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Zápis z jednání VV ČSJ
Čtvrtek, 11. dubna 2019, YC CERE, Praha 4 - Podolí
Přítomni: Brabec, Fantová, Kraus, Lambl (přítomný od 15:45), Musil, Páleníček, Soušek,
Vašík, Sünderhauf
Omluven: Skořepová (PR)
KK: Ondráček
Zasedání Výkonného výboru se zúčastnil čestný předseda ČSJ Karel Bauer.
VV schválil komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi pro výběrové řízení na trenéra ČSJ
ve složení: Radim Vašík, Karel Bauer, Jan Kraus, Tomáš Musil, Milan Páleníček, Veronika
Kozelská Fenclová.
Hodnotící komise se sejde dne 11. 4 2019 v 16:30 hod. k otevření obálek a následnému
zhodnocení došlých žádostí v nejkratším možném termínu.
1) Stanovení kompetencí členů VV za jednotlivé agendy ČSJ
VV stanovil následující kompetence členů VV pro jednotlivé agendy ČSJ následovně:
Radim Vašík, předseda ČSJ
Zdeněk Sünderhauf (trenérsko-metodická komise a Jachtařská akademie ČSJ)
Kateřina Fantová (komise klubů a krajů, PR)
Martin Soušek (komise rozhodčích, sportovně technická komise, HZS ČSJ)
Václav Brabec (legislativní komise, kontakt s WS, EUROSAF, významné závody v ČR)
Vojtěch Lambl (KLT, KLM)
Kompetence ostatních členů VV ČSJ budou ještě diskutovány a následně stanoveny na
květnovém jednání VV ČSJ.
Dále VV schválil předsedy odborných komisí následovně:
Zdeněk Sünderhauf – předseda TMK
Martin Soušek – předseda STK
Richard Waisser – předseda KR
Martin Soušek – předseda DK ČSJ
Marek Pavlovský – předseda OdvK ČSJ
Martin Kršňák – náčelník HZS ČSJ
Kateřina Fantová – předseda KKK
Kateřina Fantová – předseda PR
Předsedové dalších odborných komisí budou stanoveni na květnovém jednání VV ČSJ.
Výkonný výbor ukládá všem členům VV provést revizi náplně činnosti jednotlivých komisí dle
směrnice C12 a průběžně zasílat své návrhy V. Brabcovi, který je zapracuje do směrnice C12 a
rozešle ji členům VV před květnovým zasedáním VV. Dále VV ukládá všem členům VV
předložit na květnovém zasedání ke jmenování členy svých odborných komisí.
2) Projednání zápisu
Doplnění březnového zápisu VV:
Výkonný výbor jednohlasně schválil udělení Zlatého čestného odznaku ČSJ Karlu Bauerovi.
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K úkolu 19-06 (Připravit podklady pro zpracování mobilní aplikace tréninkového deníku):
Úkol trvá. Z. Sünderhauf podal informaci o tom, že Jan Jedlička pracuje na vývoji digitální
verze tréninkového deníku. J. Kraus požádal v tomto bodě o koordinaci/informace, aby tento
nástroj vedl k dlouhodobému sledování výkonnostního růstu závodníka, což začal připravovat
pro úsek KVS (je to jedna z priorit). J. Kraus se domluví se Z. Sünderhaufem na dalším postupu.
J. Kraus také informoval o tom, že požádá stávající placené trenéry o zhodnocení jejich 4-letého
období, aby bylo možné zhodnotit, co se podařilo nebo kde je potřeba se hlouběji zamyslet.
Zhodnocení následně J. Kraus předloží na květnovém jednání VV ČSJ. Konstatoval také, že
ukončením smlouvy šéftrenéra (30. 6. 2019) závodníci přijdou o benefit pomoci s jejich
dopravou materiálu z této smlouvy vyplývající.
K úkolům 19-13 (Zveřejnit na webu ČSJ aktuální stav kandidátní listiny do VV a KK ČSJ):
Úkol splněn. D. Dvořáková informovala, že seznam došlých kandidátů do VV a KK ČSJ byl
na webu ČSJ zveřejněn před konáním VH ČSJ.
K úkolu 19-14 (Zveřejnit na webu ČSJ a zároveň rozeslat elektronicky sdruženým subjektům
ČSJ návrh Jednacího řádu VH ČSJ):
Úkol splněn. D. Dvořáková informovala, že byl na webu ČSJ zveřejněn a zároveň elektronicky
rozeslán sdruženým subjektům ČSJ návrh Jednacího řádu VH ČSJ.
K úkolu 19-15 (Zveřejnit na webu ČSJ vypořádání připomínek ke Koncepci rozvoje jachtingu):
Úkol splněn. D. Dvořáková informovala, že na webu ČSJ bylo zveřejněno vypořádání
připomínek ke Koncepci rozvoje jachtingu.
K úkolu 19-16 (Zveřejnit na webu ČSJ nové znění směrnice C20):
Úkol splněn. D. Dvořáková informovala, že na webu ČSJ v sekci dokumenty bylo zveřejněné
nové znění směrnice C20.
3) Informace trenérů SCM a SpS, hl. trenéra ČSJ / KVS / nominace na mezinárodní
závody
Výkonný výbor vzal na vědomí zprávu trenéra SCM 29er, SCM Bic Techno 293, SCM Laser
a trenéra SpS Optimist za měsíc březen. Předložené zprávy jsou přílohou tohoto zápisu.
4) MČR 2019
Žádné informace nebyly předloženy.
5) Čerpání rozpočtu 2019
VV vzal na vědomí čerpání rozpočtu ke dni 11. 4. 2019.
