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Zápis z jednání VV ČSJ
Čtvrtek, 20. srpna 2020, 12:00 - online jednání přes Microsoft Teams
Přítomni: O. Bobek, V. Brabec, V. Dvořák, K. Fantová, T. Musil, M. Soušek, R. Vašík, M. Žižka
Omluveni: V. Lambl
PR: E. Skořepová
KK: P. Ondráček
Hlasovaní per rollam ze dne 24. 7. 2020 - souhlas s uzavřením smlouvy o poskytování trenérských,
sportovních a tělovýchovných služeb s Milanem Hájkem a pověření předsedy ČSJ k podpisu této
smlouvy.
Hlasování proběhlo v následujícím poměru:
Pro: Václav Brabec, Ondřej Bobek, Vladimír Dvořák, Kateřina Fantová, Vojtěch Lambl, Tomáš
Musil, Martin Soušek, Radim Vašík, Martin Žižka
Proti: 0
Zdržel se: 0
Výkonný výbor jednohlasně schválil hlasováním per rollam uzavření smlouvy o poskytování
trenérských, sportovních a tělovýchovných služeb s Milanem Hájkem a pověření předsedy ČSJ
k podpisu této smlouvy.
1) Projednání zápisu
Zápis z červencového zasedání výkonného výboru byl jednohlasně schválen bez připomínek.
K úkolu 20-15 (Realizovat s kluby objednání služeb spojených s realizací projektu TALENT):
Úkol trvá. M. Soušek informoval, že s kluby průběžně probíhá objednávání služeb spojených
s realizací projektu TALENT.
K úkolu 20-16 (Realizovat s ALT objednání služeb spojených s realizací projektu TALENT):
Úkol trvá. V rámci splnění úkolu 20-19 Výkonný výbor ukládá M. Souškovi realizovat s ALT
objednání služeb spojených s realizací projektu TALENT. M. Soušek informoval, že průběžně
probíhá s ALT objednávání služeb spojených s realizací projektu TALENT.
K úkolu 20-18 (Realizovat s ALT objednání služeb spojených s realizací nákladů na akce MS a ME):
Úkol trvá. M. Soušek informoval, že vzhledem k tomu, že v současnosti žádné MS a ME neprobíhají,
nebyly zatím realizovány žádné náklady na akce MS a ME.
K úkolu 20-30 (Připravit vyjádření k obdržené žádosti M. Kučery a P. Havelky ve věci
akreditovaného programu rekvalifikace trenéra II. třídy):
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Úkol trvá. V. Dvořák informoval, že si vyžádal k obdržené žádosti M. Kučery a P. Havelky ve věci
akreditovaného programu rekvalifikace trenéra II. třídy právní stanovisko. Na základě obdrženého
stanoviska připraví odpověď pro M. Kučeru a P. Havelku.
K úkolu 20-32 (Připravit návrh smlouvy s novým trenérem SCM/SpS Techno 293, RS:X):
Úkol splněn. Výkonný výbor 24. 7. 2020 jednohlasně schválil hlasováním per rollam uzavření
smlouvy o poskytování trenérských, sportovních a tělovýchovných služeb s Milanem Hájkem.
Smlouva s novým trenérem je účinná od 1. srpna 2020. Reprezentační družstvo mladých windsurfařů
až dosud vedl dvojnásobný účastník olympijských her ve třídě RS:X Karel Lavický, kterému
Výkonný výbor a KVS děkuje za výborně odvedenou práci v roli trenéra SCM a SpS Techno 293 a
RS:X Youth.
K úkolu 20-33 (Uzavřít s KSJ smlouvy na realizaci služeb pro rok 2020):
Úkol trvá. M. Soušek informoval, že s KSJ průběžně probíhá realizace nákupu služeb pro rok 2020.
K úkolu 20-34 (Koordinovat přípravu reorganizace ČSJ, koordinovat přípravu Stanov ČSJ a dalších
návazných dokumentů. O postupu příprav informovat VV ČSJ na každém jednání VV ČSJ):
Úkol trvá. V. Brabec informoval členy VV ČSJ, že byla ukončena fáze 1 (vymezení projektového
záměru) reorganizace ČSJ. Fáze 2 (stanovení cílů a prostředků k jejich dosažení – pracovní skupiny)
bude předložena členům VV ČSJ v průběhu září a dále bude poskytnuta základním členům ČSJ
(kraje, kluby, ALT) k připomínkování. Dále V. Brabec informoval, že některé dílčí změny
legislativně-technického charakteru (úprava jednacího řádu VV, poskytování informací základním
členům ČSJ apod.) budou projednány již na VV ČSJ v září.
2) Zprávy z trenérsko-metodické komise a Jachtařské akademie ČSJ
V. Dvořák – TMK, JA – informoval, že byla na MŠMT podána žádost o prodloužení akreditace
rekvalifikačního programu na trenéra jachtingu II. třídy. Nově bude hlavním garantem
rekvalifikačního programu na trenéra jachtingu II. třídy Jakub Kozelský. Odbornými lektory budou
Jan Sedláček, Milan Hájek, Jakub Kozelský, Karel Lavický a Václav Brabec. V budoucnu bude
všeobecná část zajištována pouze na UK FTVS a MUNI FSS. Výkonný výbor ČSJ děkuje Zdeňkovi
Sünderhaufovi za výborně připravené podklady žádosti.
V. Dvořák – TMK, JA – podal informace z průběhu Rekvalifikačního programu Trenér jachtingu II.
třídy. Praktickou i teoretickou zkoušku splnilo k dnešnímu dni všech 12 studentů. Postupně jsou
studentům předávána osvědčení o rekvalifikaci. Rekvalifikační program pro období 2017-2020 byl
tímto kurzem zakončen. Další kurzy budou zahajovány po obdržení nové akreditace od NSA.
Výkonný výbor ČSJ děkuje Z. Sünderhaufovi a celému realizačnímu týmu za skvěle zorganizovaný
kurz.
R. Vašík – předseda ČSJ – podal informaci, že Výkonný výbor ČSJ obdržel dopis Marka Směšného
s poděkováním Jachtařské akademii ČSJ za proběhlou rekvalifikaci na trenéra II. třídy. Dopis M.
Směšného je přílohou tohoto zápisu.
3) Informace KVS, SÚ, trenérů SCM a SpS / nominace na mezinárodní závody
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T. Musil, místopředseda ČSJ, SÚ ČSJ – podal informace ze schůzky Sportovního úseku ČSJ, která
se konala 28. 7. 2020. Zápis z jednání SÚ ČSJ je přílohou tohoto zápisu.
T. Musil, místopředseda ČSJ, SÚ ČSJ – předložil návrh na vyplacení druhé zálohy budgetů členům
RD, které zohledňují jejich výkonnost a aktivitu v probíhající sezóně, následovně:
Závodník
Teplý V. – 90
Teplý O. - 95
Lavický - 85
Bezděková – 95
Vaďurová 93+Tkadlecová 99
Slívová – 91
Švíková K. – 01
Halouzka Jak. - 97

