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1. Struktura ČSJ – účel směrnice
Účelem této směrnice je zpřehlednit strukturu Českého svazu jachtingu (dále jen
ČSJ), popsat fungování a odpovědnost jednotlivých orgánů a vymezit
kompetence mezi jednotlivými orgány ČSJ. Tato směrnice je interní směrnicí
ČSJ, dle platných Stanov ČSJ, schválenou Výkonným výborem (dále jen VV).
2. Orgány a odborné komise
2.1. Valná hromada (VH)
Valná hromada je, dle Stanov ČSJ, nejvyšším orgánem ČSJ. Rozsah její
působnosti a kompetencí je upraven v článku IX. Stanov ČSJ a dále pak
v Jednacím řádu Valné hromady a Volebním řádu Valné hromady.
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2.2. Statutární zástupci (SZ)
Statutární zástupci jsou, dle Stanov ČSJ, předseda ČSJ, místopředseda ČSJ a
generální sekretář ČSJ. Rozsah jejich pravomocí a kompetencí je upraven
v článku XI. Stanov ČSJ.
2.3. Výkonný výbor (VV)
o VV je, dle Stanov ČSJ, výkonným orgánem ČSJ a tvoří jej předseda ČSJ,
místopředseda ČSJ a sedm členů VV. Rozsah jeho pravomocí a
kompetencí je upraven v článku X. Stanov ČSJ.
o Členové VV si, zpravidla na svém prvním zasedání po zvolení Valnou
hromadou, rozdělují kompetence, tak, aby bylo organizačně možné zajistit
všechny výkonné kompetence VV vymezené Stanovami ČSJ. Tyto
kompetence jsou rozděleny do třech úseků – Sportovní úsek, Sportovnětechnický úsek, Administrativní úsek.
o Jednání VV se řídí Jednacím řádem Výkonného výboru. Jednání
jednotlivých odborných komisí se řídí dokumentem Jednací řád odborných
komisí ČSJ.
2.3.1. Sportovní úsek (SÚ)
o Hlavní náplní činnosti sportovního úseku (dále jen SÚ) 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 čtyřech
odborných komisí – Komise vrcholového sportu, Komise talentované
mládeže, Komise mládeže a rozvoje členské základny jachtingu a
Trenérsko-metodické komise.
o SÚ se pravidelně schází na schůzích, kterých se účastní zástupci
jednotlivých odborných komisí vedených pod SÚ a pověřený
statutární zástupce ČSJ, za účelem koordinace činnosti. Ze schůzí
SÚ se vyhotovuje záznam, který předkládá statutární zástupce ČSJ
na nejbližší schůzi VV.
2.3.1.1.

Komise vrcholového sportu (KVS)
o Hlavní náplní činnosti Komise vrcholového sportu (dále jen KVS)
je řídit a kontrolovat činnost Reprezentačního družstva ČSJ
(dále jen RD) a Reprezentačního družstva Junior ČSJ (dále jen
RDJ). Za činnost KVS zodpovídá pověřený člen VV, který
zároveň VV navrhuje ke jmenování předsedu a další členy KVS.
o KVS dále pak na základě sportovních výsledků, předpokladu
splnění kvalifikace na OH, a v souladu se směrnicemi ČSJ
vyhledává, v součinnosti s Komisí talentované mládeže a Komisí
mládeže a rozvoje členské základny jachtingu, vhodné kandidáty
do RD a RDJ a předkládá je VV ke schválení,
o doporučuje VV postup členů RDJ do RD,
o předkládá VV ke schválení členy RD, RDJ a členy RD pro
jednotlivé MS a ME,
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o navrhuje VV složení realizačních týmů na jednotlivé akce členů
RD,
o navrhuje kritéria rozdělení finanční podpory členů RD a RDJ, a
kontroluje její čerpání,
o navrhuje kritéria rozdělení finanční podpory na činnost trenérů
RD, RDJ a kondičního trenéra a kontroluje její čerpání,
o řídí a kontroluje činnost trenérů RD a RDJ,
o spolupracuje s členy RD a RDJ na zpracování dlouhodobých
plánů,
o hodnotí plnění plánů a výsledky členů RD a RDJ,
o hodnotí a kontroluje plnění tréninkových plánů členů RD a RDJ,
o pořádá soustředění a srazy členů RD a RDJ,
o spolupracuje s ostatními odbornými komisemi ČSJ a Asociacemi
lodních tříd při výchově a výběru talentů, a
o přenáší zkušenosti z vrcholového sportu dál na KMR a TMK.
2.3.1.2.