Výkonný výbor jednohlasně schválil rozdělení částek pro KSJ v roce 2019, následovně:
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5) Informace předsedy a výkonného sekretáře ČSJ
Valná hromada ČSJ konaná dne 30. 3. 2019 uložila Výkonnému výboru ČSJ:
1. zabývat se úpravou registračního řádu B3 v souvislosti s novým informačním systémem
ČSJ
VV ukládá R. Vašíkovi provést úpravu Registračního řádu ČSJ a předložit návrh úprav na
květnovém zasedání VV.
2. zabývat se úpravou směrnice C5 ve vztahu k nově vydané vyhlášce
VV ukládá M. Souškovi provést úpravu směrnice C5 a K. Fantové ukládá předložený návrh
směrnice C5 projednat s vybranými pořadateli závodů.
Výkonný výbor jednohlasně deleguje Václava Brabce na konferenci EUROSAF, která se bude
konat 12. – 14. dubna 2019 (Istanbul, TUR).
Výkonný výbor obdržel žádost o udělení výjimky ze soutěžního řádu ČSJ ve smyslu ostaršení
Martina Šebora, narozeného 19. května 2012 (reg. č. 1101-0522). Souhlas zákonného zástupce
a lékařské potvrzení zaslaná žádost obsahuje.
VV udělil jednohlasně souhlas k závodní činnosti Martina Šebora v lodní třídě Cadet před
dovršením způsobilého věku.
Výkonný výbor obdržel žádost předsedkyně ALT 29er J. Košťálové o rozhodnutí ve věci
žádosti podané 19. 2. 2019 trenérem SCM 29er D. Křížkem na nákup materiálového vybavení
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svazových plachetnic SCM 29er. VV jednohlasně rozhodl žádosti o nákup doplňujícího
materiálu pro plachetnice 29er nevyhovět.
6) Různé
VV jednohlasně schválil výběr společnosti, které bude zadáno za úplatu celé vyřízení
výběrového řízení na strojní investice, na které bylo zažádáno z dotace MŠMT.
Výkonný výbor obdržel žádost trenéra SCM Laser M. Smolaře o navýšení limitu čerpání
finanční podpory členů SCM Laser pro 1. pololetí roku 2019 na úkor podpory pro 2. pololetí
2019, a to z důvodu, že většina členů týmu SCM Laser má hlavní část sezóny v první polovině
roku. VV jednohlasně rozhodl žádosti trenéra SCM Laser vyhovět.
P. Ondráček – předseda KK ČSJ – podal informace z prvního jednání Kontrolní komise ČSJ,
na kterém byly stanoveny okruhy činnosti jednotlivých členů KK ve volebním období 2019 až
2023, následovně:
Petr Ondráček, předseda KK ČSJ - řízení činnosti komise, účast na zasedání VV ČSJ, obecné
dodržování závazných dokumentů ČSJ
Jiří Bobek, místopředseda KK ČSJ - hospodaření s finančními prostředky ČSJ
Petr Kučera - hospodaření vztahující se k činnostem Sportovního centra mládeže ČSJ (SCM) a
Sportovních středisek ČSJ (SpS),
Petr Sládeček - dodržování závazných dokumentů a hospodaření s finančními prostředky
Komise mládeže ČSJ, dodržování závazných dokumentů a pokynů vztahujících se k
soutěžnímu řádu a hospodaření reprezentačních družstev ČSJ
Pavel Schwarz - dodržování závazných dokumentů vztahujících se k hospodaření s inventářem
ČSJ
Zápis z jednání KK ČSJ je přílohou tohoto zápisu.
P. Ondráček – předseda KK ČSJ – předložil Výkonnému výboru zprávu z kontroly hospodaření
KVS. Zpráva KK ČSJ je přílohou tohoto zápisu.
VV vzal zprávu o hospodaření KVS na vědomí a důkladně se s ní seznámil. Některé výtky byly
odstraněny a zbylé nedostatky budou řešeny v budoucnu.
P. Ondráček – předseda KK ČSJ – informoval členy Výkonného výboru o plánu pravidelných
kontrol KK ČSJ na rok 2019 (viz příloha zápisu).
VV vzal na vědomí informaci K. Fantové, že projekt v rámci evropského programu ERASMUS
SPORT + bude připravován až pro následující období.
Z. Sünderhauf – TMK – podal informace o navázání spolupráce s ČOV, který má zájem natočit
videa s cílem popularizovat jachting u veřejnosti, která se zatím jachtingu nevěnuje. Spolupráce
by probíhala v rámci projektu ČOV „Škola Sportu“ a Jachtařské akademie ČSJ.
Příští zasedání VV se bude konat ve čtvrtek 9. května 2019 od 13 hod. v YC CERE.
Seznam příloh zápisu:
1. Zpráva trenéra SCM 29er za březen 2019
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2. Zpráva trenéra SpS za březen 2019
3. Zpráva trenéra SCM Bic Techno za březen 2019
4. Zpráva trenéra SCM Laser za březen 2019
5. Zápis z jednání KK ČSJ - 30. 3. 2019
6. Zpráva KK ČSJ z kontroly hospodaření KVS
7. Plán pravidelných kontrol KK ČSJ na rok 2019
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Sportovní centrum mládeže
Lodní třída 29er
David Křížek - trenér SCM
2. dubna 2019

