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Věc: Vyjasnění práce VV ČSJ

Yážení,

V návaznosti na fakt, že se mi doposud nikdo neozval na mé podněty týkající se práce VV ČSJ
(oČekávaljsem minimálně reakci od statutárních orgánů viz. emailová korespondence ze dne
3l2l2o20 a má příloha únorového zápisu W)a navíc mi nebylo umožněno upravit zápiszúnorového
zasedánÍ, tak, aby byl v souladu s probíranými tématy, si dovoluji konstatovat následující.

V poslednídobě se šíří různé stížnosti na:

a) netransparentnost, respektive nejasnost výběrového řízení na trenéry z května minu!ého
roku.
Na tento stav jsem upozorňoval v emailové komunikaci předsedu W ČsJ (emailové
korespondence duben/2019) s tím, že jsem žádal o nápravu průběhu celého výběrového
řízenÍ, bohužel bezúspěšně a informoval jsem o tom celý W, s tím, že je nutné situaci
přehodnotit a uzavřít na květnovém W. Místo toho, bylo vyhlášeno hlasování per-rollam, kde
se lze domnívat, že někteříčlenové ani nevěděli, o čem přesně mají hlasovat.
SouČástí uvedené komunikace, byla i má prosba zveřejnit stav výběrového řízenína movitý
materiál, což bylo naplněno z části.

b) nejasnosti ohledně trenérských licencí, resp. jejich vydávání
Na rozpor ohledně trenérských licencí ll. Tř. jsem upozorňoval v emailové komunikaci
s předsedou W ČSJ z dubna 2019. Jednalo se o fakt, že výběrového řízení se účastní adepti
bez tohoto oprávněnía tím by mohl vzniknout precedens vůči financujícímu vtŠtvt. Byljsem
ujiŠtěn, Že vŠe je v pořádku. Zde je otázka zcela zásadní platíme trenéry z dotací MŠMT nebo
ne?
Pokud ano a to je zřejmé, pak je třeba vysvětlit nesrovnalosti s tím spojené (např. proč
poŽadavek na trenéra ll.tř nebyl součástí kritériívýběrového řízení, když je to v požadavcích a
podmínkách MŠMD.

c) rozpory ohledně zadávání výsledků a bodového hodnocení do žebříčku závodníků
To,Že docházík zápisu výsledků do žebříčku, aniž by daný závodník byl členem čs1,;e pro mě
nePochoPitelné, a navíc degradující pro ostatní závodníky. Ale jak se zdá opět to nikomu
významně nevadí.
V PrŮběhu minulého roku došlo i k několika dalším nepřesnostem, které se doposud
nepodařilo technicky odstranit (to se týká zejména údajů o LT Q a vyhodnocování kategorií
ch|apci/děvČata. Nezbývá nic jiného než se ptát zda-lije to úmysl nebo nepozornost a kdo je
za to zodpovědný?

d) stížnost na trenérku SPS q

Dne 3.2. 2020 skupina rodiČŮ (včetně mě) zaslala návrh na odvolánítrenérky SpS Q s tím, že
nedochází k naplnění bodů smlouvy a chybíjí zkušenosti. Tomuto kroku předcházela
minimálně 4 měsíČní snaha o nápravu, tak, aby nedocházelo k poškozenítréninku a přípravy



na vrcholné závody ME, MS. Do dnešního dne nedošlo ze strany ČSt t< jat<ét<oli reakci na .

námi zaslaný dopis. Email poslaný Z. Sunderhaufem ze dne 3l2l20 (ktení nepovažuji za
relevantní odpověd'VV ČSl; nas dokonce odkazuje na prázdný diplom trenérky.

Nikdo si neuvědomil a nezajímal se o fakta jako jsou věk a zkušenosti trenérky.

Jedná se o naprostý nezájem o to, kam směřuje mládežnický jachting u nás, protože není
zájem vést diskusi s rodiči závodníků, kteříjsou na předních místech u nás a dosáhli v roce
2019 po dlouhé době velmi dobrých výsledků na mezinárodním poli. Skutečný problém je ale

v neochotě VV ČSJ a jejích komisí(TMK, KTM), které neřešíšpatnou prácitrenérky, místo
toho, aby zjednali nápravu.

Je nám dokonce nepřímo vyhrožováno, že naše děti budou z SPS vyloučeni.

Co si pak myslet o krocích W ČSJ, ktený v zápise z dubnového W píše:

K Úkolu 2}-fl (Poslat N. Staňkovévýzvu k odstraněnínedostatkŮ v plněnísmlouvy s ČSl;:
Úkol splněn. R. VaŠÍk informoval , že zaslal 7I. 4,2o2O N. Staňkové vytýkací dopis s výzvou
k odstranění nedostatkŮ do 30.7.2o2o, N. Staňková potvrdila přijetí dopisu 12. 4.2o2o
a zároveň uvedla, vytknuté body napraví tak, aby nadále mohla s ČS: spolupracovat.