Komise talentované mládeže (KTM)
o Hlavní náplní činnosti Komise talentované mládeže (dále jen
KTM) je řídit a kontrolovat činnost Sportovního centra mládeže
ČSJ (dále jen SCM) a Sportovního střediska ČSJ (dále jen
SPS). Za činnost KTM zodpovídá pověřený člen VV, který
zároveň VV navrhuje ke jmenování předsedu a další členy KTM.
o KTM dále pak na základě sportovních výsledků, vyhledává
v součinnosti s Komisí mládeže a rozvoje členské základny
jachtingu a Asociacemi lodních tříd vhodné kandidáty do SCM a
SPS a předkládá je VV ke schválení,
o doporučuje VV postup členů SPS do SCM a RDJ,
o předkládá VV ke schválení členy SCM a SPS pro jednotlivé MS
a ME,
o navrhuje VV složení realizačních týmů na jednotlivé akce členů
SCM a SPS,
o navrhuje kritéria rozdělení finanční podpory členů SCM a SPS a
kontroluje její čerpání,
o navrhuje kritéria rozdělení finanční podpory na činnost trenérů
SCM a SPS a kontroluje její čerpání,
o řídí a kontroluje činnost trenérů SCM a SPS,
o spolupracuje s členy SCM a SPS na zpracování dlouhodobých
plánů,
o hodnotí plnění plánů a výsledky členů SCM a SPS,
o hodnotí a kontroluje plnění tréninkových plánů členů SCM a
SPS,
o pořádá soustředění a srazy členů SCM a SPS, a
o spolupracuje s ostatními odbornými komisemi ČSJ a Asociacemi
lodních tříd při výchově a výběru talentů.
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Komise mládeže a rozvoje členské základny jachtingu (KMR)
o Hlavní náplní činnosti Komise mládeže a rozvoje členské
základny (dále jen KMR) 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 předsedu a další členy KMR.
o KMR dále pak předkládá VV ke schválení na návrhy Asociací
lodních tříd nominace na jednolité MS a ME,
o vede evidenci podpory mládeže ve spolupráci s Asociacemi
lodních tříd,
o zajišťuje rozvoj jachtingu, a to zejména v oblasti podpory klubů
začínajících pracovat s mládeží, podpory stávajících klubů
pracujících s mládeží a podpory klubů a neklubových akcí
vedoucích k propagaci jachtingu obecně,
o zajišťuje výchovu mládeže v součinnosti s Asociacemi lodních
tříd, a
o spolupracuje s ostatními odbornými komisemi ČSJ na naplnění
hlavní náplně práce KMR.

2.3.1.4.

Trenérsko-metodická komise (TMK)
o Hlavní náplní činnosti Trenérsko-metodické komise (dále jen
TMK) 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.
o TMK dále pak zajišťuje a koordinuje školení trenérů ČSJ dle
platných předpisů MŠMT a Národní agentury pro sport,
o vede evidenci trenérů ČSJ,
o spolupracuje s trenéry ČSJ a zahraničními subjekty na získávání
odborných znalostí a vypracovává odborné metodiky zejména
pro členy ČSJ,
o zajišťuje chod Knihovny ČSJ a Elektronické knihovny ČSJ
prostřednictvím Jachtařské akademie,
o zajišťuje a koordinuje fungování projektu Jachtařské akademie.

2.3.2. Sportovně-technický úsek (STÚ)
o Hlavní náplní činnosti sportovně-technického úseku (dále jen STÚ) 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.
o STÚ se pravidelně schází na schůzích, kterých se účastní zástupci
jednotlivých odborných komisí vedených pod STÚ a člen VV pověřený
vedením STÚ, za účelem koordinace činnosti. Ze schůzí STÚ se
vyhotovuje záznam, který předkládá pověřený člen VV na nejbližší
schůzi VV.

C12 Organizační struktura ČSJ

2.3.2.1.

strana 5/9

Komise rozhodčích (KR)
o Hlavní náplní činnosti Komise rozhodčích (dále jen KR) 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.
o KR dále pak zajišťuje přípravu nových rozhodčích a zajišťuje
udržení a zvýšení kvalifikace stávajících rozhodčích. Za tímto
účelem pořádá semináře a řídí nebo spolupracuje při řízení při
výměnných programech rozhodčích na národní a mezinárodní
úrovni,
o zajišťuje překlady ZPJ a dalších dokumentů, které se týkají
rozhodování a řízení závodů,
o předkládá VV návrhy k přijetí směrnic a předpisů mezinárodních
jachtařských nebo sportovních organizací, které se týkají
rozhodování a řízení závodů,
o vypracovává návrhy nových nebo navrhuje úpravy stávajících
směrnic ČSJ, které se týkají řízení závodů, a předkládá je VV ke
schválení,
o navrhuje VV ke schválení nominaci rozhodčích pro závody, které
pořádá ČSJ případně pro další významné závody, které pořádají
subjekty sdružené v ČSJ,
o navrhuje VV ke jmenování národní rozhodčí a zasloužilé
rozhodčí, a
o spolupracuje s ostatními odbornými komisemi ČSJ a Asociacemi
lodních tříd na sjednocení standardu při rozhodování a řízení
závodů.

