objevují různé spekulace o neregulérnosti výběrového řízení. 

 
Žádám tímto výkonný výbor ČSJ o zveřejnění průběhu výše zmíněného výběrového řízení.  

Podle jakých parametrů vybírala výběrová komise jednotlivé kandidáty? 

Jakou váhu měly tyto parametry s ohledem na výběr kandidáta? 

Jaké bylo pořadí jednotlivých kandidátů dle hodotících parametrů? Zveřejnění výběrové tabulky kandidátů s 

hodnotícími parametry. 

Byly doložené dokumenty jednotlivých kandidátů relevantní pro pozici Trenér Sportovního střediska 

mládeže pro dané lodní třídy? 

 
Rovněž žádám kontrolní komisi o prověření průběhu a regulérnosti výběrového řízení. 
 

S pozdravem 

Michal Kučera 



K O N T R O L N Í   K O M I S E   Č S J 

 

       Praha, 8. března 2020 

Stanovisko KK ČSJ ve věci druhé žádosti pana Michala Kučery 

 
Kontrolní komise Českého svazu jachtingu (dále jen KK ČSJ) obdržela dne 4. 3. 2020 elektronickou 
poštou reakci p. Michala Kučery (dále podávajícího) na stanovisko KK ČSJ ze dne 2. 3. 2020 další žádost 
k doplňujícímu prověření průběhu, parametrů a regulérnosti výběrového řízení trenérů Sportovního 
střediska mládeže (SpS) a Sportovního centra mládeže (SCM) ČSJ (text žádosti viz příloha).  
 
KK ČSJ se znovu zabývala procesním průběhem výběrového řízení v souladu s jeho náležitostmi, 
stanovami ČSJ, závaznými dokumenty ČSJ a příslušnou českou legislativou. To vše s ohledem na 
kompetence KK ČSJ. 
 
V návaznosti na své předchozí stanovisko ze dne 2. 3. 2020 a požadavky podávajícího (viz příloha) se 
KK ČSJ věnovala šetření v těchto dvou zásadních okruzích: 
1. Nesouhlasu podávajícího s naplněním požadavku u některých uchazečů výběrového řízení ve věci 
IČ, ve vazbě na živnostenské oprávnění OSVČ a stupeň trenérské licence II. třídy vydávané ČSJ. 
2. Dodržení uplatňování kriterií výběrového řízení při jednání hodnotící komise a následně při 
rozhodování VV ČSJ shodně vůči všem uchazečům. 
 
Zbývající požadavky uvedené v otázkách podávajícího nespadají do kompetence KK ČSJ, ale jsou 
výlučnou záležitostí VV ČSJ. 
 
Pro provedení šetření ve smyslu výše uvedených bodů 1 a 2 bylo využito následujících podkladů: 
1. Stanovisko KK ČSJ k žádosti podávajícího vydané KK ČSJ dne 2.3.2020. 
2. Zápis z jednání VV ČSJ ze dne 17. ledna 2019 – bod K úkolu 18-32: Připravit podklady pro vypsání 
výběrového řízení na pozice trenérů SCM a SpS ČSJ (dále trenér ČSJ) a případně dalších pozic 
[předpokládané datum obsazení jednotlivých pozic od 1. 7. 2019].  
(viz https://www.sailing.cz/clanky/cesky-svaz-jachtingu-vypisuje-vyberove-rizeni-na-pozice-treneru) 
3. Zápis z jednání VV ČSJ ze dne 11. dubna 2019 - schválení členů komise pro otevírání obálek a 
hodnotící komise pro výběrové řízení na trenéra ČSJ. (https://www.sailing.cz/clanky/zapis-z-
dubnoveho-jednani-vv-csj-2019) 
4. Zápis z výběrového řízení ze dne 11. dubna 2019. (https://www.sailing.cz/clanky/zapis-z-
kvetnoveho-jednani-vv-csj-2019) 
5. Konzultace a stanovisko předsedy ČSJ a neformálního předsedy hodnotící komise p. Radima Vašíka. 
 
Posouzením výše uvedených podkladů bylo zjištěno: 
K bodu 1: 
KK ČSJ s ohledem na dokument vypsání výběrového řízení (viz výše bod 2) zastává následující názor. 
Uvedení IČ v přihlášce má formu informace nebo doporučení, jak má uchazeč podat přihlášku, aby byla 
kompletní. Přičemž, jak vyplývá z poslední věty odstavce „Informace pro uchazeče k podání přihlášky 
do výběrového řízení“ vypsání výběrového řízeni, jeho neuvedení (podání nekompletní přihlášky) 
nemusí být nutně důvodem k vyloučení uchazeče z výběrového řízení. Ve vypsání výběrového řízení 
není zřízení IČ výslovně uvedeno v požadavcích ČSJ na danou pozici v odstavci „Požadujeme“. 
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Vlastnictví OSVČ je v odstavci „Informace o pozici“ vypsání výběrového řízení uvedeno jako 
preferovaný typ pracovního poměru a nikoliv jako požadovaný.  
 