ProČ není dopis v příloze? Lze usuzovat, že právě proto, že bychom se dočetli, že jsou
trenérce vytýkána stejná pochybení, jako v námi zaslaném dopise.

Namísto toho se dále dočteme:

R. VaŠÍk - předseda ČS: - informoval, že W Čs: oUOržel návrh ALT optimist na zahájení
disciplinárního řizení proti R. Jarošovi, E. Flosmanové a J. Krausovi. Výkonný výbor
shledává podnět jako dŮvodný a předává jej disciplinární komisi Čs: t< řešení, ale zároveň
Výkonný výbor doporuČuje všem účastníkŮm sporu v první fázi nastalou situaci vyřešit
formou smírČÍho řízení a jako nestranného mediátora doporučuje V. Dvořáka.
W hlasováním (pro: Bobek, Dvořák, Fantová, Musil, Vašík; proti: Brabec; zdržel se:
Soušek) navržené usnesení schválil.

Jak je možné že není přiložen návrh ALT Q?

Jak je moŽné, Že VV navrhne mediátora (ktený byl ten samý den kooptován do VV Čsl), kter,1
mi ani po telefonickém zažádání nepošle návrh od ALT Q (žádal jsem o to před více než 14
dny) místo toho mi neustále nabízel svou roli mediátora, ale já doposud nevím čeho? pouze
mi potvrdilsouvislost s námizaslaným dopisem a proto žádám o okamžité doložení:

a) návrhu ALT Q na jehož základě jsem předvolán před komisi
b) Diplomu trenérky na trenéra ll. Tř na jehož základě podepsala pracovnísmlouvu s čsl (na

základě informacízaslaných Z. Sunderhaufem se mohu domnívat, že takové osvědčení
vůbec nemá).

V tomto kontextu si dovoluji poznamenat, že jednáníVV ČsJ považuji za velmi nestandardní.

pro ukázku toho co se může stát a jaká je práce kTM a ALT Q uvádím totálnízmatek
s nominací na ME/MS, kdy KTM byla o této věci informována a přesto nezasáh|a.



lnfo 1,

11.12.2019
Pro všechny zájemce o účast na ME, MS 2020 oznamujeme, že je třeba zaslat zálohu ve výši
10 000 CZKna transparentní účet ALT Q číslo 2800322808l2010.

Zálohu je třeba složit nej pozděj i do 12.'1.2020,
Jako variabilní symbol platby uved'te '1 

,1 a registrační číslo závodníka. Příklad 1112140001.

Je sestavené předběžné nominační pořadí po dvou odjetých kvalifikačních závodech, Dle tohoto
pořadíje třeba aby adepti/zájemci o MS potvrdili svou účast nejpozději do 27.12. Následně budou
místa nabídnuta dalším zájemcům. Potvrzení úěasti o ME je třeba nahlásit do 6.1 .2020.

Svou účast čizájem o účast potvrzujte e-mailem na

Veškeré dotazy zodpoví Nikol Staňková

lnío 2 
5.1.2020

Pro všechny zájemce o účast na ME, MS 2020 oznamujeme, že deadline přihlášení na MS či ME se
Posouvá na 12.1.2020, ve stejný den je i třeba aby byla připsaná kauce na účet ALT Q.

Veškeré informace se nacházejív sekci dokumenty

lnfo 3
17.2.2020

Nejpozději do 31.3.2020 je možné dodatečně se přihlásit a zaslat zálohu na ME 2020 v Estonsku. Na
přihlášky po uvedeném termínu nebude brán zřetel. Koneěná informace o nominovaných závodnících
na ME bude zveřejněna po 3. nominačním závodě v Medulinu.
Více informacík nalezenív záložce dokumenty v sekci MS & ME

To vŠe bez přímého oslovení těch, kte4ých se to týká a na to jsme upozorňovali jak KTM, tak ALT Q.

ProČ zálohy vybírá ALT Q, když minulý rok to bylo obráceně, což mělo svou logiku, protože případné
příspěvky závodníkům byly placeny z dotacíoO MŠtvtt.

K takové situaci může dojít pouze v případě, kdy pozice v komisích čsl a Rttlsou obsazovány
stejnými lidmi, tak jak se tomu dnes děje.

DalŠÍ body, ukazují na nejasnou práci týkající rozpočtů, hospodařenía následného schvalovánív rámci
W čsJ.