Druhá záloha
2020
100 000 Kč
200 000 Kč
0 Kč
100 000 Kč
150 000 Kč
60 000 Kč
60 000 Kč
60 000 Kč

Podmínkou vyplacení druhé zálohy je vyúčtování první zálohy budgetu schválené VV ČSJ v prosinci
2019. Vzhledem ke složité a neustále se měnící situaci ohledně termínů vrcholných regat v sezóně
2020 bude nejpozději v říjnu předložen VV návrh doplacení budgetů členům RD pro rok 2020.
Výkonný výbor předložený návrh na vyplacení druhé zálohy budgetů členům RD jednohlasně
schválil.
O. Bobek – KTM – podal souhrnné informace o činnosti družstev SCM a SpS. Zprávy trenérů SCM
a SpS za červenec jsou přílohou tohoto zápisu.
O. Bobek – KTM – podal informaci, že M. Hájek odstoupil z funkce člena Komise talentované
mládeže. Výkonný výbor děkuje M. Hájkovi za odvedenou práci v KTM.
O. Bobek – KTM – informoval o krocích, které směřují k rozvoji kondiční přípravy jachtařů:
•
•
•

Setkání s kondičními trenéry YC CERE, praktická ukázka jízdy a vyvažování, diskuse nad
dalšími kroky (P. Semerák, J. Vejvar, J. N. Kořanová, Š. Novotný, O. Bobek)
Cenné informace a inspiraci poskytl J. Čeřovský ze Svazu lyžařů ČR.
Schůzka ohledně online tréninkového deníku Yarmill (T. Pošepný za Yarmill; E. Skořepová,
T. Musil a O. Bobek za ČSJ)

VV vzal předložené informace na vědomí.

O. Bobek – KTM – předložil návrh na udělení výjimky ze smlouvy trenéra SCM Laser Š. Novotného
a jeho vyslání na zahraniční závod v Kielu pouze se dvěma závodníky (J. Halouzka a B. Přikryl). Pro
tento závod je počet účastníků závodu limitován pořadatelem. VV usnesení jednohlasně schválil.
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O. Bobek – KTM – předložil návrh trenéra SCM, SpS Techno 293 na rozdělení příspěvku na náklady
na sportovní činnost pro jednotlivé závodníky následovně:
Jméno
Nela Sadílková
David Drda
Nicol Říčanová
Markéta Štěpánková
Bára Švíková
Kateřina Altmanová
Kristýna Chalupníková
Kristýna Piňosová
Adam Nevelöš
Tibor Nevelöš
CELKEM

Cadiz ESP
leden
5 000,00 Kč
5 000,00 Kč
5 000,00 Kč
5 000,00 Kč
5 000,00 Kč
5 000,00 Kč
5 000,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč

Cadiz ESP
únor
7 000,00 Kč
7 000,00 Kč
7 000,00 Kč
7 000,00 Kč
7 000,00 Kč
7 000,00 Kč
7 000,00 Kč
7 000,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč

soustředění
ČR
8 000,00 Kč
8 000,00 Kč
8 000,00 Kč
8 000,00 Kč
8 000,00 Kč
8 000,00 Kč
8 000,00 Kč
8 000,00 Kč
5 000,00 Kč
5 000,00 Kč

odměna/
vlastní akce

Celkem

20 000,00 Kč
20 000,00 Kč
20 000,00 Kč
20 000,00 Kč
20 000,00 Kč
20 000,00 Kč
2 000,00 Kč
22 000,00 Kč
15 000,00 Kč
8 000,00 Kč
13 000,00 Kč
8 000,00 Kč
13 000,00 Kč
183 000,00 Kč

