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Zápis z jednání VV ČSJ
Čtvrtek, 20. května 2021, 12:00 - on-line jednání přes Microsoft Teams
Přítomni: O. Bobek (do 18.00), V. Dvořák (do 17:00), K. Fantová, M. Soušek, R. Vašík, M. Žižka
(do 17:20)
Omluveni: V. Lambl, T. Musil
KK: P. Ondráček
1) Projednání zápisu
Zápis z dubnového zasedání Výkonného výboru byl jednohlasně schválen bez připomínek.
K úkolu 20-31 (Zabývat se revizí směrnice D6 (Pravidla pro kvalifikaci trenérů), dále se zabývat
úpravou podmínek budoucích výběrových řízení na pozici trenérů a zapracovat toto do směrnice D6):
Úkol splněn. V. Dvořák předložil návrh revizí směrnice „Pravidla pro kvalifikaci trenérů“. Výkonný
výbor po diskuzi a úpravách jednohlasně revizi směrnice schválil. VV ukládá D. Dvořákové zveřejnit
na webu ČSJ v sekci dokumenty finální znění směrnice pro kvalifikaci trenérů.
K úkolu 20-42 (Spolu s garantem kvalifikace trenérů III. třídy Michalem Kučerou rozšířit počet
školitelů o nejméně dalšího jednoho, optimálně dva až tři tak, aby kvalifikace trenérů III. třídy nebyly
závislé na jednom školiteli):
Úkol splněn. V. Dvořák informoval, že aktuálně jsou dva školitelé pro kvalifikaci trenérů III. třídy, a
to Michal Kučera a Tomáš Karas. O další adepty bude počet rozšířen v souladu s nově schválenou
směrnicí pro kvalifikaci trenérů.
K úkolu 21-11 (Vyplatit 2. část budgetu členům RD pro první pololetí 2021):
Úkol trvá. M. Soušek informoval, že budgety byly reprezentantům vyplaceny. Zbývá pouze vyplacení
budgetu V. Teplému, který dosud neposlal vyúčtování poskytnuté zálohy.
K úkolu 21-12 (Předložit finální zprávu ohledně pořízení a rozděleni majetku ČSJ z investiční dotace
v roce 2020):
Úkol trvá. Na webu ČSJ byly v aktualitách dne 19. dubna 2021 zveřejněny informace o průběhu
pořízení a rozdělení majetku ČSJ z investiční dotace roku 2020. KMR předloží členům Výkonného
výboru finální závěrečnou zprávu na červnovém zasedání VV.
K úkolu 21-13 (Uzavřít se členy RDJ smlouvy a vyplatit členům RDJ budgety pro rok 2021):
Úkol trvá. M. Soušek informoval, že smlouvy jsou s RDJ uzavřené, zbývá uzavřít smlouvu s bratry
Krsičkovými.
K úkolu 21-15 (Realizovat nákup služeb od jednotlivých klubů ČSJ pro realizaci programu TALENT
– podpora klubů):
Úkol trvá. M. Soušek informoval, že nákup služeb od jednotlivých klubů ČSJ pro realizaci programu
TALENT – podpora klubů probíhá průběžně.
K úkolu 21-16 (Realizovat nákup služeb od jednotlivých lodních tříd pro realizaci programu TALENT
– podpora ALT):
Úkol trvá. M. Soušek informoval, že nákup služeb od jednotlivých lodních tříd pro realizaci programu
TALENT – podpora ALT probíhá průběžně.