1) Náklady spojené s výběrovým řízením na movitý materiál (lodě, auta, čluny, přívěsy)

Kdo rozhodl a schválil níže uvedené částky a jaká práce byla za tyto peníze společností pyramida
odvedena?

zaúčtováno Druh č. dok. kód adres,í Úret Účetní tert
14.5.2019 PF01 l72 PYRAMIDAl 518-10 aministrace veřejných zakázek- hvestice MšMT
3.6.2019 PF01 200 PYM|4IDA1 51B-1O administrace veřejných zakázek- Investice MšMT
I2.7,20L9 PF01 240 PYMMIDA1 518-10 administrace veřejných zakázek- Investíce MšN4T - část4
24,7,2079 PF01 246 PYMMIDAl 518-10 administrace veřejných zakázek- Investice MšMT - část 1
27,B,ZOI9 PF01 264 PYRAN4IDA1 51B-1O administrace veřejných zakázek- Investice MšMT - Mikrobusy
21,10,2019 PFO1 328 PYMMIDAl 518-10 administrace veřejných zakázek - Investice Iv]šI\4T

MD
90750

27225

136 12,5

136 12,5

36300

81675

'zog tls xč



- Kdo vybíral movitý materiál (jsou to R. Vašík, T. Musil, M. Soušek, D. Dvořáková?) nebo někdo
jiný?

- Na základě, jakých kritériíse vybralo?
- Dosud nepadla jediná informace o tom, kdo se účastnil tohoto řízení
- Jaké bylo hodnocení účastníků?
- Kdo ho vyhrál a kdo se stal dodavatelem?

Auta

Auta jsou vysoká a mají na střeše klimatizaci, která neumožňuje montážzahrádky (stěžně, lodJ a mají
pohon 4 x 4 kdo to rozhodl a proč?

Proč se dodatečně muselo dokupovat zabezpečovací zaYízeni, tempomat a zimní pneu (pneu
v celkové výši cca. 53 000,- Kč) proč to nebylo součástí dodávky, kdo to schválil?

VIeky

Znamená záznam z účetnictví, že Avar dodával přívěsy? Pokud ano, tak nástavby nebyly součástí
výběrového řízení, kdo to schválil?

|22,t7.20rg PF01 |,qzq AVARYACH2 5o1-1o ,základní konstrukce pro převoz plachetnic 36300
izz,rr,zorg PFol i+zs AVARYACH2 5o1-1o základní konstrukce pro převoz plováků Ws 36300

i22,t7,z!Í9 PF01 i426 AVARYACH2 501-10 lzákladní konstrukce pro převoz plachetnic 36900

; , 108 900 Kč

Optimist

V inventuře evidujeme k5lL2/20L9, 25 Optimistů, které byly zřejmě přerozděleny ke konci února.

Kde byly tyto lodě v době od 5lL2/t9-2l2O2O skladovány a kdo o tom rozhodl?

ProČ byla distribuce lodí uskutečněna z loděnice CERE a ne ze skladu ČSJ v Roudnici?

4



jiachtařskÝ materiál- plovák, kulatiny, plachta - tř. OPTIMIST 
i

por. inv.číslo druh mat, číslo lodě datum rstupní ce užiwtel
číslo tvp zaolsU vKč uložení

1 451 Optimist 05.12.2019 53000 sklad
2 452 Optimist 05.12.2019 53000 sklad
3 453 Optimist 05.12.2019 53000 sklad
4 454 Optimist 05.12.2019 53000 sklad
5 455 Optimist 05.12.2019 53000 sklad
6 456 Optimist 05.12.2019 53000 sklad
7 457 Optimist 05.12.2019 53000 sklad
B 45B Optimist 05.12.2019 53000 sklad
9 459 Optimist 05.12.2019 53000 sklad

10 460 Optimist 05.12.2019 53000 sklad
11 461 Optimist 05.12.2019 53000 sklad
12 462 Optimist 05,12.2019 53000 sklad
13 463 Ootimist 05.12.2019 53000 sklad
14 464 Optimist 05.12.2019 53000 sklad
,15 465 Optimist 05.12.2019 53000 sklad
16 466 Optimist 05,12.2019 53000 sklad
17 467 Optimist 05.12,2019 53000 sklad
18 468 Optimist 05.12.2019 53000 sklad
19 469 Optimist 05.12.2019 53000 sklad
20 470 Optimist 05.12.2019 53000 sklad
21 471 Optimist 05.12.2019 53000 sklad
22 472 Optimist 05.12.2019 53000 sklad
23 473 Optimist 05.12.2019 53000 sklad
24 474 Optimist 05,12.2019 53000 sklad
25 475 Optimist 05.12,2019 53000 sklad

Celkem 1325000

čluny

ProČ nenív inventuře uvedena cena za čluny včetně motorů 3xVSR (sps, scM) lxGrand?

ProČ tedy navyŠujeme cenu u nově požadovaných člunů na 83O -9oo oo0 Kč, když nejsme schopni
deklarovat kolik se zaplatilo za čluny níže uvedené?

Je účelově pořízený člun Grand v souladu s dotačními podmínkami(viz níže)?

222 29er gumow člun /sR 5,4 2019 sklad
223 scM gumo\^ý člun VsR 5,4 2o19 sklad
224 BlC Technc gumow člun VsR 5,4 2o19 sklad
225 Vašík qumo\^í člun GRAND s 470 2o19 sklad

5



poř.