Pravidelná měsíční zpráva o činnosti 3/2019

V průběhu měsíce března absolvoval tým Sportovního centra mládeže skupiny A rovnou
dvě soustředění. A to opět v italském Anziu. Obě akce lze považovat za velmi vydařené a
přínosné. Náš tým se zároveň účastnil závodu v dějišti soustředění. Zde je zpráva z této
regaty, ve které jasně zvítězila naše posádka Jaroslav Čermák a Petr Košťál:
V italském Anziu se jel závod 29er Eastbay Campionato Zonale. Na start přijelo celkem 16
posádek, z toho 5 týmů Sportovního centra mládeže, které jsou zde na druhém letošním
soustředění. Skvělou zprávou je, že posádka Jaroslav Čermák a Petr Košťál zvítězila ve
všech třech odjetých rozjížďkách a po právu jim patří také absolutní vítězství v regatě.
Dnes se na vodu vyplouvalo až po poledni, když se vítr otočil a začala foukat mořská bríza.
Posádka Čermák a Košťál se pokusila o riskantní start pravobokem, který ale nevyšel a kluci
tak museli hodně bojovat, aby se prodrali dopředu. Ve druhém kole již byli ve vedení a
vítězství uhájili až do cíle. Skvěle se v rozjížďce uvedl nováček týmu Šimon Jurečka, který se

