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VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉHO SVAZU JACHTINGU 
ZA ROK 2022 

 
 
Výroční zpráva je zpracována za období 1. 1. – 31. 12. 2022 na základě vyhodnocení činnosti Českého 
svazu jachtingu (ČSJ) a její jednotlivá ustanovení byla předmětem jednání Valné hromady Českého 
svazu jachtingu konané dne 28. května 2022. 
 
 

Obsah 

1. Obecné informace o organizaci ....................................................................................................... 2 

2. Úvod ................................................................................................................................................ 2 

3. Členská základna ............................................................................................................................. 3 

4. Struktura Českého svazu jachtingu ................................................................................................. 3 

5. Hlavní a vedlejší činnost Českého svazu jachtingu .......................................................................... 5 

6. Odborné komise ČSJ ........................................................................................................................ 7 

7. Sportovní činnost a související činnosti ČSJ v roce 2021 ................................................................. 8 

8. Hospodaření Českého svazu jachtingu ............................................................................................ 9 

 
 

 
 
 
 
 
 

  



 

 

2 

 

 

1. Obecné informace o organizaci 
 
Název: Český svaz jachtingu 
Sídlo: Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 
IČ: 61379387 
DIČ: CZ61379387 
Právní forma: spolek 
Spisová značka: L 593 vedená u Městského soudu v Praze 
 
Telefon: 604 186 733 
Web: https://www.sailing.cz/  
E-mail: sailing@sailing.cz 
 
Předseda ČSJ: Ing. Radim Vašík 
Místopředseda ČSJ: Mgr. Tomáš Musil 
Generální sekretář: Dana Dvořáková 

 
 

2. Úvod 
 
Rok 2022 můžeme označit jako první „pocovidový“, neboť naštěstí již nebyl nějakým zásadním 
způsobem ovlivněn celosvětovou pandemií COVID-19. I když se jednalo o rok těsně po olympijských 
hrách, nebyl pro naše reprezentanty rok odpočinkový, protože následovat bude olympiáda v Paříži již 
v roce 2024, a naši reprezentanti tak museli zahájit intenzivní přípravu pro kvalifikační závody, které se 
budou komnat v příštím roce a doplňující kvalifikace proběhnou začátkem roku 2024. 
Velice dobře se v sezoně 2022 dařilo týmu iQFOil pod vedením našeho zkušeného trenéra Milana 
Hájka. Byť se jedná o velmi mladé jachtaře, jejich výsledky ohromují nejen u nás, ale také v zahraničí. 
Budeme jim fandit při kvalifikačních závodech na OH 2024, byť vzhledem k jejich věku bude pro ně 
vrcholem OH 2028 v Los Angeles. 
V tréninku na kvalifikační závody OH také pokračoval Karel Lavický, který to s přechodem na třídu 
iQFOil v mužské skupině bude mít velmi složité, ale věříme, že se na vrchol sezóny dokáže vybičovat ke 
skvělým výsledkům tak, jak to předváděl i v minulosti na třídě RS:X. 
Na kvalifikační závody OH se také připravují Ondra a Viktor Teplí v lodní třídě ILCA 7, Alessia Palanti a 
Klára Himmelová v lodní třídě ILCA 6, Vojta Koška na Formula Kite a posádka Zofia Burská a Sára 
Tkadlecová v lodní třídě 49erFX. Všem budeme držet palce. 
Z velkého úspěchu se těší i posádky českých jachtařů, kterým se podařilo z kvalifikačního závodu 
postoupit do finále Světového poháru národů SSL Gold Cup. 
V roce 2022 Jachtařská akademie Českého svazu jachtingu pokračovala v intenzivním vzdělávání 
trenérů jachtingu II. třídy (licence B) v souladu s akreditací MŠMT a také trenérů jachtingu III. třídy 