číslo
inv.číslo druh mat.

fuo
výrobce datum

zápisu
wtupníce
vKč

užiwtel
uložení

poznámky

405 Konteiner 2008 1 85000

Přitom v inventuře evidujeme kontejner v ceně 185 000,-Kč.

jjachtařský materiál - kontejner ČSJ

CeIkem

Dotace

Vycházím z toho, že celková hodnota pořízení materiálu byla cca. 10 000 000,-Kč - je to tak?

Celkové výše dotace na pořízení materiálu byla cca, 7 700 000,- Kč je to tak?

Kde je potom finanční participace ČSJ ve výši cca. 2 3OO OOO,-Kč?

počet
Auta
o
Laser
Přívěs VSR
přívěs Grand

Na čluny s motory pakzbývá

4
25

B

3

1

cena -

4 401708Ké
1 325 000 Kě
1 584 000 Kč

24:3 210 Kš
33 077 Kě

7 586 995 Kč

2 413 005 Kč

cena/ks
1 100 427 Kč

53 000 Kč
19B 000 Kč
81 070 Kč
33 077 Kč

603 251

Dle mě dostupných informacíto pak vypadá, že jsme dostali čluny zadarmo...

ProČ nedoŠlo před rozdělením materiálu (Optimist, Laser) ke schválenítakového kroku W ČsJ?

Jak je moŽné, že doposud nedošlo ke zhodnocenícelého výběrového řízeníjeho kladů a záporů,
zkuŠeností s dodavateli a místo toho se ženeme do další akce, kde opět neníjasné zadání resp.

PoŽadavky a jen se žádá o navýšeníjednotkových cen na základě zprávy T. Musila, která to pouze
konstatuje bez dalšího vysvětlení?

Může mi někdo vysvětlit např. co si mám představit pod níže uvedeným:

.36 plachetnic Optimist (závodní i tréninkové) v celkové hodnotě cca2 05o o00
- 2 450 000 Kč

. plachetnice RS Feva v celkové hodnotě cca 1200 000 - 1 300 0o0 Kč

Jaký je rozdíl mezi plachetnicí Optimist závodní a tréninkovou?

Kolik plachetnic RS Feva je možné pořídit za uvedenou hodnotu (1, 10 nebo 5o...)?

2) PR výdaje

Kdo schválil níže uvedený náklad a na základě čeho?

Je to tak, Že jsme zaplatili za vyhledání místa a přípravu pro8ramu na akci níže uvedenou částku?

185000



laúčtováno oruh Č. dok.
ist.tz.zorg pF01 508

,rt,tZ,ZOrg PF01 5O8

kód adresr Účet Účetnítext MD
BECHANNO1 518-10 příprava programu, scénář a acautjng lokaljt - anketa ]achtař roku 2019 L480I,4l

BECHANNO1 518-10 příprava programu, scénář a acauting lokalit - anketa Jachtař roku 2019 100198.59

'tts ooo t<č

Co přesně je za tímto nákladem, kdo ho schválil a na základě čeho?

12.3,2020 PF01 87 BECHANNol 518-11 S|avnostní večer - whlášeníjachtaře roku 2019

Celkem jsme zaplatil! za pořádání plesu cca.223 000,-Kč je to tak, kdo to schváli! a na základě čeho
byIa vybrána spol. Bechann (nebo to je fyz. osoba?)?

Z níže uvedeného vyplývá, že platíme slovenského závodníka za práci PR, kdo to schválil?

ZaúčtovánoDruhČ.dok. Kódadrefi Účet Účetnítext
lrt.S,ZOrg PF01 L7t ANDEL-MOI 518-11 zpracováníčlánků pro web ČSJ - www.sailing.cz

:22.t2.20t9 PF01 50O ANDEL-MOI 518-11 zpracování článků pro web ČSJ - www,sailing.cz

Jaký význam měly barevně označené náklady a jaké výs|edky z těchto cest PR jsou?

Vyplatíse utratit cca. 50 000,- Kč za cestovní náklady PR manažerky, kdo to schválil?

Byla na všech akcích?

Co je vlastně náplní práce PR manažerky?

Kontroluje někdo tyto výdaje?

Na základě jakých podkladů došlo k jejich proplacení?