1

29er Soustředění
Anzio ITA 2019

sice na 29eru teprve učí, ale ve slabším větru dokáže předvádět své taktické dovednosti. S
bratrem Matějem, který dříve jezdil na kormidle si dojeli pro skvělé 5. místo. Vítr postupně
sílil a vlny se začaly zvětšovat. Ve druhé rozjížďce se Čermák s Košťálem probíjeli z 5. místa,
ale v cíli z toho bylo další vítězství. V této rozjížďce vypadl z lodě David Muzikář, ale nakonec
se na palubu dokázal vrátit. Horší to bylo v poslední rozjížďce, kdy se převrhly tři české lodě.
Posádka bratrů Krsičkových padla do vody zaviněním Italů. Jára Čermák s Petrem Košťálem
ani tentokrát nezaváhali a od startu navyšovali svůj náskok, který v cíli činil dokonce několik
minut. Jejich skvělý výkon korunovaný vítězstvím je o to cennější, že triumfu dosáhli na
starých tréninkových plachtách. Snad se jim bude letos dařit i v dalších regatách.
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29er Eastbay Campionato Zonale - Anzio ITA - 16 lodí
1. J. Čermák / P. Košťál - 1, 1, 1
7. M. Krsička / L. Krsička - 10, 5, 10
10. A. Ott / D. Muzikář - 11, 7, 11
12. Š. Jurečka / M. Jurečka - 5, 13, 14
13. A. Justová / P. Tupý - 13, 14, 8

Po závodě pokračovalo soustředění našich posádek. Poslední den přišly opět poměrně

velké vlny, ale díky přijatelné síle větru bylo vše bezpečné. Také druhá březnová akce se
vydařila. Tentokrát foukala po celou dobu odpolední bríza. Vlny tak byly klasické, tedy
odpovídající síle větru. Vše se opět obešlo bez komplikací a technických defektů.

“Jachting hledá Skiﬀmeistera” - soutěž aktivity členů SCM
SCM - A
1. A. Ott / D. Muzikář - 579 bodů
2. J. Čermák / P. Košťál - 543 bodů
3. M. Krsička / L. Krsička - 503 bodů
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SCM - B
1. L. Košatová / L. Košata - 348 bodů
2. M. Bauerová / V. Paigerová - 320 bodů
3. T. Nevelöš / A. Nevelöš - 272 bodů
Kromě posádky Dobrý / Dobrá se všichni aktivně zapojili do vyplňování a honby za body do
Skiﬀmeistera. Tým A má za sebou 12 dnů tréninku a 1 závodní den. Velmi kladně navíc
hodnotím zapojení všech účastníků do projektu “Clean Ocean.” Při čekání na vítr všichni
naši závodníci čistili pláž od převážně plastových odpadků. I za to si zasloužili pár bodů
navíc. Z SCM B zatím trénují tři posádky. Pochvalu si zaslouží především M. Bauerová a V.
Paigerová a L. Košatová a L. Košata. Dvě posádky si zatím nevyzvedly lodě.

Hodnocení posádek:
J. Čermák / P. Košťál - Posádka byla vybrána do RDJ a byla předběžně stanovena její
podpora. Za to patří ČSJ velké poděkování. Tým si tak může lépe připravit celou sezónu.
Kluci zvítězili v místní regatě, když vyhráli všechny tři rozjížďky. Mají velmi dobrou rychlost
na stoupačku i na zaďáka a dobře vnímají loď. To vede k lepšímu trimu vzhledem k jejich
technice jízdy a tím i vyšší rychlosti nezávisle na materiálu. Oba navíc bez zaváhání
předávají své zkušenosti dalším.
Adam Ott / David Muzikář - Posádka se zlepšila a vzorně plnila všechny stanovené cíle. To
se projevilo i ve výsledcích tréninkových rozjížděk. Snad je nebude příliš brzdit vyšší
hmotnost. Přístup se ale rozhodně zlepšil.
M. Krsička / L. Krsička - Posádka udělala obrovský skok v technice. Díky menší hmotnosti
ztrácí již od středního - silnějšího větru, ale je jen otázkou času, kdy se dostanou na
optimální váhu. Zlepšila se i komunikace v posádce.
Š. Jurečka / M. Jurečka - Tým se účastnil tentokrát pouze první akce. Má výbornou taktiku
a volbu strategie. Zatím je na tom ale velmi špatně s technikou. To je vzhledem k pouhým
devíti dnům na vodě pochopitelné.
A. Justová / P. Tupý - Posádka má odtrénováno osm dnů. Každým dnem se zlepšují. Hodně
pomohlo jejich promíchání se zkušenějším týmem. Odnesli si pak dovednosti, které
společně aplikovali do své jízdy. Je zde ale problém s komunikací, který navenek není příliš
patrný, ale něco se děje. Jistě budeme společně hledat řešení.
Další posádkou na soustředění byla Z. Vychová / E. Vychová. Jezdí na 420 a nejsou členky
SCM, ale skvěle zapadly do naší skupiny. Na vodě jsem neměl příliš možností se jim
věnovat, ale myslím, že i tak se posouvají a zlepšují techniku.
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Nyní nás čeká vyzvednutí lodí v Anziu a přejezd na trénink a regatu na Lago di Garda. V
dalším dubnovém týdnu pak bude následovat soustředění a závod na Nechranicích. Zde se
zúčastní také SCM skupiny B.
Další informace na stránkách třídy www.czech29er.cz.