K bodu 2: 
Z podkladů a konzultací ohledně transparentnosti a jednotného přístupu vůči hodnocení uchazečů 
nebyla zjištěna žádná okolnost, která by mohla vést ke zpochybnění regulérnosti výběrového procesu.  
 
Stanovisko: 
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem KK ČSJ v rámci svých kompetencí konstatuje, že v průběhu 
posouzení žádosti podávajícího nebyly zjištěny žádné zásadní a nové skutečnosti, které by mohly vést 
ke změně původního stanoviska KK ČSJ ze dne 2. 3. 2020 v němž nebyla zpochybněna regulérnost a 
platnost výběru stávajících trenérů ČSJ.  
 
Doporučení KK ČSJ: 
KK ČSJ doporučuje (včetně doporučení uvedených ve stanovisku ze dne 2. 3. 2020), aby v případě 
budoucích výběrových řízení prováděných v rámci ČSJ byla VV ČSJ věnována zvýšená pozornost 
jednoznačnosti výběrových kritérií a dokladovatelnosti průběhu ve všech fázích výběrového procesu. 
K tomu to účelu i zvážit využití možnosti pořizování zvukových záznamů z průběhu jednání jednotlivých 
komisí ustavených v rámci výběrových řízení. 
 
 
 

Petr Ondráček 
             předseda KK ČSJ 

 
 
Příloha: 
E-mail ze dne: 4. 3. 2020 
 
Dobrý večer pane Ondráček, 
 
děkuji za provedenou kontrolu a následnou zprávu. 
Souhlasím s tím, že Michal Smolař a Ondřej c nesplnili formální náležitosti přihlášky, kdy nedílnou 
součástí byly požadované dokumenty a měli být vyloučeni výběrovou komisí z dalšího kola 
výběrového řízení. 
 
Z vypsání výběrového řízení rovněž vyplývá, že nedílnou součástí příhlášky je uvedení IČ, což je 
potvrzení toho, že má kandidát požadované živnostenské oprávnění vázané na pozici trenér 
jachtingu. Což splňuje dle zákona trenér II. třídy. Toto potvrzuje i preferovaný typ pracovního poměru 
:OSVČ 
Pokud je mi známo, někteří kandidáti toto před i v průběhu výběrového řízení nesplňovali. Rovněž by 
proto měli být automaticky vyřazeni z výběrového řízení. 
Toto je zcela zásadní pochybení výběrové komise a vzhledem k tomu, že těchto kandidátů, kteří tuto 
zásadní skutečnost nenaplňovali, bylo více, považuji výběrové řízení za chybně provedené a žádám o 
jeho anulaci. 
 
Žádal jsem VV ČSJ a KK ČSJ o zodpovězení následujících otázek: 
 
Podle jakých parametrů vybírala výběrová komise jednotlivé kandidáty? 
 
Jakou váhu měly tyto parametry s ohledem na výběr kandidátů? 
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Jaké bylo pořadí jednotlivých kandidátů dle hodotících parametrů? Zveřejnění výběrové tabulky 
kandidátů s hodnotícími parametry. 
 
Byly doložené dokumenty jednotlivých kandidátů relevantní pro pozici Trenér Sportovního 
střediska/centra mládeže pro dané lodní třídy? 
 
Bohužel mi nic z toho nebylo zodpovězeno ani vysvětleno. 
 
Žádám tedy znovu VV ČSJ a KK ČSJ o řádné vyšetření a zjednání nápravy výše uvedených skutečností.  
Rovněž žádám výše uvedené orgány o zodpovězení všech zde uvedených otázek k výběrovému řízení. 
 
Prostý odkaz na zápis z jednání VV nic nevysvětluje. Ani zápis z výběrového řízení nevypovídá o 
řádném průběhu. Naopak se zde objevují další zásadní nesrovnalosti. A to jsou:  
 "Diskuzí nad přihláškami obou kandidátů hodnotící komise jednohlasně dospěla k následujícímu 
pořadí: 1. David Křížek 2. Johana Kořanová Nápravníková"  
 
"Diskuzí nad přihláškami všech čtyř kandidátů hodnotící komise dospěla k následujícímu pořadí 
(pořadí 3.-4. místo jednohlasně, pořadí mezi 1. a 2. místem 4 pro Antonína Mrzílka, 1 pro Nikol 
Staňkovou)” 
 
"Diskuzí nad přihláškami všech tří kandidátů hodnotící komise jednohlasně dospěla k následujícímu 
pořadí: 1. Štěpán Novotný 2. Michal Smolař 3. Johana Rozlivková” 
 
Bylo snad hlasováno o pořadí kandidátů? 
Nikde není o hlasování zmínka ani zápis.  
 