Zaúčtováno Druh č. dok. Kód adres;y, účet Účetnítext
i 19,3.2019 oz01 34 sKoREPoVl 513-01 oďerstvení na stánku výsEW For Boat 2019

19,3.2019 oZ01 34 sKoREPoVl 513-01 občerstvení na sbánku Výsbvy For Boat 2019

20,6,2019 OZOI 65 SKOREPOV1 513-01 občerstrení - jednání ohledně ankety Jachtaře roku s l|anou l(ohoutovou

1.3.2019 PF01 83 sKoREPoV1 518-11 služby PR managera oll2otg +o2l2olg
13.3.2019 PF01 98 sKoREPoVl 518-11 csbmí náklady spojerÉ s výsblou For Boat

,so.+.zorg PFo1 160 sKoREPoV1 518-11 služby PR managera o3t2o19 +ul2org
:12,6.2019 PFo1 2o4 sKoREPoV1 518-11 cesbmí náldady PR m akce - Rozkoš - pohár Q:.,!2.6,2oLg PFo1 2o4 sKoREPoVl 518-11 cesbní náldady PR na alce - Vellé Éřko . pEhár Evropa
12,6,2019 PF01 2o4 sKoREPoVl 518_11 ce§bmí náKady PR na alce - Upno - ME Fřeball
12.6.2019 PF01 204 sKoREPoV1 518-11 cesbvní náldady PR na alce - tbvé Mlýny - poháír 29er + Laser
,4,7.2019 pF01 227 sKoREPoV1 518-11 PR služby o5l2o19 + 0612019

,2,9,20L9 PF01 270 sKoREPoVl 518-11 cesbmí náldady - Éřko poMr Bc Techno
,2.9.2019 PF01 27o sKoREPoVl 518-11 cesbvní náldady - Upíp Ms Rssoo
2.g,2olg PFol 27o sKoREPoVl 518-11 cestovní náHady - tlové Mlýny MČR op0mist:2.9,2019 PFo1 269 sKoREPoVl 518-11 PRslužbyo72o19+o8/2o19
]5.11.2019 PF01 385 sKoREPoVl 518-11 ceswnínák|ady- tl€chranice
'5.11.2019 PF01 385 sKoREPoVl 518-11 cesbwÍ náldady. c€rda
,5.11.2019 PF01 384 sKoREPoVl 518-11 PR s|uŽby o9/2o19 + 1o/2o19

20,12,2019 PF01 494 sKoREPoVl 518_11 PR sluŽby 11/2019 + 12l2o19

Na základě Čeho byla vyplacena odměna PR manažerce (300 ooo Kč) na rok dopředu a kdo to
schváliI?

MD
? 500 Kč

2 500 Kč

5 o0o Kč

MD
I02

508,13

537

37500

3B55

43800

2683

2946

3313

4639

56100

3082

3344

5876

42000

1887

18375

39600

31000

301 147 Kč

SKOREPOV1 ;518-11 PR manager - IL-LZIZO}O - Eva Skořepow 300000
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Má být PR manažerka vedoucívýpravy na 0H ?

Náklady tB2OL9

, Zaúčtováno Druh
lso.g.zotg PF01

i31.10.2019 PF01|,29.LL,2o!9 PF01

i3L.L2,2o!9 PF01

č. aon Kód adresy účet účetnítext
298 THEMED|A1 518-11 správa FB profilu Český svaz jachtingu - O9l2O19

497 THEN4EDIA1 518-11 správa FB profilu Český svaz jachtin8u - 1Ol2O19

498 THEMED|A1 518-11 správa FB profilu Český svaz jachtingu - 1112019

5o7 THEMED|AI 518-11 spráVa FB profilu Český svaz jachtingu - 1212019

lnvestice cca.770 000,- Kč do propagace kterou předkládáme samisobě, prozatím bez oslovení
sponzorŮ (nebo již tak bylo učiněno?).

Je to v souladu s budgetem a dochází ke kontrole těchto výdajů a kdo je kontroluje?

3} Náklady na web ČSJ + race contro! 195 49O,- Kč

Kdo schválil níže uvedené náklady a na základě jakých informací?

MD
12100

I2L00
1,2700

I2I00
48 400 Kč

MD
z2264

33396
55 660 Kč

MD
83 300 Kč

zaúóováno
12.3.2079
1,2.3.2079

zaúčtováno
19.2.2019

Druh Č, aon Kód adresy Účet
PF01 92 RsYc-coNl 518-08

PF01 92 RsYc-coN1 518-08

Druh Č. aor. Kód adresy
PF01 58 SLEHoFER1

účetnítext
analytícko-programátorské práce web ČSJ

aktualizace SW Race control 2019

účet Účetnítext
518-08 úprava a správa webových stránek sailing,cz

37.I2,20L9 PF01 5t4 VAslK-Ro2 518_08 konzultační činnost při tvorbě webu www.sailing.cz 56 630 Kč

4) Cesta F. Bauera na Bermudy na zasedání World Sailing 62 476,- Ké

Náklad 62 476,- Kč a vyslání na zasedání schválen Předsedou W ČSJ bez předchozího schváleníW ČsJ
diskuse o tom, za jakým cílem je tam vyslán.

Jaké názory tam jel obhajovat a jaký byl výstup a jak hlasoval a co podpořil?

Jakou spojitost má F. Bauer s W ČSJ?