Zápis z jednání VV ČSJ – KVĚTEN

Strana 2/5

K úkolu 21-17 (Ověřit zájem J. Rozlivkové o uzavření smlouvy za změněných podmínek):
Úkol splněn. O. Bobek informoval, že zájem J. Rozlivkové na uzavření smlouvy za změněných
podmínek trvá.
K úkolu 21-20 (Vypracovat odpověď na žádost Krajského ředitelství policie Středočeského kraje a
případně poskytnout další součinnost):
Úkol splněn. M. Soušek informoval, že zaslal na Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
požadované informace.
2) Zprávy z trenérsko-metodické komise a Jachtařské akademie ČSJ
V. Dvořák – TMK, JA – informoval, že 23. – 25. 4. 2021 proběhl na Brněnské přehradě praktický
seminář pro trenéry III. třídy (obnova pro trenéry II. a III. třídy).
3) Informace KVS, SÚ ČSJ, trenérů SCM a SpS / nominace na mezinárodní závody
O. Bobek – KTM – podal souhrnné informace o činnosti družstev SCM a SpS. Zprávy trenérů SCM
a SpS za duben jsou přílohou tohoto zápisu.
O. Bobek – KTM – informoval o schůzce KTM s VV ALT Q a trenérkou SpS Q. Z důvodu zvýšených
nákladů na ME (větší vzdálenost, větší počet závodníků, nutnost charteru člunu) bylo schváleno
přerozdělení využití financí SpS následovně:
MS
120 000,- Kč
ME
140 000,- Kč
os. akce SpS 240 000,- Kč
Výkonný výbor bere navržené přerozdělení v rámci kapitoly KTM na vědomí.
Výkonný výbor ČSJ obdržel žádost Jiřího Halouzky o přidělení konkurenceschopné lodě ILCA pro
člena SCM Michala Halouzku. Ondřej Bobek podal informaci, že stávající loď ILCA pořízená v roce
2019 je aktuálně u správce majetku ČSJ Michaela Maiera v opravě. ČSJ v současné době nemá
k zapůjčení žádnou jinou volnou loď ILCA, která by byla na skladě. Po opravě bude stávající loď
ILCA vrácena M. Halouzkovi k dalšímu užívání.
Výkonný výbor ČSJ obdržel žádost Milana Šorma, hospodáře YC Lodní sporty Brno, o vrácení části
uhrazeného půjčovného za loď 29er vzhledem k tomu, že si posádka P. Tupý – V. Cibulka pořídila
vlastní loď a svazovou loď vrátila do skladu ČSJ.
Výkonný výbor jednohlasně (nehlasoval V. Dvořák) schválil vrácení časti půjčovného ve výši
8 000,- Kč posádce P. Tupý – V. Cibulka a ukládá M. Souškovi transakci uskutečnit.
4) MČR 2021
M. Soušek – STÚ, KZ – předložil žádost Jakuba Sobotky, předsedy ALT CaO, o změnu statutu
závodu CTL 211509 na MČR. Výkonný výbor po diskuzi rozhodl hlasováním (pro: 0; proti: Fantová,
Soušek, Vašík, Žižka; zdržel se: Bobek; nehlasoval: Dvořák) žádosti nevyhovět.
Výkonný výbor ČSJ obdržel ve vypsaném termínu jednu přihlášku do veřejné soutěže o pořadatelství
MČR mládeže 2022, a to od zástupců YC CERE a YC Nechranice.
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Výkonný výbor vzal přihlášku na vědomí a rozhodl jednohlasně o přidělení pořadatelství MČR
mládeže v roce 2022 Yacht Clubu CERE společně s Yacht Clubem Nechranice.
Výkonný výbor ČSJ obdržel ve vypsaném termínu přihlášku do veřejné soutěže o pořadatelství MČR
2022 na moři v kategorii ORC od společnosti Seawolf, s.r.o.
Výkonný výbor vzal tuto přihlášku na vědomí a rozhodl jednohlasně o odložení projednání
rozhodnutí o udělení statutu MČR na moři ORC pro rok 2022 na podzim roku 2021 poté, co proběhne
nultý ročník závodu vypsaný jako Velká cena ORC.
Dále Výkonný výbor ČSJ obdržel ve vypsaném termínu dvě přihlášky do veřejné soutěže
o pořadatelství MČR 2022 na moři v kategorii One Design, a to od společností TPS centrum, s.r.o. a
MARAIS, s.r.o.
Výkonný výbor na základě proběhlé diskuze rozhodl hlasováním (pro: Bobek, Dvořák, Soušek,
Vašík, Žižka; proti: Fantová; zdržel se: 0) přidělit spolupořadatelství MČR na moři v kategorii One
Design společnosti TPS centrum, s.r.o.
M. Soušek – STÚ, KZ – informoval o tom, že MČR ILCA 6 „Pálavská regata“ se na základě žádosti
pořadatele bude konat v novém termínu 10. - 12. 9. 2021.
5) Čerpání rozpočtu 2021
Výkonný výbor vzal na vědomí čerpání rozpočtu ke dni 19. 5. 2021.
VV ČSJ jednohlasně schválil konečné čerpání rozpočtu roku 2020 s hospodářským výsledkem
+ 45 032,43 Kč, který je tvořen celkovými výnosy ve výši 26 109 751,51 Kč a celkovými náklady ve