VV předložený návrh trenéra SCM, SpS Techno 293 na rozdělení příspěvku na náklady na sportovní
činnost pro jednotlivé závodníky jednohlasně schválil.
VV ukládá M. Souškovi realizovat se závodníky SCM, SpS Techno 293 vyplacení a vyúčtování
příspěvku na náklady na sportovní činnost.
Výkonný výbor ČSJ pověřuje předsedu KTM, aby v pravomoci VV ČSJ rozhodoval ve věci smluv
mezi ČSJ a smluvními trenéry ČSJ o odsouhlasování výše nadlimitního nocležného v ČR i
v zahraničí. O takovém rozhodnutí bude následně předseda KTM informovat VV ČSJ na nejbližším
jednání VV a toto bude uvedeno v zápisu z jednání VV.
VV toto usnesení hlasováním (pro: Brabec, Dvořák, Fantová, Musil, Soušek, Vašík, Žižka; proti: 0;
zdržel se: Bobek) schválil.
4) MČR 2020
VV potvrzuje rozhodnutí předsedy ČSJ o změně hl. rozhodčího MČR STAR 2020 (CTL 201712)
konaného 14. - 16. 8. 2020 následovně:
na místo Ondřeje Klimeše – 0691 nově Romana Babického – 0367
M. Soušek – STÚ, KZ – předložil návrh na náhradní termín konaní MČR STAR, a to v termínu
4. - 6. 9. 2020. Jedná se o přesunutí závodu CTL 201712 na závod CTL 201713. Výkonný výbor
ČSJ předložený návrh jednohlasně schválil.
M. Soušek – STÚ, KZ – obdržel žádost YC LS Brno na přesun MČR RS Tera ze závodu CTL 202143
na závod CTL 202108. VV hlasováním (pro: Dvořák, Fantová, Musil, Vašík; proti: Bobek, Brabec,
Soušek, Žižka 0; zdržel se: 0) návrh neschválil.
Výkonný výbor jednohlasně schválil změnu funkcionářů na závod 24. Česká námořní rallye
CTL 207043, následovně:
garant závodu: Radim Vašík
rozhodčí: Lukáš Vavrla
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5) Čerpání rozpočtu 2020
VV vzal na vědomí čerpání rozpočtu ke dni 18. 8. 2020.
6) Informace předsedy a výkonného sekretáře ČSJ
R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že Český svaz jachtingu zaslal 12. srpna 2020 na World
Sailing nominaci na prezidenta WS (Gerardo Seelinger) a dva vice-prezidenty (Riccardo Simoneschi
a Luca Devoti).
R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že v pondělí 27. 7. 2020 od 17 do 20 hod. proběhla za účasti
V. Brabce, M. Bezděka, J. Krause a R. Vašíka pracovní schůzka v Brně. Závěry schůzky byly 29. 7.
zveřejněny na webu ČSJ v aktualitách.
R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že ČSJ zaslal 16. 7. 2020 žádost na MŠMT o prodloužení
termínu pro doložení dalších podkladů pro vydání rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace ze
státního rozpočtu ČR na rok 2020. Z původně určeného termínu 31. 7. 2020 na 31. 8. 2020. Žádost
byla ze strany MŠMT schválená.
D. Dvořáková – sekretář ČSJ – podala informace ze setkání Národní sportovní agentury a předsedů
sportovních svazů ČR, na kterém zastupovala R. Vašíka. Setkání se uskutečnilo 29. července 2020
od 10.00 hodin v hotelu Clarion. Prezentace ze setkání NSA a představiteli svazů je přílohou tohoto
zápisu.

7) Různé
V. Brabec – LK, KLT – informoval, že 30. 7. 2020 ČSJ na World Sailing zaslal šest podání pro
Výroční konferenci WS 2020.
V. Brabec – LK, KLT – informoval o zrušení prezenčního zasedání Výroční konference WS. Výroční
konference WS (včetně voleb do orgánů WS) bude probíhat elektronicky v původně stanoveném
termínu.
T. Musil, místopředseda ČSJ, SÚ ČSJ – informoval, že Komise mládeže a rozvoje členské základny
(KMR) obdržela žádost trenéra SCM Laser Štěpána Novotného o přidělení kompletní lodi Laser
Radial včetně plachty pořízené v rámci investiční dotace 2019 Jiřímu Vaculovi. KMR tuto žádost
schválila. Podmínkou poskytnutí této nové lodě je uzavření obdobné smlouvy na zapůjčení vlastní
starší lodě (ne starší než 5 let) do JMJ Staré Splavy. Jde o obdobné podmínky jako u ostatních lodí
pořízených v rámci investiční dotace 2019. VV vzal tuto informaci na vědomí.
T. Musil, místopředseda ČSJ, SÚ ČSJ – informoval o probíhajícím vyhodnocování obdržených
nabídek na pořízení samostatného movitého majetku 2020. Nabídky byly obdrženy ve všech částech
výběrového řízení.
Příští zasedání VV se bude konat ve čtvrtek 24. září 2020 od 12 hod. přes Microsoft Teams.
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Říjnové zasedání VV se bude konat ve čtvrtek 29. října 2020 od 12 hod. přes Microsoft Teams.
Seznam příloh zápisu:
1. Zprávy trenérů SCM a SpS za červenec
2. Poděkovaní Jachtařská akademii od M. Směšného
3. Zápis z jednání SÚ ČSJ
4. Prezentace ze setkání NSA a představiteli svazů

Pravidelná měsíční zpráva za červenec 2020
Sportovní centrum mládeže
Lodní třída: 29er
Trenér: David Křížek
Datum: 3.8.2020

V červenci se posádky Sportovního centra mládeže sjely do Černé v Pošumaví, kde probíhal tradiční
Lipenský týden. Úvodní víkend patřil závodu Slunce a vítr a obojího bylo dostatek. Na startu se sešlo
rekordních 16 posádek. Úvod závodu se vydařil týmu Tibor Nevelöš a Adam Nevelöš, ale se sílícím větrem
se do čela probojovala posádka Jára Čermák a Petr Košťál. Závod byl nakonec z důvodu podezření na
výskyt Covidu-19 ukončen a jachtaři, u kterých bylo podezření, že přišli s virem do kontaktu, okamžitě odjeli
do karantény. Na místě zbyly celkem 4 posádky SCM a 3 posádky ze Slovenska. Společně pak probíhal
trénink.