Komise rozhodovala na základě těchto parametrů: 
 
̶ zkušenosti se závodním jachtingem v mezinárodním měřítku 
  ̶zkušenosti závodní a trenérské s danou lodní třídou 
  ̶komunikační schopnosti vč. jazykové vybavenosti 
  ̶mezinárodní zkušenosti a kontakty v oblasti trimu a techniky jízdy  
 
Kde je zápis výsledků uchazečů na základě těchto parametrů?  
Standardní výběrové řízení se vždy řídí písemným vyhodnocením zadaných parametrů a na základě 
výsledných hodnot dochází ke hlasování výběrové komise, která schválí vybraného kandidáta dle 
jasně stanovených hodnot. Hodnoty jsou buď bodové nebo procentuální. V opačném případě nejde o 
výběrové řízení, ale pouze o jakési doporučení na základě diskuze bez následného hlasování. 
Uvedené skutečnosti tedy nenaplňují podstatu výběrového řízení.  
 
S pozdravem 
Michal Kučera 



1 

 

K O N T R O L N Í   K O M I S E   Č S J 

 

 

Zpráva o kontrole hospodaření Komise mládeže ČSJ za rok 2019 

 
Podle plánu činnosti Kontrolní komise ČSJ (KK ČSJ) na rok 2019 byla provedena kontrola hospodaření 
KM ČSJ.  
 
Kontrolu provedl dne 3. března 2020 člen KK ČSJ p. Petr Sládeček za součinnosti účetního ČSJ Martina 
Souška na základě předložených účetních výpisů týkajících se kontrolovaných položek. 
 
Kontrola byla zaměřena na položky kapitoly 13 a 17 rozpočtu ČSJ 2019. 

 

A - Výdaje rozpočtu v tisících korun 
Schváleno VH 

ČSJ 2019 

upraveno VV 

ČSJ 2019 

skutečně 

čerpáno 2019 

1301 Podpora klubů s mládeží 1 200,00 1 200,00 1 199,98 

1302 Schůze KM 30,00 30,00 -30,00 

1303 Grant KM 0,00 0,00 0,00 

1305 Závod OH Nadějí 100,00 100,00 -100,00 

1306 Rezerva 0,00 0,00 0,00 

1701 Příspěvek ALT 600,00 600,00 600,00 

 
Na základě evidovaných účetních dokladů bylo ověřeno, že položka 1301 byla čerpána ve výši 
199978,00 Kč a položka 1701 ve výši 599998,00 Kč a byly hrazeny z příjmových položek 3202 a 3205 
(MŠMT program II a V). Ke všem jednotlivým čerpáním klubů a ALT jsou evidovány faktury doplněné 
o zprávy jednotlivých subjektů, k jakému účelu byly čerpané prostředky použity.  
 
Během namátkové kontroly jednotlivých položek nebyly zjištěny žádné rozpory mezi evidovanými 
doklady a částkami vedenými v účetnictví. Doklady jsou vedeny přehledně v elektronické podobě a 
podléhají několikanásobným zálohám.  
 
Závěr  
Na základě provedené kontroly KK ČSJ konstatuje, že dle předložených materiálů nebylo zjištěno, že 
by prostředky KM byly použity k jinému účelu než v souladu s daným účelem a jejich čerpání 
odpovídá výši schválené rozpočtem ČSJ na rok 2019. 
 

 
V Praze dne. 7 března 2020           

 
   Petr Ondráček 

         předseda KK ČSJ 



Pro potřeby zasedání VV březen ’20 zpracoval Václav Brabec (VB) 
 
Legislativní komise  

• doplnění LK – předseda: VB, členové: Pavel Bobek, Lukáš Brádler 
• LK diskutovala některé uvažované změny Stanov (disciplinární komise, delegáti VH, atd). LK 

připraví návrh na novelizaci Stanov pro zasedání VH 
• Revize dokumentů je ve finální fázi. VB prosí všechny členy VV, aby si prošli přiložený excel 

dokument.  
• VB připravuje v součinnosti s Martinem Souškem a Radimem Vašíkem novelu Soutěžního 

řádu.  
 