výši 26 064 719,08 Kč.
Výkonný výbor jednohlasně schválil návrh rozpočtu pro rok 2021 s celkovými příjmy ve výši
26 797 050,- Kč a celkovými výdaji ve výši 25 301 820,- Kč, s hospodářským výsledkem
+ 1 495 230,- Kč.
Návrh rozpočtu 2021, čerpání rozpočtu 2020 a účetní závěrka za rok 2020 budou zaslány delegátům
Valné hromady ČSJ elektronickou poštou.
VV ukládá D. Dvořákové rozeslat elektronickou poštou návrh rozpočtu 2021, čerpání rozpočtu 2020
a účetní závěrku za rok 2020 delegátům VH ČSJ.
6) Informace předsedy a výkonného sekretáře ČSJ
R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že na webu jsou zveřejněny Národní předpisy platné od
1. 5. 2021 schválené WS. V anglické verzi jsou Národní předpisy zveřejněny i na webu WS.
R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že obdržel od společnosti GDPR SOLUTIONS a.s. cenovou
nabídku na výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů a na vypracování základní vzorové
dokumentace a metodických doporučení pro spolky v rámci struktury ČSJ. Výkonný výbor
jednohlasně schválil zaslanou nabídku. Nyní si ČSJ vyžádá smluvní dokumentaci k prostudování a
následnému schválení.
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R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že volby do orgánů ČOV by se měly konat 24. května 2021.
R. Vašík – předseda ČSJ – podal informaci, že se zúčastní celostátní porady předsedů členských
národních sportovních svazů ČUS, která se bude konat 9. 6. 2019 v Nymburce.
R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že ČSJ obdržel od Jihočeského kraje dotaci ve výši 160 000,Kč na pořádání MEJ 49er/49erFX/Nacra 17.
R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že NSA zveřejnila dne 12. 5. 2021 výzvu pro sportovní svazy
„Materiálně technická́ základna sportu – movité́ investice 2021. Výkonný výbor se bude touto výzvou
dále zabývat.
R. Vašík – předseda ČSJ – informoval o tom, že trenérka SpS třídy Optimist Nikol Staňková byla
vybrána do mentoringového programu „Ženy ve sportu“. Stala se tak jednou z deseti žen, které získaly
tuto možnost.
R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že se 17. dubna 2021 distančně uskutečnilo výroční zasedání
EUROSAF. ČSJ zde zastupoval Václav Brabec.
O složení výkonné rady federace na další čtyři roky rozhodlo 37 delegátů následovně:
Prezident – Josep M. Pla (AND)
Viceprezidenti – Pınar Coşkuner Genç (TUR), Yana Dobzhitskaya (RUS), Timo Hass (GER) a Marco
Predieri (ITA)
Členové VR – Anne Malledant (FRA) a Alexandru Octavian Micu (ROU)
Výkonný výbor jednohlasně schválil návrhy na udělení čestných odznaků ČSJ následovně:
Zlatý odznak
Antonín Solfronk (1942)
Václav Kollros (1944) in memoriam
Jan Tlášek (1946)
Michal Jukl (1949)
Stříbrný odznak
Josef Sivý (1966)
Výkonný výbor ČSJ obdržel žádost Jana Myslíka o přeregistraci původního klubu „Pro
Yachting Styl“ z Prahy na nový klub „Sail and Ski Lipno, z.s.“, který bude registrovaný v
Jihočeském kraji. Subjektu bude přidělené reg. číslo 1311. Výkonný výbor žádost o
přeregistraci klubu jednohlasně schválil.
7) Různé
R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že v termínu 25. – 28. srpna 2022 se bude na Lipně konat
Mistrovství Evropy lodní třídy RS Feva.
K. Fantová – předsedkyně KKK, PR – podala informace z jednání PR komise ČSJ, které se konalo
18. 5. 2021. Zápis z jednání PR komise je přílohou tohoto zápisu.
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K. Fantová – předsedkyně KKK, PR – předložila upravený návrh smlouvy o poskytování služeb s ESyacht s.r.o. v oblasti PR. Výkonný výbor upravený návrh smlouvy o poskytování služeb s ES-yacht
s.r.o. jednohlasně schválil.
Petr Ondráček – předseda KK ČSJ – informoval, že proběhly kontroly hospodaření SCM, SpS a ČSJ.
Zápis z kontrol bude předložen na červnovém zasedání VV.
Příští zasedání VV se bude konat ve čtvrtek, 17. června 2021 od 12 hod. přes Microsoft Teams.
Seznam příloh zápisu:
1. Zprávy trenérů SCM a SpS za duben
2. Zápis z jednání PR komise ČSJ