Za SCM 29er vypracoval trenér
David Křížek
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Zpráva trenéra SPS za březen 2019

Během března byly hlavními úkoly:









Příprava nového vleku na lodě Q – převzetí dokladů a vleku v Příbrami-děkuji Jirkovi Maierovi
za rychlé vyřízení pojištění a registrační značky
Převzetí člunu a jeho příprava
Účast na Slavnostním večeru ČSJ
Převzetí a vrácení auta v půjčovně
Akce v Chorvatsku-soustředění Pula 10.-17.3.
Příprava dubnové akce v Medulinu-ubytování zálohy, domluva s Dariem, organizace dopravy
Osobní příprava
Účast na konferenci ČSJ

Soustředění Pula
Akce v Pule se vydařila, kromě silného větru si závodníci pod vedením dvou trenérů – Daria Kliby a
Tondy Mrzílka, vyzkoušeli různé podmínky, a kromě jednoho dne, vždy s vlnami, na kterých potřebují
najezdit důležité hodiny. Poslední den tréninku, který absolvovali s 10 místními svěřenci Daria, mezi
nimiž jsou i reprezentanti CRO, odjeli 4 rozjížďky a potěšující bylo, že Lukáš Kraus držel krok s těmito
borci.
Všichni naši závodníci zaslouží pochvalu za velkou snahu, se kterou přistupovali k tréninku. Je třeba
se trochu zaměřit na vysvětlování hlavního principu našeho sportu, kterým je fair play, takže by mělo
být samozřejmostí napravit vlastní chybu trestnými otáčkami, i když incident nikdo nevidí.
Kromě mnoha hodin strávených na vodě, a také v učebně rozbory videí, se našel čas i na návštěvu
hlavní atrakce v Pule - amfiteátru a na grilovačku.
Děkuji Dariovi za trénink i bezplatné využívání klubu, dále závodníkům – Kristýně Flosmanové, Lindě
a Beátě Dokoupilovým, Báře Valenové, Adéle Rabasové, Káje Lojkové, Ondrovi Šindelkovi, Michalu
Raisovi, Adamovi Jarošovi, Lukáši Krausovi a Fandovi Burdovi. Také doprovodu rodičů, kteří
zajišťovali dopravu a stravu závodníkům, především Luďkovi Čeřovskému, který se postaral o dopravu
většiny lodí na novém vleku ČSJ, vyrobeném speciálně pro přepravu osmi optíků.

Tonda Mrzílek

Zpráva o činnosti SCM Bic Techno/ RS:X Youth
březen 2019
Březnové soustředění Bic Techno bylo první letošní akcí pro tuto skupinu. Po
zimní přestávce nejmladší windsurfaři vyrazili na soustředění do španělského Cadizu.
Na podzim je v tomto místě čeká MS, a proto bylo dobré vyzkoušet místní podmínky.
Aktivity SCM- 3.-10.3. soustředění Bic Techno Cadiz, ESP