Zahraniční vztahy  

• mimořádná valná hromada World Sailing (EGM) se neuskuteční 2.5.2020 v Londýně. 
Navrhovaná změna stanov je pouze kosmetická a neřeší hlavní připomínky, které ČSJ zaslalo 
v prosinci 2019. VB proto navrhuje tento návrh neschválit na podzimní volební valné hromadě 
World Sailing (Abu Dhabi) 

• Valné hromady EUROSAF se nikdo za ČSJ ani SZJ nezúčastní. VH bude probíhat distančně.  
• VB informoval o průběhu příprav na projektu Erasmus+.  

 
Komise lodních tříd  

• KLT obdržela od 20 ALT odpovědi ve formulářích (aktualizace webu+doporučení pro 
rozhodčí). KLT tyto formuláře zpracovává (aktualizuje se sekce Lodní třídy na webu ČSJ, 
připravuje se pdf dokument Doporučení pro pořadatele a rozhodčí) 

• VB provedl revizi seznamu lodních tříd. VB navrhuje vyřadit ze seznamu lodních tříd 
následující třídy, které nemají aktivní ALT ani se v nich nevykonává sportovní činnost v ČR 
(viz. podklady) : 10R, Bavaria Match, Devoti One, Elan, Formula 20T, IOM, Longtze Premier, 
Marblehead, RS100, RS Open, Sea Scape, Splash Blue, Splash Red 

• VB informoval o nesrovnalostech zastoupení lodních tříd Tornádo a Catamaran Open. 
• VB informoval o žádosti o ukončení členství ALT Splash a ALT Sea Scape, které byly 

doručeny na sekretariát ČSJ.  
• VB informoval o jednání s Kiteforce (M. Lafek) a YK Jestřábí (P. Beneš) o začlenění 

kiteboardingu do struktur ČSJ 
 
Významné závody  

• VB ve spolupráci se Zdeňkem Chlupem, Katkou Fantovou a Markem Pavlovský řeší podporu 
ČSJ 20. ročníku Pálavské regaty. 

• Příprava závodu Olympijských nadějí (lt Optimist, Brno 25.-26.7.2020) probíhá podle plánu. 
ČSJ obdržel neoficiální informaci o výši podpory, která bude nižší než se předpokládalo. O 
dalším postupu se rozhodne podle stavu přihlášených týmů v dubnu. 

• Přípravy na závody EUROSAF (červen), 29er Eurocup (srpen), RS Aerocup (září), Windsurfer 
(září) probíhají podle plánu se zainteresovanými ALT a kluby. 

• VB informoval o jednání s mez. asociací Bic Techno o možnosti pořadatelství ME 2021 v ČR. 
• VB informoval o přípravách projektu společného mládežnického MČR – Czech Youth 

Nationals.  
• VB informoval o Akademickém mistrovství světa v jachtingu. VB předloží k hlasování VV o 

výběru posádky – týmu v dubnu.  
• VB informoval o zahájení příprav na novém postupu při tvorbě termínového kalendáře, 

v rámci, něhož budou lodní třídy, kluby a další zainteresované subjekty tvořit CTL společně a 
budou o informovány o svých plánech.  



Pravidelná měsíční zpráva za únor 2020

Sportovní centrum mládeže
Lodní třída: 29er
Trenér: David Křížek
Datum: 3.3.2020

První letošní Eurocup lodní třídy 29er se jel ve španělském El Balís nedaleko Barcelony. Náš tým trénoval na 
konci ledna celý týden v katalánské metropoli a do dějiště závodu se přesunul dva dny před startem. 
Podmínky dovolily trénink jen ve slabém větru. Zcela opačné to bylo v úvodní den závodu. Vítr postupně 
zesiloval až na 20 uzlů. To by nebylo až tak kritické, ale vzhledem k malé hloubce, začaly rychle narůstat 
krátké vlny. I přes snahu závodníků, nebylo vždy jednoduché divoké moře ustát. Pády se nevyhýbaly ani těm 
nejlepším. Už v úvodní rozjížďce se druhá posádka převrátila v bráně, kde ji srolovala velká a ostrá vlna. 
Další loď, která díky tomu poskočila na třetí místo, byla smetena jen pár metrů od cíle. Celkem se odjely 4 
náročné rozjížďky. Problémy měla velká část flotily. Celkem 25 týmů nedokončilo ani jednu rozjížďku. 
Nejlépe si vedli bratři Michal a Lukáš Krsičkové, kteří dojeli na 22., 20., 19. a 18. místě. Svůj díl smůly si pak 
vybrali na poslední velké vlně, už za hlavní přístavní hrází, kde je smetla vlna a zlomili špičku stěžně. Dobrý 
start do závodu měli Šimon Jurečka a Petr Košťál. Dokončili na 10. a 22. místě. Pak jim ale při pumpování 
na vlnách praskl genakr a byl konec. Museli na břeh. Tam mezi tím záchranáři odvezli i Áňu Košťálovou, 
která se při pádu bouchla do žeber. Naštěstí se ale nejednalo o nic závažného. Pro loď se s trenérem vrátila 
kormidelnice Lucka Košatová s Adamem Nevelöšem.