Pravidelná měsíční zpráva za duben 2021
Sportovní centrum mládeže
Lodní třída: Techno 293
Trenér: Milan Hájek
Datum: 11.5. 2021
Začátkem dubna jsme se vrátili ze Španělska a s ohledem na situaci u nás se závodníci věnovali
individuálnímu tréninku. Všichni také dostali plán fyzické přípravy a pomůcky na cvičení, které nakoupil
ČSJ.
Koncem dubna jsme odjeli na Nechranice na plánované týdenní soustředění zaměřené na iQFoil.
Soustředění probíhalo převážně 1. týden v květnu, tak více v další zprávě.

Pravidelná měsíční zpráva za duben 2021
Sportovní centrum mládeže
Lodní třída: ILCA
Trenér: Štěpán Novotný
Datum: 6.5.2021
•

•

Příprava na kvalifikaci na OH: Trénink a závod Vilamoura Portugalsko 1.4.-26.4.2021
o účast v závodě Klára Himmelová, Alessia Palanti, Jakub Halouzka, Benjamin Přikryl
o výsledky:
http://vilamourasailing.sailti.com/en/default/races/race-resultsall/text/2021-ilca-vilamouraeuropean-continental-qualification-en
o Účast jako trenér pro Kláru Himmelovou. Do Portugalsko se přijelo s dostatečným časovým
předstihem 3 týdnů, které byly věnovány tréninku (soukromá akce mimo SCM pro Kláru
Himmelovou). Bohužel letošní zimní a jarní příprava pro Kláru nebyla ideální kvůli situaci ohledně
pandemie, kdy před touto akcí absolvovala jen dva tréninkové kempy na Maltě. Další akce se
nemohla zúčastnit, z důvodu karantény. V tréninku vše vypadalo dobře bohužel, ale trénink není
závod. První část závodu probíhala v slabším až středním větru do 6ms. V závodě byl největší a
zároveň obrovský problém v jízdě po větru. Po první stoupačce se několikrát Kláře podařilo dojed
okolo poloviny, ale následně do spodní brány dokázala ztratit klidně i 20 míst. Bohužel se tento
problém podařilo alespoň z části odstranit až ve finálové sérii, kdy už bylo o místech na olympiádu
rozhodnuto (stačilo skončit ve zlaté skupině).
o Důležité je se z tohoto závodu poučit. Jak Klára Himmelová tak i Alessia Palanti jsou velmi mladé
závodnice a máji vše před sebou. Je potřeba se poučit, nesložit se z tohoto výsledku a začít ještě víc
trénovat.
o Další kvalifikace by měla být již za dva roky, proto je potřeba vytvořit jasný tréninkový plán již na
tuto zimu, kdy mnoho lidí po této prodloužené kampani bude „odpočívat“ a je šanci dohnat mnoho
tréninkových dní.
Účast ve výběrové komisi výběrového řízení pro ILCA 4