29er Soustředění
na Lipně

Koncem měsíce se pak skupina přesunula na Nechranice, kde po dvou dnech tréninku proběhl závod
Poháru ČR. Této akce se zúčastnilo 9 posádek. Vítr nakonec nebyl dostatečný, aby se podařilo odjet
všechny rozjížďky k udržení koeficientu závodu. Po jedné dokončené rozjížďce si tak vítězství odvezla
sourozenecká dvojice Tibor a Adam Nevelöšovi.

Slunce a vítr - Pohár ČR - Černá v Pošumaví, 16 lodí
1. J. Čermák - P. Košťál - 3,3,2,5,2,1,1,2,1,1,1,1 - 15b
2. T. Nevelöš - A. Nevelöš - 1,1,1,2,1,2,5,1,6,7,2,3 - 19b
3. M. Krsička - L. Krsička - 4,6,3,6,5,7,2,3,2,2,4,2 - 33b

1. Nechranice Woche - CSCN Nechranice, 9 lodí
1. T. Nevelöš - A. Nevelöš - 1 - 1b
2. L. Košatová - A. Košťálová - 2 - 2b
3. J. Čermák - P. Košťál - 3 - 3b

Na žádost trenéra SCM byla Výkonným výborem ČSJ přesunuta posádka Tibor Nevelöš a Adam Nevelöš do
podporované skupiny SCM A.

- soutěž aktivity členů SCM

SCM - A
1. M. Krsička / L. Krsička - 1.520 bodů
2. T. Nevelöš / A. Nevelöš - 1.365 bodů
3. A. Justová / B. Šabatová - 1.113 bodů

SCM - B
1. M. Bauerová / V. Paigerová - 1.101 bodů
2. L. Dadák / D. Viščor - 1.075 bodů
3. T. Tkadlec / D. Muzikář - 520 bod
Hodnocení posádek:
M. Krsička / L. Krsička - Posádka má odtrénováno 67 dnů. Aktivně nyní dvakrát vycestovala na trénink a
regatu na Lago di Garda. Tým má dobrou techniku, ale lipenské podmínky jim dělají problémy v taktice.
Š. Jurečka / M. Jurečka - Posádka chyběla na Lipně a má v současném složení méně natrénováno.
A. Justová / B. Šabatová - Tým má 43 dnů na vodě a poctivě se zúčastňuje všech akcí.
L. Košatová / A. Košťálová - Posádka má snahu a nasazení, ale občas nevyrovnané výsledky. Dokáží
předvést velmi dobré výkony, ale následně ztratit už na startu. Na Lipně se jim nedařilo.
J. Čermák / P. Košťál - Posádka se opětovně složila a hned zaznamenala vítězství na Lipně. Dojezdy už
nejsou tak suverénní, ale jakmile vítr zesílí, tak tým nemá konkurenci.
T. Nevelöš / A. Nevelöš - Naše nadějná posádka má již nyní 95 dnů na vodě a jako jediná je schopna
konkurovat posádce Čermák a Košťál. Tým má znamenitou rychlost a dobrou tvorbu strategie.

Sportovní centrum mládeže se přesunulo zpět na Lipno do Černé v Pošumaví, kde bude pokračovat
příprava.
Další informace na stránkách třídy www.czech29er.cz.

Za SCM 29er vypracoval trenér
David Křížek

Pravidelná měsíční zpráva za červenec 2020
Sportovní centrum mládeže
Lodní třída: Laser
Trenér: Štěpán Novotný
Datum: 6.8.2020
•

•

•

•

Trénink Kiel 2-8.7.2020
o Účast LAR: Klára Himmelová, Markéta Kališová, Jiří Vacula, Jiří Himmel, Zdeněk Vysloužil,
Andrew Lawson
o Jednalo se o první trénink v zahraničí po corona viru. Vše proběhlo velmi hladce. Ubytování
bylo zařízeno v malé vesnici zhruba 15km od jacht klubu.
o Trénink byl velmi těžký a kvalitní. Každodenní silný vítr od 8 do 15 m/s ze směru ze břehu.
Díky tomu bylo možné jezdit i v tomto větru „na hraně“.
o Trénink obsahoval hlavně hodiny vyvažování a jízdy po větru a zároveň startů, díky možnosti
zakotvit boje a postavit trať. Rozjížďky byly dlouhé okolo 30 minut. Během toho byl čas
věnovat se jednotlivým závodníkům (vždy celou rozjížďku se věnovat jen jednomu
závodníkovi) individuálně.
o Každodenní trénink trval 3-3,5 hodiny (kromě posledního dne, kdy měl trénink 2 hodiny
z důvodu balení a odjezdu domu).
o K tréninku na vodě byla na břehu dělána jen rozcvička a kvalitní protažení po ježdění.
Trénink Nechranice 20.7.2020
o Účast: Klára Himmelová, Jiří Himmel
o Vítr v rozmezí 2-4m/s
o Trénink věnován hlavně technice obratů a halz ve slabém větru.
Seminář Yarmil
o Seminář ohledně online tréninkového deníku Yarmill společně s Evou Skořepovou.
o Předání získaných poznatků Ondřeji Bobkovi.
o Velmi užitečný nástroj pro vedení databáze tréninkových údajů, údajů o závodnících a
reprezentantech a možnost dalšího individuálního nakonfigurování.
Schůze s Ondřejem Bobkem ohledně vytvoření koncepce kondiční přípravy pro SCM
o Přiblížení jachtingu kondičním trenérům ukázkou vyvažování na lodní třídě Laser.
o Vytvoření možné představy ohledně fungovaní kondiční koncepce.