2.3.2.2.

Komise závodů (KZ)
o Hlavní náplní činnosti Komise závodů (dále jen KZ) 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.
o KZ dále pak navrhuje úpravy nebo nové znění směrnic ČSJ
souvisejících s pořádáním závodů,
o zajišťuje tvorbu nebo kooperaci mezi jednotlivými členskými i
nečlenskými subjekty při přípravě CTL,
o zajišťuje v úzké spolupráci s dalšími odbornými komisemi ČSJ
semináře a workshopy o pořádání závodů, a
o zajišťuje MČR a další závody, kde je pořadatel ČSJ.

2.3.2.3.

Komise měřičů a technických inspektorů (KMTI)
o Hlavní náplní činnosti Komise měřičů a technických inspektorů
(dále jen KMTI) 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.
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o KMTI dále pak spolupracuje na organizaci technických inspekcí
během závodů,
o zajišťuje přípravu nových měřičů a technických inspektorů a
zajišťuje udržení a zvýšení kvalifikace stávajících měřičů a
technických inspektorů. Za tímto účelem pořádá semináře,
o navrhuje VV ke schválení nominaci technických inspektorů pro
závody, které pořádá ČSJ případně pro dalších významné
závody, které pořádají subjekty sdružené v ČSJ,
o navrhuje VV ke jmenování národní měřiče, po dohodě
s Asociacemi lodních tříd, a národní technické inspektory,
o spolupracuje s ostatními odbornými komisemi ČSJ (např. KR,
KLT) a Asociacemi lodních tříd v otázkách technické inspekce,
měření a překladu třídových pravidel,
o zajišťuje překlady Technických pravidel jachtingu (ERS),
o vypracovává návrhy nových nebo navrhuje úpravy stávajících
směrnic ČSJ, které se týkají měřičů a technických inspektorů, a
předkládá je VV ke schválení, a
o vede elektronickou databázi třídových pravidel.
2.3.2.4.

Hladinová záchranná služba (HZS)
o Hlavní náplní činnosti Hladinové záchranné služby (dále jen
HZS) je organizovat záchranný systém při závodech a jiných
akcích pořádaných členskými i 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
o HZS dále pak organizuje semináře pro záchrannou službu a
zajištění bezpečnosti při pořádání závodů,
o spolupracuje s dalšími odbornými komisemi ČSJ a Asociacemi
lodních tříd v oblasti záchrany,
o vypracovává návrhy nových nebo navrhuje úpravy stávajících
směrnic ČSJ, které se týkají záchranného systému, a předkládá
je VV ke schválení, a
o připravuje metodiku záchrany závodníků a plavidel.

2.3.2.5.

Odvolací komise (ODVK)
o Hlavní náplní činnosti Odvolací komise (dále jen ODVK) je
rozhodovat odvolání a žádosti o interpretaci pravidel podle
pravidel 70 a 71 Závodních pravidel jachtingu. Za činnost ODVK
zodpovídá pověřený člen VV, který zároveň VV navrhuje ke
jmenování předsedu a další členy ODVK. Členy ODVK mohou
být pouze rozhodčí s kvalifikací národní rozhodčí.

2.3.3. Administrativní úsek (AÚ)
o Hlavní náplní činnosti administrativního úseku (dále jen AÚ) je
zajišťovat vnitřní chod ČSJ a vnitřní a vnější komunikaci ČSJ. AÚ je
rozdělen do čtyřech odborných komisí – Komise klubů a krajů, PR
komise, Legislativní komise, Komise lodních tříd.
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o AÚ se pravidelně schází na schůzích, kterých se účastní zástupci
jednotlivých odborných komisí vedených pod AÚ a pověřený člen VV,
za účelem koordinace činnosti. Ze schůzí STÚ se vyhotovuje záznam,
který předkládá pověřený člen VV na nejbližší schůzi VV.

2.3.3.1.