1 !1účtováno Druh č. ao*. Kód adrcsy i útet Účetnítext i MD 
ii2r.n,20L9 PF01 327 STUDENTO1 '5L2-02 letenka - Praha - Londýn - Bermudy- Londýn - Praha s( rs sss xti

Zaúčtováno Druh Č. dokl Kód aare§ Účet Účttní text MD ]

12.11.2019 PF01 399 igAuEn-ror 518-10 nák|ady spoJené s cestou na Výroční zaseaani ws - Bermudy 2019 42810

5) TMK a JA celkové náklady za rok 2019 překračují částku 35O OOO,- Kč

kdo to schválil a kontroloval?

zaúčtováno oruh č. dok. kód adrer J účet Účetní text
6,2,20t9 PF01 50 CZECH-MO2 518-12 Jachtařská akademie - zhotovení záznamu a sďih Mdea přednášek
4,3,2019 PF01 r02 CZECH-MO2 518-12 Jachtařská akademie - zhotowní záznamu a sďih videa přednášek
3,4,2019 PF01 134 CZECH-MO2 518-12 Jachtařské akademie - zhotorení zázmmu a sřih videa přednášek
21.6.2019 PF01 216 CZECH-MO2 518,12 Jachtařskí akademie - zhotovení zázmmu a sťih videa

MD
2500

25500

8000

3500

' 39 5oo xč
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kdo to schválil a kontroloval?

Zaúčtováno Dřuh Č, dok, Kód adí€sy Účet
31,10.2019 PF01 307 SUNDERH02 518,12

3r.1,2019 PF01 49 SUNDERHo2 518,12

8.3.2019 PF01 1o7 SUNDERHo2 518-12

31.3,2019 PF01 133 SUNDERHo2 518_12

30,4,2019 PF01 L73 SUNDERHo2 51B 12

31,5,2019 PF01 217 SUNDERHo2 518-12

30,6,2019 PF01 236 SUNDERHo2 51B_r2

31.7.2019 PF01 263 SUNDERH02 518_12

31,8.2019 PF01 280 SUNDERHo2 518-12

30,9.2019 PF01 315 SUNDERH02 518-12

30,11.2019 PF01 416 sUNmRHo2 518 12

31,12.2019 PF01 5L2 SUNDERH02 518,12

l2.2.20I9 PF01 52

8.3.2019 PF01 106

zaúčtováno Druh č. dok. Kód adrcJřl Úret
;30.9.2019 PF01 297 STANKoVA2 

:5í:8-15
,1.10.2019 pF01 299 sTANKovA2 i5t8-t5

lrr.rr.zorg PFol 3g4 STANKoVA2 518-15

Ll.tz,?o§ PF01 180 STANKoVA2 518-15

účetní text
správa Webu - aktualižace Dovolená na jachtě

úprava webu - jacht-akademie,c2

úprava a spláva Webu - iacht-akademie,cž

úprava a 5pláva Webu , jacht-akademie,cz

úprava a správa Webu - jachřal@demie.cz

úprava a spráVa Webu - jachLakademie,cz

úprava a spráVa Webu - jacht-akademie.cz

úprava a spráVa Webu - jachLakademie.cz

úprava a spláva Webu - jachLakademie.cz

úprava a spráVa WebU - jachLakádenie,cz

úplava a správa webu jachlakademie,cz

úprava a správa Webu - jach!akademie,cz

NFPP00001 518-12 ]achtařská akademie - organizace a administrace přednášek

NFPP00001 518-12 Jachtařski akademie - orqanizace a administrace přednášek

MD
3 900

10 800

9 900

5 700

4 800

27Ň
3 000

3 900

24co

6 900

3 600

4 800

62 400 Kč

kdo to schválil a kontroloval?

zaúčtováno Druh Č, dok. Kód adresy Účet Účetnítext
6.3.2019 PF01 132 M2-sYsT01 51B-OB rek]amní podpora přednášek pro Jachťařskou akademii 01/2019 - 03/2019

3.4.2019 PF01 135 M2-SYST01 518-08 Webhosting + správa domény Www.jacht-akademie.cz

5.4,2019 PF01 205 M2,sYsT01 518-08 úprava Webových sb.ánek - jacht,akademie,cz (kalendář)

21,11.2019 PF01 477 |42-sYsT01 518-08 úprava Weboyých stránek - jacht-akademie,cz (kalendář)

kdo to schválil a kontroloval?

MD
5385

1982

5929

1428

74 724 Kč

3750

8750

Kdo navrhl, schválil a na jakém základě byla vyplacena níže uvedená částka?

žaúčtováno Druh Č. dok, Kód adresy Útet Účetní text
,1.9,2019 PFol 3o8 ,FEr\rcLoVA2 ,518-12 přípra\6 a koordinace školenítsenér0 [. ťídy
i1.11.2019 PFol 396,FEIICLoVA2 518-12 pralcickýsemlnářwděláváníbenéro

MD
500oo

50000

100 000 Kč

MD
3129q

35100

3120_0

27300

124800

Je otázkou zda-li je propojeníJA a TMK správné, protože aktivity JA dle mého spadajívíce do
propagace jachtingu a zároveň se prolínajíse školením trenérů, škoda jen, že program cílízejména na
námořníjachting, ktený má svá specifika a tomu okruhovému/olympijskému se věnuje pouze
okrajově.