Pravidelná měsíční zpráva za duben 2021
Sportovní středisko
Lodní třída: Optimist
Trenér: Nikol Staňková
Datum: 12.5.2021

•

Medulin CSC regatta

-

Termín 1.-4.4.

-

první závod sezóny v chorvatském Medulinu

-

vítr: první dva závodní dny vítr 3 – 8 kt, další dva závodní dny Bora o síle 15 – 35 kt

-

výsledky ze 211 lodí:

6. Kraus L., 20. Dokoupilová B., 31. Dokoupilová L., 32. Přikryl J., 42. Kříž J., 60. Burda F., 78.
Rabasová A., 83. Peterka T., 96. Klíma J., 107. Krč L., 149. Čaganová J., 153. Ráža M.,
-

Celkově musím hodnotit, že závod byl nižší kvality a to ne z důvodu konkurence (ta byla na
dobré úrovni), ale z důvodu několika rozhodnutí závodní komise. Převážně se závodilo v prvních
2 dnech regaty, kdy byl velmi slabý vítr. Poslední dva dny závodu foukala bora, která ovšem
během dne slábla a bylo možné v podmínkách 16 – 24 kt odjet další rozjížďky. Bohužel se ve
větrném dnu závodní komise odhodlala k odjetí pouze 2 rozjížděk pro zlatou skupinu a jednu
pro stříbrnou. Také závodní komise schválila chorvatským závodníkům velmi zvláštní žádosti o
nápravu, které je hlavně v celkových výsledcích děvčat, posunuli na přední a vítězná místa.

•

Soustředění Slovinsko

-

Termín: 17.4. - 25.4.

-

Účast: K. Lojková, B. Dokoupilová, T. Peterka, J. Klíma

-

Vítr: 3 dny 12 – 16 kt, 5 dní 6 – 12 kt

-

Trénink zaměřen na techniku jízdy a manévry

-

Společné tréninky s klubovým týmem A z JK Pirat

-

Trénink 3 dny probíhal společně s Mauricio Benčič, který se s námi zaměřil na styl a techniku
jízdy, trim plachet a manévry

•

Logistika pro závody MS a ME

•

Příprava kvalifikačního soustředění na Dářku

PR komise ČSJ - zápis z jednání 18.5.2021
Účastníci:
Eva Skořepová, Katka Fantová, Jitka Tkadlecová, Pavel Winkler, Vladimír Dvořák
Zapsal: Vladimír Dvořák

1. Architektura smluvní spolupráce s Evou Skořepovou a Lucií Šimkovou
PR budou pro ČSJ zajišťovat dva subjekty:
ES yacht
Vladimír Dvořák poslal návrh smlouvy s ES yacht ke schválení VV ČSJ na jednání ve čtvrtek 21.5.2021
Lucie Šimková
Smlouvu s Lucii Šimkovou projednává Katka Fantová. Smlouva byla vytvořena dle smlouvy s ES yacht a věcně je
zaměřena na projekt “začni s jachtingem”, který má za cíl oslovit nové jachtaře a přivést je do jacht klubů.
Lucie Šimková navrhuje, aby smluvním partnerem byla firma jejího manžela. Zde je problém v tom, že tato
firma se má stát plátcem DPH.
Katka projedná s Lucíí to, že ČSJ není plátcem DPH a platby za služby jsou včetně DPH.
Věci k řešení na VV ČSJ :
-