Hned co skupina závodníků RS:X skončila své závody, vystřídala je skupina
mladších závodníků na Bicách. Po menších logistických problémech s vybaveních
nakonec všichni dostali požadované vybavení a ještě v neděli jsme na večer mohli
vyrazit na krátký seznamovací trénink. Skupinu tvořili David Drda, Ondra
Parchomenko, Nela Sadílková, Kristýna Piňosová a Kristýna Chalupníková. Pro
všechny to byl první trénink na vodě po delší zimní přestávce. Všichni se do
tréninkového rytmu dostali poměrně rychle. Snažili jsme se co nejvíce času trávit na
vodě. Mimo vodu jsme se kondičnímu tréninku věnovali jen okrajově. Většinu dní jsme
zvládali dva tréninky na vodě. Dopolední a odpolední. Kromě středy kdy byl vítr velmi
silný a děvčata si dala volno. Kluci odpoledne vyrazili na trénink. Během celého týdne
jsme se věnovali především technice jízdy a technice manévrů. Vzhledem ke slabšímu
větru po většinu tréninkových dní jsme měli hodně prostoru na zdokonalení pumpování.
Těsně před odjezdem jsme zvládli několik tréninkových rozjížděk s místními
závodníky.

Skupina trénovala velice kompaktně a trénink byl dalším z kroků vpřed. Při
kondičním tréninku na suchu byli vidět poměrně velké rozdíly mezi jednotlivými
závodníky. Nela Sadílková je kondičně velice dobře připravená z běžeckého lyžování.
Na vodě má občas trochu problémy s taktikou v rozjížďkách, ale poměrně rychle se učí
těmto dovednostem. Kristýna Piňosová je také velice dobře kondičně připravena jen
zatím nedokáže těchto svých předností naplno využít také na vodě. Bude třeba pracovat
především na psychické stránce výkonu. Kristýna Chalupníková tréninku na vodě
věnuje většinou maximální úsilí. Pro kondiční příprava na suchu musí najít větší
motivaci. David Drdamusí najít větší motivaci na trénink a závody především ve slabém
větru. Bohužel windsurfing není jen o jízdě v silné větru.

Karel Lavický

ZPRÁVA TRENÉRA
Laser team
Za období: 1.3. - 31.3.2019
Jak jsem v minulé zprávě uvedl, pro sezónu 2019 jsme naplánovali v zimním přípravném období
3 soustředění ve španělské Torrevieje, první na začátku měsíce února spojenou (pro nás) s
tréninkovou regatou, pak na konci, resp. přelomu února a března a ve třetím březnovém týdnu.
3. Soustředění Torrevieja: 16. - 24. 3. 2019
Třetího soustředění se zúčastnili: Jiří Himmel, Jiří Vacula, Zdeněk Vysloužil, Michal Halouzka,
Andrew Lawson a Markéta Kališová.
Vyjma Andyho, který trénoval na Lar, trénoval zbytek týmu na L47. Soustředění vedla Johana
Rozlivková, neboť já jsem v této době odcestoval s naším týmem RDJ na Mallorku.
Počasí a podmínky měli opět výborné, více jak polovinu týdne foukal silný vítr o síle 8-11 m/s a
s vlnami o výšce do 2 m. Podle informací Johany trénovali dovednosti a obratnost, techniku jízdy
na vlnách ve všech kursech. Takové bylo ostatně zadání a můj požadavek na formu a obsah
tréninku. Johana vedla tréninkovou jednotku na vysoké úrovni, vše natáčela, prováděla rozbory s
jednotlivými členy a celým týmem. Videa jsem zhlédl a mohu to objektivně hodnotit. Trénink byl
velmi náročný.
Soustředění Mallorca – Tým RDJ: 25. - 31. 3.
Jak jsem již výše uvedl, já jsem odcestoval s týmem RDJ ve složení Ben Přikryl, Víťa Moučka a
Klára Himmelová na soustředění na Mallorce, kde se k nám přidal Jakub Halouzka, který zde již
delší dobu individuálně trénoval. Trénoval s námi i slovenský reprezentant Michal Andel.
Během týdne jsme se intenzivně připravovali na závod Princes Soffia Mallorca, který slavil své
50. výročí existence, a na který se sjely týmy z celého světa včetně mnoha olympioniků a vítězů z
ME, MS a OH.
Mým záměrem bylo především, aby se naše juniorské naděje dostaly co možná nejdříve na
regatu této úrovně a odvezly si co největší zkušenosti a poznatky z takto kvalitně obsazené regaty.
Logickým záměrem tréninkového soustředění bylo, nasáknout do sebe co nejvíce poznatků
tohoto jachtařského revíru. Myslím, že to se podařilo.
Samotné hodnocení a rozbor regaty sepíšu v samostatné zprávě.
Musím všem opět poděkovat za velmi poctivý a zodpovědný přístup k tréninku, za výbornou
náladu v týmu a vzájemnou pomoc před i po tréninku, za pozorné a soustředěné sledování a
vnímání rozborů a rad trenérů. Tým funguje skvěle.