Na břehu byla velká poptávka po stěžních, ale našim se podařilo získat novou špičku od italského týmu a 
vše opravit. Druhý den tak mohli všichni opět pokračovat v závodě. Foukal poměrně slabý vítr, který se 
hodně točil a pulzoval na síle. Nebýt vln, tak to byly lipenské podmínky. Bohužel se odjela jen jedna 
rozjížďka. Našim se dařilo. Na 5. místě dojeli Šimon Jurečka s Petrem Košťálem a hned za nimi Lucka 
Košatová s Áňou Košťálovou. Tibor Nevelöš s bratrem Adamem pak dojeli na 13. místě a na 15. další 
sourozenci Michal a Lukáš Krsičkovi.

Třetí den závodu vál slabší a postupně až střední vítr. O velké překvapení na úvod se postarali bratři 
Nevelöšové, kteří zvítězili s obrovským dvou a půl minutovým náskokem před úřadujícími vice mistry světa z 
USA. V dalších rozjížďkách pak přidali 8., 14. a 13. místo. Jezdili znamenitě. Skvělý den měli také Šimon 
Jurečka a Petr Košťál. Ti si připsali dojezdy 17, 15, 16 a 9 a poskočili na průběžné 27. místo z 92 lodí.

Na poslední den závodu byla opět krutá předpověď, která se začala velmi rychle naplňovat. Start byl kvůli 
tomu posunut již na 10 hodinu, ale už v úvodu rozjížďky vítr sílil na 20 uzlů. Vlny rostly adekvátně s větrem, 
ale tentokrát naštěstí nebyly tak krátké. Celkem 22 lodí nedokončilo ani jednu ze čtyř rozjížděk. Mezi nimi 
byly i naše dívčí posádky. Bojovaly statečně, ale s převržením nebyla šance stihnout časový limit. Velkou 
dávku srdnatosti předvedli Tibor a Adam Nevelöšovi, kteří i přes jejich malou hmotnost dokázali dokončit dvě 
rozjížďky. Nakonec z toho bylo celkové 52. místo. Dobře jeli také Šimon Jurečka a Petr Košťál. Ti dokončili 
na 18. místě. Ve druhé rozjížďce se prodrali na 8. pozici. Opět ale roztrhli genakr a propadli se na 18. příčku. 
V posledních dvou rozjížďkách již nestartovali. Celkově jim tak patří 42. místo. Nejlépe z našich na celkovém 
39. místě skončili sourozenci Michal a Lukáš Krsičkové, a to zejména díky dojezdům 24, 13, 18 a 19 v 
tvrdých podmínkách posledního dne.

Tento první závod série Eurocup byl skvělým vstupem do nové sezóny a pro všechny zúčastněné velkým 
přínosem. Dívčí posádky s novými kosatnicemi se každým dnem posouvají kupředu. Naše nejmladší a 
nejlehčí chlapecká posádka zahájila větší aktivitou na 29eru a na výsledcích je to okamžitě znát. A první dvě 
posádky potvrzují, že patří do zlaté skupiny. Je ale nutná investice do vybavení. Není nic smutnějšího, než z 
materiálních důvodů odstupující dosud úspěšná posádka.

29er - Eurocup 
El Balís ESP  



29er Eurocup - El Balís ESP - 92 lodí

1. GBR 2966 - F. Black / F. Armstrong
2. USA 2 - S. Baker / M. Misseroni
3. FRA 2509 - T. Le Goff / Y. Bertin
——————————————————
39. CZE 2283 - M. Krsička / L. Krsička
42. CZE 2279 - S. Jurečka / P. Košťál
52. CZE 2278 - T. Nevelöš / A. Nevelöš
69. CZE 2285 - L. Košatová / L. Košťálová
84. CZE 2286 - A. Justová / B. Šabatová



-  soutěž aktivity členů SCM 

SCM - A 

1. A. Justová / B. Šabatová - 651 bodů
2. L. Košatová / A. Košťálová - 603 bodů
3. M. Krsička / L. Krsička - 602 bodů

SCM - B 

1. T. Nevelöš / A. Nevelöš - 756 bodů
2. M. Bauerová / V. Paigerová - 372 bodů
3. L. Dadák / J. Viščor - 287 bodů

Hodnocení posádek:

M. Krsička / L. Krsička - Posádce se daří. Podala velmi dobrý výkon na Eurocupu. Vedli si dobře v silnějším 
větru. Bylo trochu překvapením, že ve slabším větru to nebylo o něco lepší. Celkový výkon ale dobrý. Zatím 
16 dnů na vodě.