(licence C). V následujícím roce se budeme primárně zaměřovat na prodlužování trenérských licencí. 
V roce 2022 Jachtařská akademie Českého svazu jachtingu pokračovala v intenzivním vzdělávání 
trenérů jachtingu II. třídy (licence B) v souladu s akreditací MŠMT a také trenérů jachtingu III. třídy 
(licence C). V následujícím roce se budeme primárně zaměřovat na prodlužování trenérských licencí. 
V roce 2022 jsme v rámci ČSJ řešili zvláště v prvním pololetí velmi složitou ekonomickou situaci, protože 
státní dotace z Národní sportovní agentury byly uvolněny až v polovině roku a do té doby jsme museli 
vystačit s vlastní rezervou, kterou dlouhodobě tvoříme. Zpoždění bylo způsobeno primárně zpožděním 
ve schválení rozpočtu ČR, věřím tomu, že v následujících letech k tak velkému zpoždění již docházet 
nebude. Musím konstatovat, že i s takto závažnými problémy jsme se vypořádali a na chod svazu měly 
tyto problémy minimální dopad. 
V roce 2022 Valná hromada ČSJ schválila nové stanovy ČSJ, které nabudou účinnosti na volební Valné 
hromadě v roce 2023. Nové stanovy do českého jachtingu zavádí několik změn a novinek, k těm 
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zásadnějším určitě patří úprava váhy hlasů jednotlivých delegátů podle velikosti členské základny jejich 
klubu, úprava statutu krajských svazů jachtingu, které se budou transformovat do pobočných spolků 
ČSJ jako Regionální organizace ČSJ, mění se také postavení Disciplinární komise v rámci ČSJ, nově budou 
zavedeny pozice ředitelů úseků pro sportovní a administrativně-technický úsek. Výkonný výbor ČSJ se 
nově stane statutárním orgánem ČSJ. V Souvislosti s těmito změnami bude v roce 2023 potřeba upravit 
interní předpisy svazu tak, aby odpovídaly novým stanovám ČSJ. 
Jak už jsem předeslal, následující rok 2023 bude rokem volebním a budou se volit veškeré volené 
funkce ve výkonném výboru ČSJ, dále v kontrolní a disciplinární komisi ČSJ. Všem dosavadním členům, 
kteří tyto funkce vykovávají od předchozích voleb tak děkuji za jejich obětavou, nelehkou a časově 
náročnou práci, kterou pro jachting vykovávají. 
Závěrem mi dovolte poděkovat i Vám všem ostatním – členům ČSJ – za Vaši obětavou práci, kterou pro 
náš krásný sport odvádíte. Vězte, že bez Vás by český jachting nebyl. 
Radim Vašík 
předseda Českého svazu jachtingu 
 

3. Členská základna 
 

Český svaz jachtingu sdružuje jako své členy: 
-   Fyzické osoby: sportovce, trenéry, rozhodčí, funkcionáře  
-  Právnické osoby: Tělovýchovné jednoty, Sportovní kluby a oddíly, Asociace lodních tříd a Krajské svazy 

jachtingu 

 
Český svaz 
jachtingu  

Celkem 
členů 

Muži – 
dospělí 

Ženy-
dospělí 

 Dorostenci Dorostenky Žáci Žačky  Z toho 
mládež 
celkem 

Počet 
klubů 

Počet 
aktivních 
rozhodčích 

Počet 
trenérů 

Stav 
k 30.12.2022 

5809 4170 1639  148 108 703 434 1393 165 372 389 

 
 

4. Struktura Českého svazu jachtingu  
 

Orgány ČSJ jsou: 
a. Valná hromada ČSJ jako orgán nejvyšší, 
b. Statutární orgán ČSJ, 
c. Výkonný výbor ČSJ jako orgán výkonný, 
d. Kontrolní komise ČSJ jako orgán kontrolní 
 
Valná hromada ČSJ 

• Nejvyšším orgánem ČSJ je Valná hromada ČSJ, kterou tvoří delegáti členů ČSJ se statutem základního členství. 

• Maximálně jeden delegát může být jmenován za každého člena se statutem základního členství. 

• Každý delegát má jeden hlas. 

• Valnou hromadu ČSJ svolává Výkonný výbor ČSJ nejméně jednou v kalendářním roce.  
 
Výkonný výbor ČSJ 

• Výkonný výbor ČSJ je výkonným orgánem ČSJ. Výkonný výbor ČSJ tvoří předseda ČSJ, místopředseda ČSJ a 
sedm dalších členů Výkonného výboru ČSJ. Předseda ČSJ, místopředseda ČSJ a ostatní členové Výkonného 
výboru ČSJ jsou voleni Valnou hromadou ČSJ. Volby se řídí Volebním řádem schváleným Valnou hromadou 
ČSJ. 

• Výkonný výbor ČSJ zajišťuje plnění úkolů ČSJ v období mezi Valnými hromadami ČSJ.  Rozhoduje ve všech 
záležitostech, pokud tyto nejsou svěřeny do kompetence jiných orgánů ČSJ. 

• Činnost Výkonného výboru ČSJ řídí předseda ČSJ. 
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• Výkonný výbor ČSJ je schopen usnášet se, je-li přítomna alespoň nadpoloviční většina jeho členů. 