Pravidelná měsíční zpráva za červenec 2020
Sportovní středisko
Lodní třída: Optimist
Trenér: Nikol Staňková
Datum: 3.8.2020
•

Závod Choco Cup – Balaton

Na začátku měsíce července jsme se zúčastnili závodu Choco Cup na Balatonu. Před závodem jsme na
místě dva dny trénovali.
Účast: A. Rabasová, K. Lojková, M. Ráža, J. Přikryl
Vítr: při tréninku 5 – 12 kt, při závodě 10 – 36 kt
Jeden den závodu vítr dosahoval až 36 kt s velmi ostrými vlnami, byl to velmi vydařený závod s dobrou
konkurencí.
Celkem lodí 132, pořadí: 10. J. Přikryl, 20. A Rabasová, 48. K. Lojková, 73. M. Ráža
•

Závod Mladých nadějí – Dářko

Krátce po příjezdu z Balatonu jsme se přesunuli na Dářko na český a moravský pohárový závod Mladých
nadějí. Podařilo se odjet 6 rozjížděk za slabšího větru
Celkem lodí 61, pořadí: 1. B. Dokoupilová, 2. F. Burda, 3. T. Peterka, 4. L. Holešová (SVK), 5. J. Přikryl, 6.
L. Dokoupilová, 7. J. Kaláb, 8. J. Kříž, 9. M. Ráža, 10. Z. Tlapáková
•

Soustředění Dářko

Letošní rok jsem byla součástí největšího soustředění pro Optimisty v ČR. Na dářkovském soustředění
bylo téměř 60 Optimistů. Měla jsem možnost poznat a pracovat se závodníky, kteří budou jistě brzy
potenciálními členy SpS a měla jsem možnost předat mé zkušenosti širšímu poli závodníků.
•

Pohárový závod Dářko

Na soustředění navazoval český pohár Q7. Za slabého větru se odjely 4 rozjížďky, závod byl tedy uznán
jako pohárový ovšem byl bez škrtání nejhoršího výsledku.

Celkem lodí 107, pořadí: 1. B. Dokoupilová, 2. L. Dokoupilová, 3. L. Kraus, 4. J. Přikryl, 5. T. Peterka,
6. F. Burda, 7. J. Tomeš, 8. L. Holešová (SVK), 9. Z. Tlapáková, 10. O. Klíma
•

JoJo Cup Attersee, Rakousko
O víkendu 25.-26. 7. jsme se zúčastnili pohárového závodu na rakouském jezeře Attersee. Bohužel
povětrnostní podmínky nebyly příliš přívětivé, a tak jsme odjeli v sobotu pouze 2 rozjížďky a
v neděli se nepovedlo dokončit žádnou rozjížďku. Naši závodníci si ale vedli velmi dobře, první
rozjížďku vyhrála B. Dokoupilová, druhá skončila. A. Rabasová. Ve druhé rozjížďce se na druhém
místě umístil J. Přikryl. Celkově nejlepšího výsledku dosáhla A. Rabasová na 3. místě v dívčí
kategorii.
Účast: K. Lojková, B. Dokoupilová, A. Rabasová, T. Peterka, J. Přikryl, M. Ráža
Celkem lodí 62, pořadí: 9. A. Rabasová, 14. B. Dokoupilová, 15. M. Ráža, 16. J. Přikryl, 18. K. Lojková,
19. T. Peterka

•

Trénink Slovinsko
Rovnou z Attersee jsme se přesunuli do slovinské Portorože na 4denní trénink na moři. V této
lokalitě se v říjnu pojede letošní mistrovství Evropy. Všechny dny nám foukal termický vítr o síle 5 –
12 kt. Trénink byl zaměřen trénink manévrů a techniky jízdy ve slabším větru, závodníci také
bojovali se silnějším proudem.
Účast: T. Peterka, A. Rabasová, K. Lojková, M. Ráža

•

Výsledky

1. F. Burda 1140 bodů
2. L. Kraus 1021 bodů
3. J. Přikryl 974 bodů
4. K. Lojková 851 bodů
5. B. Dokoupilová 848 bodů

TOP 5

český svaz jachtingu
Výkonný výbor ČSJ

Zátopkova 100/2, Břevnov,
169 00 Praha

Vážení,
rád bych touto formou osobně poděkoval za proběhlou rekvalifikaci trenéra 11. třídy pod
záštitou Jachtařské akademie. Dle mého názoru, oproti dřívějším praktikám se celý proces zvýšení
kvalifikace na trenéra 11. třídy značně zefektivnil a zkvalitnil. Musím upřímně říci, že získání této licence

není tak lehký proces, j.ak j.sem si původně myslel. A to je dobře. Jedním ze základních pilířů vzdělání

trenérů, samotných jachtařů

a

při'padně odborné veřej.nosti je

uskutečněných odborných přednášek našich

možnost čerpat zdatabáze

předních jachtařů, trenérů a

rozhodčích, včetně

zahraničních. Účastni'ci měli možnost získat, diskutovat, konzultovat a sami si ověřit nové poznatky a

metody trénování od top kolegů trenérů včele s Jakubem Kozelským, Milanem Hájkem, Martinem
Trčkou a dalšími. Byla jich celá řada. Myslím si, že se nenajde nikdo z nás účastníků, kdo může tvrdit,