Š. Jurečka / P. Košťál - Nově složená posádka podala v prvním závodě dobrý výkon. Zpočátku to vypadalo 
ještě lépe, ale dvakrát roztržený genakr je odsunul o několik příček zpět. Tým po návratu ze Španělska 
nelenil a vydal se s vypůjčenou lodí na trénink na Nechranice. Zatím 19 dnů na vodě. 

A. Justová / B. Šabatová - Dívčí tým se teprve sehrává a zatím to vypadá na potřebu více času na souhru. 
Zatím 14 dnů na vodě.   

L. Košatová / A. Košťálová - Také tato posádka si zvyká na nové složení. V závodě měla ale hned několik 
velmi dobrých momentů. Zatím 16 dnů na vodě.

J. Čermák / M. Jurečka - Posádka se věnuje maturitní přípravě.

Další akce je naplánována od 21. března v Barceloně. Po týdenním tréninku plánujeme přesunout lodě na 
Lago di Garda do Itálie. Vše ale bude záviset na stupni zdravotních rizik u nás a především v těchto 
lokalitách. Aktivně komunikujeme se zahraničními trenéry a pořadateli a monitorujeme i domácí zdravotnická 
doporučení. 

Další informace na stránkách třídy www.czech29er.cz.

Za SCM 29er vypracoval trenér

David Křížek 



 
 

 
 

 

Pravidelná měsíční zpráva za únor 2020 

 

Sportovní centrum mládeže 
Lodní třída: Bic Techno 
Trenér: Karel Lavický 
Datum: 3.3.2020 
 

Soustředění Cádiz  21.2.-1.3. 2020  

  

Posádky- Nela Sadílková    David Drda   Nicol Říčanová   Markéta Štěpánková   Kristýna Chalupníková   

     Bára Švíková Kateřina Altmanová  Kristýna Piňosová 

Po 3týdnech v ČR se naše tréninková skupina vydala na další soustředění do Cadizu. Hned na 
úvod soustředění nás přivítal velmi silný vítr. S větrem přes 25 uzlů se závodníci vypořádali 
poměrně dobře a tréninky jsme zvládli podle plánu. Tím se bohužel vítr vyfoukal a po zbytek týdne 
nás provázel spíše slabý nebo střední vítr. 

 



 
 

 
 

 

Jako příprava na dubnové ME nás čekal také velmi kvalitně obsazený závod Andalusian 
Olympic Week 2020. Závod byl vypsaný jen pro kategorii U17, takže naše mladší posádky s menšimi 
plachtami byly postaršeny. Kristýna Chalupníková vybojovala zlato mezi holkami, Kačka Altmanová 
krásné 4.místo. David 5.místo mezi kluky. A Kačka Švíková 4.místo mezi RSX ženami. Velmi statečně 
bojovali Nikča, Nela a Markéta, které jezdili s menšími plachtami než ostatní, protože jejich 
kategorie nebyla vypsána. Všichni si vyzkoušeli starty ve velmi početném poli a především uspět ve 
velmi těžkých podmínkách, ve kterých se dříve nedařilo. 

Výsledky závodu: 

https://regatas.fav.es/es/default/races/race-resultsall/text/xv-andalusian-olympic-week-2020-campeonato-
espana-laser-radial-copa-andalucia-rs-x-m-f-
es?fbclid=IwAR0CJpQqPyFtLmhWYZDc1b7KW3W0TdMWNDnX4Cs_M2npYFZNN5gftVD5wDM 

 

 

 

https://regatas.fav.es/es/default/races/race-resultsall/text/xv-andalusian-olympic-week-2020-campeonato-espana-laser-radial-copa-andalucia-rs-x-m-f-es?fbclid=IwAR0CJpQqPyFtLmhWYZDc1b7KW3W0TdMWNDnX4Cs_M2npYFZNN5gftVD5wDM
https://regatas.fav.es/es/default/races/race-resultsall/text/xv-andalusian-olympic-week-2020-campeonato-espana-laser-radial-copa-andalucia-rs-x-m-f-es?fbclid=IwAR0CJpQqPyFtLmhWYZDc1b7KW3W0TdMWNDnX4Cs_M2npYFZNN5gftVD5wDM
https://regatas.fav.es/es/default/races/race-resultsall/text/xv-andalusian-olympic-week-2020-campeonato-espana-laser-radial-copa-andalucia-rs-x-m-f-es?fbclid=IwAR0CJpQqPyFtLmhWYZDc1b7KW3W0TdMWNDnX4Cs_M2npYFZNN5gftVD5wDM