Je moŽné vysvětlit, že Z. Sunderhauf odstoupil z W Čs.t bez toho, aniž by dokončiljasné a průkazné
vysvětlenístudia trenérŮ ll. Tř, na jehož nedostatky resp. rozpory upozornil M. Smolař ve svém
dopise? Bude tak učiněno někým jiným?

b, lrener|

U nových trenérŮ byla za minulý rok fakturována částka maximální, která je dle smlouvy podmíněna
32 dny na vodě.

Odměna za obdobi 1.9.2019 až 31.12.2019 bude maximáIně 32 dni x 3.900 Kč, tzn.
maximá|ně 1 24,800.- Kč.

účetní text
trenérské s|užby - SPS Q Čs: - oe/zorg
trenérské služby - SPS Q Čs: - og/zorg

trenérské služby - SPS Q Čs: - ro/zorg

trenérské služby - SPS Q ČsJ - 1212019
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Zaúčtováno Druh č. dok. Kód adre§J Účet Účetnítext MD
30,9.2019 PF01 3t7 NOVOTNYO8 518-15 trenérské s|užby SClvl LASER - 09/2019 31200

16.10.2019 PF01 318 NOVOTNY08 518-15 trenérské služby SCM LASER - 10/2019 31200

13.11.2019 PF01 400 NOVoTNY08 518-15 trenérské služby SClÝ LASER - 11/2019 31200

t6,t2,20l9 PF01 485 NOVoTNY08 518-15 trenérské služby scívl LASER - 1212019 31200

124 800 Kč

Neníjasné na základě, jakých podkladů byla výše uvedená odměna vyplacena, nicméně dle účetních
podkladů vyplacena byla, přestože se zdá být evidentní, že na vodě se bylo max. 22 dní (v případě, že

by tomu tak bylo, došlo by k proplacení částky o 2x39 000,- Kč vyšší, než mělo dle smlouvy být).

Kdo to schváli| a na základě čeho byly náklady vyplaceny?

Navíc se dle účetních podkladů zdá,že u N, Staňkové nebyly účtovány správně náklady na ubytování
dle bodu vll. odst. 4 a nedošlo k odsouhlasenívv čsl ole tohoto bodu.

žáaam o kontrolu těchto nákladů.

4 Nocležné mlmo územi ČR se účtuje dle dokladu nebo sazbou 10 Euro za noc. Pokud by
nocležné přesáhlo výši 30 EUR/noc musi být takový náklad předem odsouhlasen W CSJ

7) Nejasné částky

Kdo objednal a kdo používá 3x Tacktick v ceně cca27 500 Kč a na základě čeho se částka zaplatila?

Zaúčtováno Druh Č. oot. Kód adresy Účet Účetnítext MD
30.10.2019 PF01 372 SA|LCENTI 501-01 Tacktick Strap bracket - 3 ks - držák kompasu 4473,69
30.10.2019 PF01 372 SAILCENT1 501-01 29erJib-p|achtakosatkana29er-lks L3547,0g
30,10.2019 PF01 37z SA|LCENTI 501-01 Tacktick Micro compess - 3 ks - digitální kompas 22955,77

Za jakým účelem byla hrazena výše uvedená cesta na testování nových LT, které měly nahradit Laser-
kdo to schválil?

14.5.20],9 OZO1 56 NOVOTNYO4 512-02 cestovní příkaz - výběr LT na OHZOI4 - Va|encia - štěp 31852

Co je to za náklad, kdo ho vytvořil, k čemu slouží, kdo ho schválil a na základě čeho byl zaplacen?

Zaúčtováno Druh Č, aor. Kód adresy Účet Účetnítext MDt2,1,0.20t9 PF01 316 HAC|\4AC-M1 518-12 praktická příprava a zkoušky osvědčení VMp 24ooo

K čemu to slouží, kdo to objednal?

KLU2103-1 501-05 Jachbřské deníky - 66 k5 á 150,-- Kč 9900

K čemu to slouží, kdo to objednal ?

KLU2103-1 518-06 Recenze textu Příručky skautů k základnům jachtingu 3ooo

Je to v souladu se směrnicíc1? Neměl to platit pořadatel a ČsJ pouze cesťák?

ALT7012-1 518-14 ME Fireball - ubytování INT.JURY 14040
ALT7040-1 518-14 MS RS 500 - ubytování INT.JURY ta;4o

8} Ostatní

Kdo odsouhlasil nákup mob. telefonu?

rso , ovonnrovi 5o1-1o MT lPhone 11 - 128 GB ffalot/a

Co je to za akci a kdo ji odsouhlasil?