že zná ,,všechno`'. Prostě j.e velký prostor ke zlepšení, čerpáni' informací, podkladů a poznatků a hledání

té správné nejen trenérské ,,cesty``.
Jestliže budeme trpěliví a dáme tomu to správné a efektivní maximální úsili', pevně věřím, že
se výsledky v budoucnu projeví.
Jistě i z tohoto ročníku vzešly určité systémové připomi'nky, zpětné vazby, které by se mohly

v budoucnu šikovně zapracovat a celý nově nastavený proces dále úspěšně rozvíjet.

Proto jsem si dovolil touto formou vyslovit svůj soukromý názor a zejména poděkovat celé
Jachtařské akademii v čele se Zdeňkem Súnderhaufem a všemi spolupracujíci'mi trenéry, technickými

pomocníky, administrativou apod., kdy se jim podařilo v této obtížné době úspěšně dokončit letošní
ročni'k tohoto rekvalifikačního kurzu.

Upřímně děkuji celé Jachtařské akademii,

ahoj

Zápis z virtuálního setkání SÚ (sportovního úseku)
Datum: 28.7.2020
Místo: MS Teams
Přítomni: R. Vašík, T. Musil, V. Dvořák, M. Žižka, O. Bobek, V. Lambl
1) Tématika komunikace Komise talentované mládeže (KTM) a potažmo i SÚ a VV ČSJ s ALT Q
a se svazovými trenéry:
Proběhla diskuse, jak mezi stávající členy KTM (Žižka, Bobek a M. Hájek, který odstupuje)
rozdělit pravomoci na komunikaci s ALT Q a se svazovou trenérkou Optimistů (N. Staňkovou).
Bylo dohodnuto, že tuto komunikaci za KTM povede nadále M. Žižka, který dlouhodobě
pracuje v prostředí ALT Q (je zároveň i členem kontrolní komise ALT Q) a tak má k dané
problematice blízko. Nadále bude tedy za KTM komunikovat jak s třídou tak s třídovou
trenérkou, zatímco O. Bobek bude mít na starosti komunikaci s ostatními třídami a svazovými
trenéry.
2) Reakce na dopis N. Staňkové:
Bylo dohodnuto, že na dopis, adresovaný VV ČSJ, který poslala N. Staňková, odpoví (pokud to
bude časově možné osobně) T. Musil. Při tomto setkání probere s N. Staňkovou sporné body
a domluví s ní, jak bude nadále fungovat komunikace trenéra SPS Q a KTM (viz bod 1 tohoto
zápisu).
3) Různé:
• Dále byla diskutována problematika střetu funkcí N. Staňkové, kdy je zároveň svazovou
trenérkou SPS Q a zároveň členkou VV ALT Q. Bylo konstatováno, že tento souběh funkcí
byl v minulosti běžný a užitečný (A. Mrzílek), nicméně v současnosti toto nejspíš není
vhodné.
• M. Žižka zmínil potencionální střet zájmů, kdy je zároveň členem VV ČSJ a KTM, který má
za úkol komunikovat s ALT Q a zároveň je členem KK ALT Q. Zúčastnění se shodli, že
tento střet zájmů není závažný.
• O. Bobek upozornil na důležitost toho, aby zprávy od svazových trenérů byly
předkládány KTM včas tak, aby bylo možné jejich prostudování před schůzemi VV ČSJ
(kde jsou potom schvalovány).
• O. Bobek dále informoval, že M. Hájek odstupuje ze své funkce člena KTM kvůli tomu, že
byl zvolen svazovým trenérem SPS Bic Tecno. KTM bude doplněna vhodným členem
v dohledné době.

Zapsal: V. Lambl

Setkání s představiteli sportovních
svazů
středa, 29. července 2020

Agentura, její vznik a působnost
•

NSA vznikla ke dni 1.8. 2019 s nabytím účinnosti zákona č. 178/2019 Sb.,
který je novelou zákona č. 115/2001 Sb. O podpoře sportu. V § 3d je
vymezena působnost Agentury.

•

Zákon č. 249/2020 Sb. Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů
epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 v oblasti sportu

•

vytváří podmínky pro sport dětí a mládeže a jejich trenéry, pro sport
dospělých, pro rozvoj sportu pro všechny, pro sport zdravotně postižených
občanů a pro sportovní reprezentanty

•

poskytuje finanční podporu sportu ze státního rozpočtu prostřednictvím jí
vyhlašovaných programů