V Jilemnici, dne 10. 4. 2019

Michal Smolař
trenér SCM Laser

KONTROLNÍ KOMISE ČSJ

Zápis z 1. jednání Kontrolní komise ČSJ
Praha – 30. března 2019
Kontrolní komise ČSJ (KK) se sešla bezprostředně po skončení Valné hromady ČSJ v místě
jejího jednání a kde byla zvolena na funkční období 2019 až 2023.
Přítomni: Jiří Bobek, Petr Kučera, Petr Ondráček, Petr Sládeček a Pavel Schwarz.

Program:
1. volba předsedy a místopředsedy,
2. rozdělení okruhu činnosti jednotlivých členů ve volebním období 2019 až
2023,
3. pracovní způsoby jednání komise a vzájemná komunikace,
4. plán kontrol na rok 2019.
K bodu 1:
Jednomyslně volbou byl zvolen předsedou Petr Ondráček
a místopředsedou Jiří Bobek.
K bodu 2:
P. Ondráček přednesl návrh základních okruhů činnosti komise ve funkčním období a
zaměření jednotlivých členů komise. Po diskusi bylo přijato následující rozdělení:
 Petr Ondráček – řízení činnosti komise, účast na zasedání VV ČSJ, obecné dodržování
závazných dokumentů ČSJ,
 Jiří Bobek - hospodaření s finančními prostředky ČSJ
 Petr Kučera - hospodaření vztahujících se k činnostem Sportovního centra mládeže
ČSJ (SCM) a Sportovních středisek ČSJ (SpS),
 Petr Sládeček - dodržování závazných dokumentů a hospodaření s finančními
prostředky Komise mládeže ČSJ, dodržování závazných dokumentů a pokynů
vztahujících se k soutěžnímu řádu a hospodaření reprezentačních družstev ČSJ,
 Pavel Schwarz - dodržování závazných dokumentů vztahujících se k hospodaření
s inventářem ČSJ
K bodu 3:
Činnost komise se bude řídit platným stanovami ČSJ a jednacím řádem KK (viz
dokument B7 ČSJ).
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Bylo přijato, že ve smyslu jednacího řádu KK bude základní vzájemná komunikace
probíhat především elektronickou formou. V případě potřeby svolá předseda zasedání komise.
Komise se bude scházet minimálně jednou ročně v době jednání Valné hromady ČSJ.
Veškeré oficiální materiály bude předseda před jejich vydáním a zveřejněním rozesílat
ke stanovisku všem členům komise, kteří se vyjádří ve stanoveném termínu. Rozhodování a
přijímaní stanovisek bude probíhat podle platného jednacího řádu komise.
Komise má k dispozici svoji rozpočtovou položku na rok 2019 ve výši 30 tis. Kč.
(cestovné 25 tis. Kč, a ostatní 5 tis. Kč (kopírování kancelářské potřeby, tel.). Ta je určena
všem členům komise ke hrazení nákladů spojených s jejich činností v komisi. Vyúčtování se
provádí podle platných směrnic ČSJ a podléhá schválení předsedy komise.
K bodu 4:
Předseda připraví a rozešle k vyjádření návrh plánu kontrol na rok 2019.
Zapsal: Petr Ondráček
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KONTROLNÍ KOMISE ČSJ
...............................................................................................................................................
Zpráva z kontroly hospodaření KVS.
Dne 15.02.2019 byla provedena kontrola hospodaření vybraných kapitol rozpočtu se
zaměřením na náplň bývalé KVS. Podkladem pro provedení kontroly byly následující
dokumenty: Kontrolu provedl Ing. Jiří Bobek, člen KK ČSJ.