• Výkonný výbor ČSJ rozhoduje většinou všech hlasů členů výkonného výboru ČSJ.  
 
Statutární orgán ČSJ 

• Statutárním orgánem ČSJ jsou předseda ČSJ, místopředseda ČSJ a generální sekretář ČSJ. Každý jeden z těchto 
uvedených je oprávněn zastupovat ČSJ samostatně ve všech záležitostech, a to v souladu s rozhodnutím Valné 
hromady ČSJ a Výkonného výboru ČSJ. 

 
Generální sekretář ČSJ 

• Generální sekretář ČSJ je vedoucím zaměstnancem sekretariátu ČSJ a řídí veškerou činnost sekretariátu ČSJ.  
 
Kontrolní komise ČSJ 

• Kontrolní komise ČSJ je nezávislým kontrolním orgánem ČSJ a má lichý počet členů, minimálně tři. 
 
 
Krajské svazy ČSJ 

• Krajské svazy ČSJ mohou být v rámci struktur ČSJ založeny jako samostatné spolky s vlastní právní 
osobností zcela nezávislou na ČSJ, jako pobočné spolky ČSJ nebo mohou být pouze organizační složkou 
ČSJ. 
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5. Hlavní a vedlejší činnost Českého svazu jachtingu 
 
Základním účelem Českého svazu jachtingu je vytváření podmínek k provozování sportovní činnosti v 
oblasti jachtingu, která se realizuje v jejích členských subjektech, a to sportovních oddílech, klubech, 
tělovýchovných jednotách a dalších subjektech se sportovní činností mající souvislost s jachtingem. 
 
ČSJ plní funkci organizace, která poskytuje služby svým členským subjektům, případně i dalším 
organizacím a institucím v rámci sportovního prostředí České republiky. 
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ČSJ respektuje principy olympismu a v rámci svého členství ve World Sailing, České unii sportu a 
Českém olympijském výboru prosazuje zájmy svých členských subjektů. 
 
ČSJ pomáhá zabezpečovat podporu sportovní a související činnosti svých členských subjektů na všech 
výkonnostních, rekreačních, věkových či územních úrovních. 
 
ČSJ ve svých členských subjektech pomáhá organizovat, podporovat a provozovat veškeré formy 
sportovních aktivit v oblasti jachtingu. K naplnění uvedeného účelu může ČSJ spolupracovat s jinými 
osobami. 

 
V rámci své hlavní činnosti ČSJ zejména:  
 

- Ve svých členských subjektech pomáhá provozovat, realizovat a organizovat sportovní činnost 
v oblasti jachtingu pro členskou základnu i ostatní zájemce, zabezpečuje jejich výchovu a 
vzdělávání. 

- Propaguje jachting jako sport směrem ke členské základně a mimo ni a usiluje propagací 
 zvýšení povědomí o jachtingu jako sportu. 

- Usiluje o vytváření věcných, organizačních a dalších podmínek, které směřují k podpoře a 
rozvoji sportovního prostředí u členských subjektů.  

- Spolupracuje s orgány veřejné správy a s územními samosprávnými celky České republiky. 
- Spolupracuje s ostatními sportovními organizacemi v České republice i v zahraničí. 
- Spravuje vlastní majetek a práva. 
- Vyhlašuje a spoluorganizuje programy rozvoje jachtingu, vzdělávání odborných pracovníků 

ve sportu, pořádá nebo se podílí na pořádání sportovních a sportovně kulturních a 
společenských akcí. 

- Poskytuje podle svých možností členským subjektům i další služby 
 
ČSJ může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost spočívající v 
podnikání nebo jiné výdělečné činnosti a tím vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svého účelu. 
Zisk z činnosti lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku, účel vedlejší činnosti 
spočívá v podpoře hlavní činnosti a hospodárném využití spolkového majetku. 
 
ČSJ jako vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání provozuje níže uvedené živnosti, ke 
kterým má živnostenská oprávnění, nejméně v následujícím rozsahu: 

- Organizování sportovních soutěží. 
- Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti tělovýchovy a sportu. 
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. 
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6. Odborné komise ČSJ 
 
Sportovní úsek (SÚ) - Hlavní náplní činnosti sportovního úseku je řídit sportovní činnost ČSJ a určovat 
její směřování, tj. v úzké spolupráci s ostatními odbornými komisemi určuje strategii podpory ČSJ v 
jednotlivých fázích cesty jachtaře k vrcholovému jachtingu. Za činnost SÚ zodpovídá statutární 
zástupce ČSJ. SÚ je rozdělen do čtyř odborných komisí – Komise vrcholového sportu, Komise 
talentované mládeže, Komise mládeže a rozvoje členské základny jachtingu a Trenérsko-metodické 
komise.  