Agentura provoz
•

Kancelář: Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9 - Vysočany

•

Zřizovatel ADV k 1.1.2020

•

Plné převzetí poskytování podpory v oblasti sportu k 1.1.2021

•

www.agenturasport.cz

Agentura v číslech a cíle
•

Personální obsazení, výběrová řízení

•

2020 počet zaměstnanců 34

•

k 1.1. 2021 počet zaměstnanců 60

Agentura, kdo je tu pro vás
Předseda NSA
Milan Hnilička

Místopředseda
Ivo Lukš

Dotace do sportu
Eva Barková

Metodika a koncepce
Martin Zvonař

Místopředseda
Michal Janeba

Kancelář předsedy
Marek Holub

Komunikace a marketing
Jakub Večerka, Soňa
Bergmannová

Mimořádná výzva COVID-Sport
• COVID sport I.
•
•
•

Oblast podpory A – provoz sportovních zařízení
Oblast podpory B – organizace sportovních akcí
Oblast podpory C – nájem sportovních zařízení

• COVID sport II. ? cíl = RESTART sportu
•

Probíhá vyhodnocení stávající výzvy a stávající situace s COVID =
zvažujeme další možné zaměření podpory (provoz?, trenéři..?)

Neinvestiční dotace
•

Pro Agenturu je klíčové zachování kontinuity

•

Rozdělení podporovaných oblastí plánujeme zachovat

•

Stávající programy v současné době prochází revizí, hledáme úpravy dílčích
parametrů a nastavení

•

Cílem je nastavit jasná dlouhodobá kritéria

•

Optimalizujeme procesy s cílem nastavit zrychlení administrace

•

Zasadili jsme se o úpravu Zásad vlády pro NNO

Neinvestiční dotace
Přehled neinvestičních programů/výzev 2021

Předpoklad vyhlášení výzvy

Můj klub

září/říjen 2020

REPRE a TALENT

září/říjen 2020

Sportovní organizace

září – listopad 2020

Významné sportovní akce

srpen/září 2020

Sportování bez bariér

srpen/září 2020

Neinvestiční dotace – MŮJ KLUB
MŮJ KLUB – program na podporu základních článků sportu
•

Z pohledu Agentury se jedná o stěžejní program (podpora pohybu)

•

Zapojení partnerů z řad střešních organizací do komunikace s SK/TJ

•

Odstranění nevhodných podmínek (příznivější Zásady vlády pro NNO)

•

Nastavení přiměřené ale účinné kontroly

•

Provoz a údržba – zachovat stávající model x samostatný program?

Neinvestiční dotace – MŮJ KLUB
MŮJ KLUB – administrace
•

Maximální elektronizace dotačního procesu (jednoduchá žádost)

•

Provázání dat Rejstříku sportu s dotační žádostí

•

Listinná forma může být částečně zachována u ztotožnění žadatele

Neinvestiční dotace – REPRE, TALENT
REPRE, TALENT – podpora sportovní reprezentace a talentované mládeže
•

Hodnocení jednotlivých sportovních odvětví na základě kvality a plnění
vlastních koncepcí rozvoje

•

Zohlednění současné mimořádné situace

•

REPRE – v letošním roce nejde použít stávající model hodnocení

•

TALENT – zaměření na kvalitu sítě center a kvalitu trenérů

•

Možnost přeposílat dotaci konečným příjemcům

Neinvestiční dotace – Organizace sportu
Klíčový program pro rozvoj sportovních odvětví v ČR – zahrnuje organizaci
sportovních soutěží a rozvoj vzdělávání ve sportu
•

Hodnocení jednotlivých sportovních odvětví na základě kvality a plnění
vlastních koncepcí rozvoje

•

Zohlednění současné mimořádné situace

•

Podpora specifických aktivit? (např. zapojení bývalých úspěšných sportovců
do trénování dětí a mládeže)

Neinvestiční dotace – Organizace sportu
Plánovaná struktura zachovává stávající členění:
• Organizace sportu – Svazy
•

Organizace sportu – Střechy

•

Organizace sportu – Olympismus

•

Organizace sportu – Sport pro všechny

•

Organizace sportu – Univerzitní sport

•

Organizace sportu – Motorismus

Neinvestiční dotace – VSA
Podpora Významných sportovních akcí (VSA)
•

Vyhodnocení komplexního přínosu akce pro ČR – podklad pro přidělení
podpory

•

Vytvoření plánu VSA

•

Nastavení oponentury záměru konání a rozpočtu VSA

•

Koordinace s dotčenými partnery (ministerstva, kraje, obce)

Neinvestiční dotace – Sport bez bariér
Podpora sportovců se zdravotním postižením (ZPS)
•

Nová „Koncepce parasportu v ČR“ – garanti sportovních odvětví ZPS

•

Agentura očekává ztransparentnění a vyšší efektivitu poskytnuté podpory

•

Stávající struktura zůstane zachována – 4 výzvy

Neinvestiční dotace – Provoz a údržba
Podpora provozu a údržby sportovních zařízení
•

V současné době částečně v MŮJ KLUB = nesystémové řešení

•

Agentura zvažuje návrat samostatného programu

•

Nutné provést analýzu nákladovosti jednotlivých sportovišť – pravděpodobně
až od r. 2022

Investiční dotace

Investiční programy pro rozvoj sportovní infrastruktury
•

Nastavení podmínek příznivých pro plánování a přípravu investičních akcí
(delší lhůta pro podání žádostí, víceletá realizace…)

•

Navázání na předchozí investiční programy a doplnění o nové tak, aby byly
pokryty v současné době existující mezery

•

Koordinace s dotčenými partnery (ministerstva, kraje, obce)

•

Mapování sportovní infrastruktury, využití koncepcí jednotlivých sportů

•

Nově oprávněným žadatelem také 100% obchodní společnosti obcí krajů

Investiční dotace
Přehled investičních programů 2021

Kabina
Regionální sportovní infrastruktura
Krajská sportovní infrastruktura
Národní sportovní centra
Movité strojní investice
Univerzitní sportovní infrastruktura