10
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113 iovonqrovz 512-02 ll.cnku nu j.dnáníWoRtD sAn-ING - Frankfurt 21.09.2019 - lGrel Bauer 6aiii

Kdo odsouhlasil dopravu člunu (pro K. Lavického) určeného pro SCM Bic Techno do Tokia? Kolik to
celé stojí?

Zatím jsou náklady cca.71- 000,-Kč.

51B-17 doprava člun + vlek (RD Lavichý) z Norťr Shields (GBR) pŮvodně Tokio

518-17 doprava člun + vlek (RD Laviclcý) z Norúr Shields (GBR) původně Tokio

518-17 storno poplatky - přeprava kontejneru do Tokia (jeřáb, kamion, atd.)

Kdo si vyžádal a schválil tyto právní služby?

BOBEK-PO2 518-09 právní služby - příprava sm|uvní dokumentace (smlouvy Laser a Optimist)

Z jakého budgetu se platítento náklad?

SUNDFRHO1 513-01 pracovnívečeře s christianem Dumardem - 2uorlz020

Jakou činnost vykonává a kdo odsouhlasil?

FALoUToV1 518-11 marketingové a PR služby - Jachbřská akademie 12000

Kdo odsouhlasil dopravu materiálu 29 er za 43 O00,- Kč ze Španělska? Jak k tomu došlo?

Kdo nepřivezl člun ze soustředě ní 29er z Gardy? Kde je uskladněn a jak k tomu došlo?

Na základě jakých dokumentů byly vyplaceny tyto částky?

l,L.20z0 oz02 8 HALoUZKA2 581-03 BUDGET RD 2020 - do oH 2020 - Jakub Ha|ouzka

I.t.20z0 ozoz 6 sWoVAol 581-03 BUDGET RD 2020 - do oH 2020 - Jana Slilvová

I.I.2020 oz02 7 SVIKOVA02 581-03 zuDGETRD2020-dooH2020 -lGteřinaŠvíková

7,L2020 C702 4 BEZDEKOV1 581-03 zuDGET RD 2020 - do OH 2020 - Martina Bezděková

L.L,2020 OZ02 5 TKADLECO1 581-03 zuDGET RD 2020 - do OH 2020 - Sára Tkadlecová / Dominika Vad'urová

1.1.2020 ozjz 1 TEPIY-V04 581-03 zuDGET RD 2020 - I.pololetí2020 - ViKor Teplý
1.1.2020 ozo2 2 TEPLY-o01 581-03 BUDGET RD 2020 - Lpololetí 2020 - ondřej Teplý
1.1.2020 ozoz 3 tAVIcKí02 581-03 BUDGET RD 2020 - do oH 2020 - Karel taviclý

Za koho bylo zaplaceno toto ubytování?

22.I.2020 PF01 57 HC|,EMENTI 518-14 ubytování - 2o.0l2oz} - 2Lo1.2O2o

K čemu sloužívidea za cca 30 500 Kč, kdo je objednal a schválil?

4356

46050,42

21075,7I

10000

170o

220000

220000

220000

400000

600000

700000

800000

1100000

30.1.2020 ,PF01 60 czEcH-Mol 518-12 natáčení a zpracování videa
28,2.2O2O PF01 79 CZECH-MOI 518-12 natáčení a zpracování videa
29.3.2020 PF01 106 CZECH-MO2 518-12 natáčení a zpracování videa

Co je to za PR aktivity, kdo je objednal?

10.2.2020 PF01 33 HoLESOVA1 518-11 realizace PR aKivit

kdo objednal, schválil a na základě jakých potřeb pořídil tento materiál?

501-10 manipulační stohovací vozík pro 29er - 4ks

4459,4

10500:

15000]

5000,

4800

9.3.2020 PF01 83 SA]LCENTI

t1,

42510,46



Přehled uvedených nákIadů, ktený jak se může zdát nebyl schválen W ČSJ

Výběrové řízení administrace mov. majetek

Doplatky na vybavenímov. majetku cca.

PR cca.

Web čS: + Race control cca.

F. Bauer Bermudy WS cca.

TMK a JA náklady cca.

Trenéři přeplatek ano/ne?

Nejasné položky cca.

Ostatní

263 000 Kč

170 000 Kč

854 000 Kč

195 000 Kč

62 500 Kč

350 000 Kč

78 000,- Kč

126 000,- Kč

249 000,-Kč

2347 sooKč

Jak je z výŠe uvedeného patrné, nelze se divit množícím se dotazům na to, co se děje a jak jsou
jednotlivé body řešeny. Proto je zcela zásadní a relevantní, aby výše uvedené body byly doplněny na
program VH a objasněny tak, aby nevznikalyjakékoli pochybnosti o činnosti W ČsJ.

V tomto ohledu navrhuji, aby mé výše uvedené dotazy, pokud mi nebudou jasně zodpovězeny byly
součástí programu VH.
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