 
Komise vrcholového sportu (KVS) - Hlavní náplní činnosti Komise vrcholového sportu je řídit a 
kontrolovat činnost Reprezentačních družstev ČSJ. Za činnost KVS zodpovídá pověřený člen VV, 
který zároveň VV navrhuje ke jmenování další členy KVS. 

 
Komise talentované mládeže (KTM) - Hlavní náplní činnosti Komise talentované mládeže je 
řídit a kontrolovat činnost Sportovního centra mládeže ČSJ a Sportovního střediska ČSJ. Za 
činnost KTM zodpovídá pověřený člen VV, který zároveň VV navrhuje ke jmenování další členy 
KTM. 

 
Komise mládeže a rozvoje členské základny jachtingu (KMR) – Hlavní náplní činnosti Komise 
mládeže a rozvoje členské základny je zajišťovat rozvoj a podporu mládežnického jachtingu v 
lodních třídách, pro které není zřízeno SCM a SPS a vypracovávat strategii rozvoje členské 
základny. Za činnost KMR zodpovídá pověřený člen VV, který zároveň VV navrhuje ke 
jmenování další členy KMR. 

 
Trenérsko-metodická komise (TMK) - Hlavní náplní činnosti Trenérsko-metodické komise je 
zajišťovat vzdělávání a prohlubování znalostí trenérů ČSJ, vytváření odborných metodik a 
zajištění fungování Jachtařské akademie. Za činnost TMK zodpovídá pověřený člen VV, který 
zároveň VV navrhuje ke jmenování předsedu a další členy TMK. 

 
 
Sportovně-technický úsek (STÚ) - Hlavní náplní činnosti sportovně-technického úseku je řídit a 
zajišťovat organizaci závodní činnosti subjekty sdruženými v ČSJ. STÚ je rozdělen do pěti odborných 
komisí – Komise rozhodčích, Komise závodů, Komise měřičů, Hladinová záchranná služba a Odvolací 
komise. 
 

Komise rozhodčích (KR) - Hlavní náplní činnosti Komise rozhodčích je řídit a kontrolovat 
činnost rozhodčích ČSJ a jejich vzdělávání. Za činnost KR zodpovídá pověřený člen VV, který 
zároveň VV navrhuje ke jmenování předsedu a další členy KR. 

 
Komise závodů (KZ) - Hlavní náplní činnosti Komise závodů je připravovat Celostátní 
termínovou listinu (dále jen CTL), být odborným garantem pro pořádání jachtařských závodů a 
připravovat a řídit veškerou činnost spojenou s pořádáním závodům. Za činnost KZ zodpovídá 
pověřený člen VV, který zároveň VV navrhuje ke jmenování předsedu a další členy KZ. 

 
Komise měřičů a technických inspektorů (KMTI) - Hlavní náplní činnosti Komise měřičů a 
technických inspektorů je řídit a kontrolovat činnost měřičů a technických inspektorů a jejich 
vzdělávání. Za činnost KMTI zodpovídá pověřený člen VV, který zároveň VV navrhuje ke 
jmenování předsedu a další členy KMTI. 

 
Hladinová záchranná služba (HZS) - Hlavní náplní činnosti Hladinové záchranné služby je 
organizovat záchranný systém při závodech a jiných akcích pořádaných členskými i 
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nečlenskými subjekty ČSJ a řídit a kontrolovat činnost záchranářů a jejich vzdělávání.  Za 
činnost HZS zodpovídá pověřený člen VV, který zároveň VV navrhuje ke jmenování náčelníka a 
další členy HZS. 

 
Administrativní úsek (AÚ) - Hlavní náplní činnosti administrativního úseku je zajišťovat vnitřní chod 
ČSJ a vnitřní a vnější komunikaci ČSJ. AÚ je rozdělen do čtyř odborných komisí – Komise klubů a krajů, 
PR komise, Legislativní komise, Komise lodních tříd. 

 
Komise klubů a krajů (KKK) - Náplní činnosti Komise klubů a krajů je koordinovat činnost 
Krajských svazů jachtingu (dále jen KSJ), klubů a být odborným partnerem pro tyto subjekty při 
řešení jejich problémů.  Za činnost KKK zodpovídá pověřený člen VV, který zároveň VV navrhuje 
ke jmenování předsedu a další členy KKK. 