 
 

 
 

 

Pravidelná měsíční zpráva za únor 2020 

 

Sportovní centrum mládeže 
Lodní třída: Laser 
Trenér: Štěpán Novotný 
Datum: 2.3.2020 
 

• 4.2. nakládání vleku na cestu do Valencie 

• 5.2. odvoz svazového auta a vleku (VSR+ 6x Laser) společně s Jiřím Himmelem do Valencie 

• Soustředění Valencie SCM Laser 8.-15.2. 
o Účastníci LAR Klára Himmelová, Jiří Himmel, Andrew Lawson, Zdeněk Vysloužil 
o Benjamin Přikryl LAS se připojil ke skupince Litevců s trenérem „Sunnym“ 
o 7 dní tréninku na vodě 
o slabší vítr 2-5 ms 

• Zajišťování ubytování v Torbole, Garda termín přelom duben-květen 
 

 



 
 

 
 

 

Pravidelná měsíční zpráva za únor 2020 

 

Sportovní centrum mládeže 
Lodní třída: Optimist  
Trenér: Nikol Staňková 
Datum: 4.3.2020 
 

Během února proběhlo:  

• Organizace závodu Sun Cup 
 
Během února jsme se rozhodli pro účast na tréninku a závodě Sun Cup ve slovinské Portoroži 
v termínu 11. - 15.3. 2020. 
Proběhlo přihlášení závodníků, kteří potvrdili trenérovi svou účast.  
Na trénink během středy a čtvrtka se podařilo zajistit trenérskou spolupráci s Mauricio Bencic.  
 
 

• Organizace soustředění v Torrevieja 
 
Závodníci byli obeznámeni o detailnějších informacích týkající se plánovaného soustředění 
v Torrevieja v termínu 21.3. - 28.3. 2020 
 
 

• Meeting 11.2.  
 
11.2. se uskutečnil meeting s rodiči, členy komise talentované mládeže, některými členy trenérsko 
metodické komise a asociace lodní třídy Optimist.  
 
Hlavním bodem diskuze byla nespokojenost části rodičů s financováním družstva SpS, ale také 
s mou osobou a s tím spojený dopis popisující nespokojenost rodičů zaslaný dne 3.2.2020 na VV 
ČSJ. Na meetingu byl také prezentován stejnou skupinou rodičů návrh úpravy koncepce pro 
fungování SpS. 



Příloha 6.3 - Podpora klubů.

Podpora klubů je zaměřena výhradně na mládež.

Podpora klubů je určena podle následujících pravidel:

1) Pevná část:

a) Podle počtu nově příchozích dětí ve věku do 14 let s minimálně 2 starty na závodech 
s koeficientem 3 a více.  Závodník může být započítán pouze v případě, že startoval v jednom 
nebo nestartoval v žádném závodě s koeficientem 3 a více v předchozím roce.  Za každého 
takového závodníka oddíl obdrží příspěvek 4.000, - Kč. Za závodníky do 14 let ve třídě Optimist 
a Bic Techno obdrží kluby 100% bonus (koeficient 2), ve třídě RS Feva 50% bonus oproti 
základnímu příspěvku, který obdrží kluby za závodníka v ostatních lodních třídách.

b) Podle počtu závodníků ve věku 15–18 let, kteří v daném roce nově nastoupili do vyšší 
kategorie v libovolné LT s min. 2 starty na závodech s koeficientem 3 a více.   V jedné sezoně 
nemůže být jeden a týž závodník započítán do více jak jedné kategorie. Za každého takového 
závodníka oddíl obdrží příspěvek 4.000,- Kč.  Za závodníky 15-18 let přecházející do vyšší 
kategorie obdrží kluby bonus 100% za přechod k lodní třídě, v níž je zřízeno SCM. 

Pokud závodník startoval ve více lodních třídách, je započítán v lodní třídě, ve které odjel více 
závodů s koeficientem 3 a více. Při shodném počtu těchto závodů je započítán v lodní třídě s vyšším 
koeficientem.