Komise klubů a krajů (KKK)
o Hlavní náplní činnosti Komise klubů a krajů (dále jen KKK) 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.
o KKK dále pak navrhuje úpravy kritérií pro přidělování a určení
účelu a vyúčtování prostředků ČSJ pro jednotlivá KSJ,
o navrhuje úpravy dokumentů ČSJ týkajících se přijímaní a
registrace nových členů a členských subjektů,
o podporuje rozvoj členské základny a základny mládeže ve
spolupráci s dalšími odbornými komisemi ČSJ, a
o ve spolupráci s KZ se podílí na pořádání krajských přeborů a
krajských a regionálních soutěží.

2.3.3.2.

PR komise (PR)
o Hlavní náplní činnosti PR komise (dále jen PR) 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.
o PR dále pak řídí a kontroluje činnost PR manažera ČSJ,
o zajišťuje propagaci jachtingu v největší možné šíři,
o komunikuje s médii,
o spolupracuje s úsekem komunikace a marketingovým úsekem
ČOV,
o pořádá každoroční anketu Jachtař roku,
o pořádá tiskové konference ČSJ, a
o připravuje a předkládá VV dlouhodobý PR plán.

2.3.3.3.

Legislativní komise (LK)
o Hlavní náplní činnosti Legislativní komise (dále jen LK) je řešení
jednotlivých případů, které vyžadují odbornou právní nebo
legislativní úpravu. Za činnost LK zodpovídá pověřený člen VV,
který zároveň VV navrhuje ke jmenování předsedu a další členy
LK.
o LK dále pak spolupracuje s ostatními odbornými komisemi ČSJ
na úpravách a revizi interních dokumentů ČSJ,
o provádí sběr podnětů a podkladů pro právní nebo legislativní
řešení jednotlivých problémů, které se dotýkají poslání ČSJ, a
o hodnotí podklady, zpracovává věcně odborná stanoviska a
navrhuje způsob řešení právních a legislativních opatření.
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Komise lodních tříd (KLT)
o Hlavní náplní činnosti Komise lodních tříd (dále jen KLT) 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.
o KLT dále pak vede a reviduje seznam lodních tříd,
o navrhuje VV přijetí lodních tříd,
o pořádá pravidelná setkání zástupců lodních tříd,
o pořádá pravidelná setkání jachtařů a Jachtařské fórum, a
o zastupuje ambice lodních tříd ve vztahu k ČSJ,

2.4. Generální sekretář (GS)
o Generální sekretář, je dle Stanov ČSJ, vedoucím zaměstnancem
sekretariátu ČSJ a zároveň statutárním orgánem ČSJ. Funkce
Generálního sekretáře je upravena článkem XII. Stanov ČSJ.
2.5. Kontrolní komise (KK)
o Kontrolní komise, je dle Stanov ČSJ, nezávislým kontrolním orgánem
ČSJ. Rozsah její působnosti a kompetencí je upraven v článku XIII.
Stanov ČSJ a dále pak v Jednacím řádu Kontrolní komise.
2.6. Disciplinární komise (DK)
o Hlavní náplní činnosti Disciplinární komise (dále jen DK) je řešení
nesportovního, nekorektního a nedisciplinovaného chování a jednání
v rozporu se Stanovami ČSJ, interními směrnicemi. Za činnost DK
zodpovídá pověřený člen VV, který zároveň VV navrhuje ke jmenování
předsedu a další členy DK. Členem DK se nemůže stát osoba, proti níž
bylo v minulosti vedeno disciplinární řízení.
3. Závěrečná ustanovení
o Všechny interní komise ustavené VV ČSJ a jejich členové jmenovaní před
19.9.2019 jsou členy interních komisí zřízených podle této směrnice i
v případě, že došlo ke změně názvu komise.
o Tato směrnice nahrazuje všechny předchozí verze této směrnice.
4. Příloha – organizační schéma

Schválil VV ČSJ dne 31. 10. 2019

Ing. Radim Vašík, předseda ČSJ

C12 Organizační struktura ČSJ
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Popis změny

vložte větu v bodu 2.6: „Členy komise jmenuje VV ČSJ na
základě návrhu předsedy komise a jednotlivých lodních
tříd“
Oprava názvosloví – měřič x technický inspektor
Přesuny úkolů mezi KVS a KM
Doplnění o Legislativní komisi
Změna/doplnění článku 2.9
Změny v článcích 2.6 a 2.7
Změny v článcích 1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.8, 2.9, 2.12, zrušení
článků 2.3, 2.13 a tím přečíslování následných článků
Změny v článcích 2.5, 2.5.1, 2.5.2 a 2.6 – zřízení
sportovního úseku a dělba kompetencí s KVS
Kompletní přepracování a rozšíření celé směrnice.

poznámka