Předpoklad vyhlášení výzvy

srpen 2020
září/říjen 2020
říjen/listopad 2020
listopad/prosinec 2020
říjen/listopad 2020
prosinec 2020/leden 2021

Investiční dotace
Program Rozvoj místních sportovišť a zázemí – Kabina
•

První investiční program připravený k finálnímu schválení – chceme začít od
nejmenších

•

Připraven na základě informací od sportovního prostředí – jedná se o oblast,
která dosud nebyla financovaná

•

Jde o prioritu – i v malých obcích si zaslouží prostředí odpovídající 21. století

Investiční dotace
Návrh podmínek programu „Kabina“
•

Dotace až do 800 tis. Kč na každou obec do 3 tis. obyvatel (alokováno
skutečně na všech 5800 obcí!)

•

Dotace až do výše 80 %, povinná spoluúčast obce 10 %

•

Dotace určena na modernizace stávajících i vybudování nových sportovišť –
nejedná se jen o zázemí (musí ale vždy být technické zhodnocení)

•

Oprávněný žadatel – zejm. obce a sportovní organizace

•

Dlouhodobě otevřená výzva (2 až 3 roky)

Investiční dotace
Návrh podmínek programu „Regionální sportovní infrastruktura“
•

Navázání výzvy V5, V6 MŠMT

•

Víceletý program, dvouletá realizace

•

Předmět podpory
• technické zhodnocení sportovních zařízení
• výstavba sportovních zařízení

•

Financování
• dotace předpoklad 50 – 60 %
• předpoklad min. 800 tis, max 40 – 50 mil.

Investiční dotace
Návrh podmínek programu „Krajská sportovní infrastruktura“
•

Investiční program zaměřený na sportoviště krajského významu

•

Cíl iniciovat v krajích rozvoj sportovní infrastruktury umožňující konání VSA

•

Víceletá realizace (3 roky?)

•

Financování
• předpoklad dotace 33 %
• předpoklad max 150+ mil.

Investiční dotace
Návrh podmínek programu „Movité strojní investice“
•

Navázání na stávající program MŠMT

•

Podpora investičních priorit svazů

•

Nově podpora sportu ZPS

•

Parametry programu jsou nyní předmětem diskuse

Investiční dotace
Návrh podmínek programu „Univerzitní sportovní infrastruktura“
•

Příprava investičního programu zaměřeného na univerzitní sport

•

Cíl iniciovat rozvoj sportovní infrastruktury na vysokých školách

•

Parametry programu jsou nyní předmětem diskuse

•

Zaměření programu na sportoviště souvisejících s univerzitními ligovými
soutěžemi

Rejstřík sportovních organizací
115/2001Sb. (§6b)
Podporu sportu lze poskytnout pouze žadateli zapsanému v rejstříku. Agentura
neposkytne podporu sportu, pokud údaje žadatele uvedené v rejstříku
neodpovídají skutečnosti.
Naplnění zákonných povinností agentury musí být přizpůsobeno i její aplikační
prostředí.
Data z Rejstříku bude agentura využívat pro vyhodnocení platných politik
v oblasti sportu.

Rejstřík sportovních organizací
Připravujeme nové optimalizované prostředí.
Zásadním přínosem je propojení evidenční části s dotační žádostí do výzvy Můj
klub.
Nejde o izolovaný systém - napojení na další veřejné rejstříky.

Rejstřík sportovních organizací
Evidované údaje:
- Organizace
- Sportovci
- Trenéři
- Sportovní zařízení
- Významné sportovní akce mimořádné důležitosti
Kontrola správnosti dat (ROB, ROS) – povinnost VYHLÁŠKA dotační žádost

Rejstřík sportovních organizací
Předpokládaný harmonogram
evidenční část – srpen test / září pilot
dotační část – září test / říjen pilot
•

Problematika návaznosti na dotační programy

•

Využití podkladů od svazů zasílaných MŠMT ve formě koncepcí rozvoje sportu
/ sběr dat od svazů k vyhodnocení parametrů oblastí podpory.

Univerzitní sport

Trenérsko-metodická komise

Vstup zahraničních sportovců
Podmínky vstupu zahraničních sportovců na území ČR
- Ochranné opatření ze dne 17.7.2020 = vychází z pravidel EU
Krátkodobý pobyt (do 90 dnů)
- Zelené země bez omezení
- Ostatní země „…je-li vstup těchto cizinců v zájmu České republiky, pokud je
důvod vstupu doložen odpovídajícím dokumentem“ – vydává Agentura
- Nutný test COVID na území ČR = včasný příjezd (test 6 až 48 hod.)

Vstup zahraničních sportovců
Podmínky vstupu zahraničních sportovců na území ČR
- Ochranné opatření ze dne 17.7.2020 = vychází z pravidel EU
Dlouhodobý pobyt (nad 90 dnů)
- Nutné „sportovní“ nebo „pracovní“ vízum – žádost na konzulátu v místě
pobytu sportovce (nelze žádat až v ČR)
- Podmínkou „sportovního“ víza je profesionální smlouva
- Ostatní země „…je-li vstup těchto cizinců v zájmu České republiky, pokud je
důvod vstupu doložen odpovídajícím dokumentem“ – vydává Agentura

Prostor pro dotazy

Děkujeme
za pozornost.