 
PR komise (PR) - Náplní činnosti PR komise je řídit a koordinovat vnější a vnitřní komunikaci 
ČSJ a propagaci ČSJ.  Za činnost PR zodpovídá pověřený člen VV, který zároveň VV navrhuje ke 
jmenování předsedu a další členy PR. 

 
Komise lodních tříd (KLT) - Hlavní náplní činnosti Komise lodních tříd je koordinace spolupráce 
jednotlivých lodních tříd a asociací lodních tříd. Za činnost KLT zodpovídá pověřený člen VV, 
který zároveň VV navrhuje ke jmenování předsedu a další členy KLT. 

 
 

 

7.  Sportovní činnost a související činnosti ČSJ v roce 2022 
 
Sportovní soutěže 

Český svaz jachtingu pořádá ročně více jak 300 závodů ve 14 krajích ČR. Jedná se zejména o závody 
Mistrovství republiky, závody Poháru ČR, pohárové soutěže, krajské přebory, krajské pohárové závody 
a další.  
 
Dále Český svaz jachtingu pořádá na českých vodách mezinárodní závody a čeští jachtaři se ve velkém 
počtu zúčastňují velkých mezinárodních regat. 
  

 
Semináře a školení 

- Rozvoj metodiky a systému školení trenérů, rozhodčích, měřičů a členů HZS ČSJ 
- Vzdělávání trenérů a jachtařů v programech „Jachtařské akademie ČSJ“ 
 

V rámci vzdělávání trenérů I. třídy (licence A) v roce 2022 úspěšně zakončil své studium Karel Lavický. 
V roce 2023 očekává ČSJ zakončení studia dalších dvou trenérů. Jachtařská akademie ČSJ získala 
akreditaci MŠMT na rekvalifikace trenérů jachtingu II. třídy (licence B). Byla schválena nová směrnice 
pro vzdělávání trenérů, na jejímž základě bude možno efektivněji, lépe a intenzivněji vzdělávat nové 
trenéry. Jachtařská akademie ČSJ zahájila rekvalifikace na trenéra 2. třídy, v roce 2022 se kurzu 
účastnilo 16 uchazečů, kteří ve většině úspěšně dokončili rekvalifikační kurz (obecnou část na FTVS, 
praktickou na jarním semináři ČSJ). Tři uchazeči si obecnou část dodělali až v podzimním termínu. 
V roce 2022 se také konala školení trenérů III. třídy (licence C), vypsány byly čtyři kurzy pořádané 
krajskými svazy jachtingu. 
 
Další činnosti 

- Výkonný výbor ČSJ zasedal v roce 2022 celkem 12x, včetně jednání formou videokonference 
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- Zpracování podkladů pro žádosti pro NSA ohledně jednotlivých dotačních programů pro rok 
2023 

- Vyúčtování přidělených dotačních programů z MŠMT za rok 2022 
- Projednávání a schvalování návrhů jednotlivých komisí ČSJ 
- Zajištění fungování svazu, zejména závodů MČR, pohárových a krajských soutěží  

 

8.  Hospodaření Českého svazu jachtingu 
 
Český svaz jachtingu v průběhu roku 2022 financoval svoji činnost zejména z dotací Národní sportovní 
agentury a z členských příspěvků. Ve sledovaném období dosáhl výsledku hospodaření – ztráta 
3 665 724,- Kč.  
 
ČSJ se při hospodaření řídí interní Směrnicí C2 „ZÁSADY FINANCOVÁNÍ ČESKÉHO SVAZU JACHTINGU“ 
 
Stav majetku Českého svazu jachtingu odpovídá údajům, uvedeným v účetní závěrce, sestavené za 
účetní období roku 2022. 
 
V rámci rozpočtu ČSJ na následující období, kdy se očekává nárůst ve výdajové části rozpočtu ČSJ, 
požádal svaz o navýšení objemu dotace o 10 %, a to z důvodu celkového nárůstu cen. 
 
Podrobnější informace o hospodaření ČSJ ve sledovaném období jsou uvedeny v účetní závěrce za rok 
2021, která je přílohou této výroční zprávy. 

 

Přílohy:  
1. Účetní závěrka za rok 2022, která obsahuje rozvahu a výkaz zisku a ztrát včetně přílohy 

k účetní závěrce 
2. Ročenka ČSJ 2022 

 
 

Sestavila Dana Dvořáková 

Dne 16. 3. 2023 

 
  