2) Proměnlivá část:

Zbývající část alokace by měla vyjadřovat „kvalitu a intenzitu“ závodní činnosti klubu. Pro rok 
2020 je určena stejně jako do roku 2018 podle počtu startů klubových týmů závodníků do 18 let v 
preferovaných třídách, a to takto:

1. Do programu podpora klubů patří v roce 2020 tyto třídy : Optimist, Bic Techno, RS Feva, 
Cadet

2. Složení týmů:
◦ Optimist: nejméně 3 posádky z jednoho klubu do 15 let + trenér
◦ RS Feva a Cadet: nejméně 2 posádky z jednoho klubu do 18 let + trenér, třetí a další 

posádka může mít 1 závodníka nad 18 let, tento není započítán do podpory.
◦ Bic Techno: nejméně 3 posádky z jednoho klubu do 18 let + trenér

3. Tým musí být pod vedením trenéra nejméně III. třídy
4. Za platný start se bere takový start, kdy závodník je klasifikován alespoň v jedné rozjížďce 

jinak než „DNC“
5. V případě, že se závod neodjede, vypočítává se příspěvek na základě startovní listiny z 

účasti a nikoliv z rozjížděk
6. Kluby nahlásí své týmy jednotlivým delegátům před začátkem závodů, do podpory klubů 

budou zařazeni až po přihlášení.
7. Delegáti ALT vedou evidenci účasti klubů na započítávaných závodech (7p) v rozsahu 

jméno trenéra, počet a jména klubových závodníků.



Příloha 6.4 - Podpora ALT

Podporu mohou získat pouze LT, ve kterých startují alespoň 3 závodníci do 18 let s alespoň 2 starty na 
závodech s koeficientem 3 a více. 

Celková částka podpory se rozdělí v poměru počtu startů v kategoriích "Dětské třídy (do 14 let)" a 
"Mládežnické třídy (do 18 let)". U dětských tříd RS Feva, Cadet a Bic Techno se počty startů závodníků 
starších 14 let započítávají do kategorie "Mládežnické třídy (do 18 let)". U třídy Optimist se starty 15-ti 
letých závodníků nezapočítávají. 

Prostředky se rozdělí podle počtu závodníků do 18 let s alespoň 2 starty v předchozím roce na závodech 
s koeficientem 3 a více. U preferovaných lodních tříd (tříd, v nichž je zřízeno SPS nebo SCM) obdrží lodní 
třídy bonus 100 % - počet závodníků se násobí 2. U lodní třídy RS Feva v kategorii "Dětské třídy (do 14 let)" 
se počet závodníků násobí koeficientem 1,5.

Pokud jeden a týž závodník startuje ve více LT bude každé z těchto LT započten pouze částí určenou dle 
poměru startů v jednotlivých LT.

Příklad rozdělení příspěvků v roce 2020:

Dětské třídy (do 14 let včetně)

RS Feva 43,12 1,5 64,68 17,5%
Cadet 19,02 1 19,02 5,2%
Bic Techno 23,7 2 47,4 12,8%
Q 118,98 2 237,96 64,5%

204,82 369,06

Mládežnické třídy (do 18 let včetně)

RS Feva 16,55 1 16,55 11,0%
Cadet 7,37 1 7,37 4,9%
Laser 4,7 6,66 2 13,32 8,9%
Laser Radial 6,59 2 13,18 8,8%
Evropa 9,49 1 9,49 6,3%
29er 18,61 2 37,22 24,8%
Bic Techno 6,26 2 12,52 8,3%
420 15,76 1 15,76 10,5%
RS Tera 8,99 1 8,99 6,0%
RS 500 5,91 1 5,91 3,9%
Vaurien 4,24 1 4,24 2,8%
Pirát 5,73 1 5,73 3,8%

112,16 150,28

Podporovaná 
lodní třída

Počet závodníků s 
alespoň 2 starty v 
k 3+ v roce 2019

Koeficient 
podpory LT

počet x 
koeficient

% mládežnických 
závodníků

Rozdělení 
rozpočtu

 67 946 Kč 
 19 980 Kč 
 49 794 Kč 

 249 976 Kč 
 387 696 Kč 

Podporovaná 
lodní třída

Počet závodníků s 
alespoň 2 starty v 
k 3+ v roce 2019

Koeficient 
podpory LT

počet x 
koeficient

% mládežnických 
závodníků

Rozdělení 
rozpočtu

 23 381 Kč 
 10 412 Kč 
 18 817 Kč 
 18 620 Kč 
 13 407 Kč 
 52 581 Kč 
 17 687 Kč 
 22 264 Kč 
 12 700 Kč 

 8 349 Kč 
 5 990 Kč 
 8 095 Kč 

 212 304 Kč 
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