rozpis jednotlivých položek čerpání kapitoly 02, zaslaný Tomášem Musilem;
přehled příjmů a výdajů r. 2018, zaslaný Martinem Souškem, ekonomem ČSJ, ze
kterého byly kontrolovány položky kapitol rozpočtu 02, 03 a 08;
zásady hospodaření ČSJ pro rok 2018, schválené Valnou hromadou ČSJ dne
17.03.2018
zápisy VV ČSJ, zveřejněné na internetových stránkách ČSJ

Kapitola 02 – Příspěvek na účast MS a ME
Schváleno VH 530.000,- Kč
Upraveno VV ČSJ 530.000,- Kč
Skutečné čerpání v r. 2018 651.170,- Kč
Kapitola 03 – Reprezentační družstvo ČSJ
Schváleno VH 6,072.500,- Kč
Upraveno VV ČSJ 6,072.500,- Kč
Skutečné čerpání v r. 2018 6,285.810,- Kč
V rámci schváleného navýšení je současně výrazné nečerpání financí v kapitolách 0302 –
Příspěvek členovy RD (budget), 0310 – Rezerva a 0311 – Odborné poradenství
Kapitola 08 – Sportovně talentovaná mládež
Schváleno VH 6,267.500,- Kč
Upraveno VV ČSJ 6,437.500,- Kč
Skutečné čerpání v r. 2018 5,660.880,- Kč
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Výrazné nečerpání financí je hlavně v kapitolách 0818 – Rezerva a 0825 – Experti na akce
SCM/SPS

S výjimkou kapitoly 08 bylo skutečné čerpání vyšší, než bylo schváleno Valnou hromadou a
následně upraveno rozhodnutím VV ČSJ.

Byla provedena kontrola vybraných prvotních dokladů, zjištěné drobné nedostatky byly
odstraněny.
Absence několika prvotních dokladů za platby v zahraničí (zahraniční trenéři) byla řešena
čestným prohlášením osoby, která předkládala vyúčtování.
V rámci vyúčtování několika poskytnutých dotací byly realizovány nákupy drobného
hmotného majetku. Ve zveřejněných zápisech z jednání VV ČSJ ale nebylo možné ověřit
jejich schválení.
Lze se domnívat, že poskytnuté dotace nebo jejich souběh byl vyšší než reálné náklady
spojené s dotovanou akcí.
Minimálně v 1 případu bylo zjištěno, že hlavní trenér čerpal cestovné z přiděleného
budgetu pro tuto funkci k účasti na regatě, které se zúčastnil jako aktivní závodník.

Ve smlouvách o poskytnutí sportovních a tělovýchovných služeb (pro hlavního trenéra a
trenéry SPS/SCM jsou stanoveny povinnosti poskytovatele, není v nich však stanovena
kontrola plnění ani sankce při neplnění. S výjimkou nové smlouvy s Mgr.Lavickým v nich
není uvedeno, že uvedená odměna se týká kalendářního roku. Ve smlouvě hlavního trenéra je
uvedena částka 150.000 Kč na čerpání cestovních a dalších nákladů, přesto bylo v roce 2018
vyplaceno 200.000 Kč, pravděpodobně bez uzavřeného dodatku smlouvy.
S výjimkou výše uvedených zjištění byly ostatní kontrolované položky čerpány v souladu se
schválenými zásadami hospodaření ČSJ.
Doporučuji, aby byly provedeny kontroly všech smluvních závazků odbornou osobou
(komisí).
Karel Švec, KK ČSJ
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Plán pravidelných kontrol Kontrolní komise ČSJ na rok 2019

1. Kontrola hospodaření ČSJ za rok 2019

(J. Bobek, březen 2020)

2. Kontrola hospodaření s majetkem ČSJ

(P. Schwarz, říjen 2019)

3. Kontrola hospodaření representačních družstev ČSJ za rok 2019
(J. Bobek, listopad 2019)
4. Kontrola hospodaření komise mládeže ČSJ za rok 2019
(P. Sládeček, prosinec 2019)
5. Kontrola hospodaření Sportovního centra mládeže ČSJ (SCM)
a Sportovních středisek (SpS) za rok 2019
(P. Kučera, prosinec 2019)