Projednání smlouvy s ES yacht
Projednání smlouvy na služby Lucie Šimkové

2. Věcná spolupráce Evy Skořepové s Lucií Šimkovou
Původní záměr zřídit pro projekt “začni s jachtingem” samostatný Facebook a Instagram účet byla PR komisí na
základě doporučení specialistů agentury Besocial přehodnocena. Jako výhodnější se jeví to, aby měl ČSJ jeden
účet na Facebooku a Instagramu a v jeho rámci měl oddělené komunikační skupiny.
Příspěvky budou připravovat:
-

Eva pro jachtařskou komunitu
Lucie pro projekt začni s jachtingem

Publikace příspěvků včetně placené reklamy na tyto příspěvky bude zajišťovat buď Lucie nebo agentura
Besocial.
Věcný návrh, jak bude proces fungovat připraví Pavel Winkler
Je plánováno osobní setkání Katky, Evy a Lucky dne 27.5. kde bude projednán a domluven proces spolupráce.
Věci k řešení na VV ČSJ:
-

PR komise navrhuje, aby ČSJ provozoval na Facebooku a Instagramu jen jeden účet a ten přejmenoval
na “Český jachting”. Tento název zastřeší jak aktivity pro členskou základnu, tak aktivity směrem k
veřejnosti, a to včetně projektu “začni s jachtingem”.

3. Jachtař roku
Akce Jachtař roku proběhne v rámci televizního vysílání na stanici Sport5 dne 7.6. od 20h večer.
Natáčení bude probíhat 2.6. ve studiu yachting.com. Bohužel yachting.com nemá adekvátní kvalitu techniky pro TV
(jen pro internet stream) takže je nutné zajistit vysílací techniku os Sport 5 což zdraží akci.
Grafiku yachting.com nezajistil, takže bylo rozhodnuto, že ji zajistí Bechannel do 20.5.

Cílem je aby 21.5. měla Eva grafiku a mohla spustit propagaci akci ne webu, Fcb, Inst.
Na Jachtaři roku proběhnou medailonky našich závodníků i představení plánů našich olympioniků pro cyklus Paříž
2024.
Na Jachtaře roku budou pozvání i novináři. Jitka upozornila Eva na vznik nové stanice ČRo sport – Jitka dodá Evě
kontakt.

4. Mezinárodní mistrovství mládeže – stav příprav
Eva informovala o stavu příprav komunikační kampaně na mezinárodní mistrovství mládeže.
Je v jednání získán sponzorství od firem Pavla Sehnala a Tomáše Vondráčka.
Další potencionální sponzor je firma Integra, která již sponzoruje MČR ve slalomu ve Viganji.Katka se spojí s Adélou
Raškovou, která přebírá propagaci ČWA
Bylo domluveno, že Pavel bude propagovat tuto akci spolu s ME 49r na ERSTE Premier regatě
Eva připraví s Katkou, Lucíi a Vaškem Brabcem koncept akce pro veřejnost – propojení s konceptem “začni s
jachtingem”.

5. OH Tokio
Jediným kvalifikovaným je Karel Lavický. Karel pojede do Tokia se svým trenérem Patrikem Polakem. Ten bude i
zajišťovat foto a video dokumentaci a zpravodajství z OH jak pro Evu tak pro olympijské studio ČT v Tokiu.
Eva nastaví komunikaci s ČT a ČRo sport.

6. OH 2024 - olympijské třídy
Eva dostává info z World Sailing, ten ještě nerozhodl, jaké lodní třídy budou na 2024. Jakmile bude rozhodnuto Eva
spustí komunikaci.

7. Olympijský festival v Praze – ve Stromovce - jachting účast
Eva připravuje s ČYK zajištění jachting v rácmi Olympijského festivalu v Praze. ČYK dodá 2Q + trennažér + obsluhu
stánku.

