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Jan Kraus, člen VV ČSJ 
 
 
 
Honzo, 
 
část Tvého dopisu ze dne 4. 5. 2020 chápeme jako soupis téměř všech dotazů, které jsi za dobu 
svého působení položil jednotlivým členům VV ČSJ. Ačkoliv Ti jednotliví členové VV na tyto dotazy 
již několikrát odpovídali a danou problematiku vysvětlovali, pokládáš tyto otázky znovu. Pokusíme 
se Ti odpovědět ještě jednou.  
Další část Tvých dotazů spadá do běžné agendy VV ČSJ, konkrétně bod “čerpání rozpočtu”. Je tedy s 
podivem, že jsi po roce členství ve VV nevyužil této příležitosti. V květnu 2020 se ptáš na položky 
rozpočtu 2019, které jsou do něj zanášeny v momentě vzniku a členům VV ČSJ předkládány v 
aktualizované podobě každý měsíc. 
 
Nyní již k Tvým dotazům: 
 
Strana 1 písmeno a) 
O množících stížnostech nám není nic známo. Jediný podnět od Michala Kučery byl prověřen 
Kontrolní komisí a následně bylo řádně odpovězeno. Vzhledem k tomu, že jsi, Honzo, byl členem 
výběrové komise i Výkonného výboru, není zřejmé, o jaké netransparentnosti píšeš. 
 
Strana 1 písmeno b) 
V současné době se svaz nachází ve fázi budování trenérské základny. Z tohoto důvodu bylo 
záměrem zadání výběrového řízení umožnit účast kvalitním trenérům, kteří v roce 2019 
dokončovali kurz licence trenéra II. třídy. Podmínkou nabytí účinnosti smlouvy trenérů bylo 
dokončená rekvalifikace na trenéra II. třídy jachtingu a získání živnostenského oprávnění. 
 
Strana 1 písmeno c) 
Záležitost posoudila kontrolní komise a následně Výkonný výbor rozhodla o úpravě v rámci žebříčku 
sezóny 2019. Tato úprava byla následně realizována. Protože jsou závazné dokumenty v tomto 
bodě nejednoznačné bylo uloženy komisi závodů provést úpravu soutěžního řádu. 
 
Strana 1 písmeno d) 
Není pravdou, že Výkonný výbor a jeho komise nejsou ochotny situaci řešit. Naopak, od začátku 
února, kdy VV obdržel zmíněný dopis, komise talentované mládeže zintenzivnila komunikaci s 
trenérem, zástupci členů SPS, ALT Q a trenérsko-metodickou komisí, což zahrnovalo nespočet 
konferenčních hovorů, osobních telefonátů, emailů a osobních setkání. VV rozhodl, že trenérku v 
dané funkci ponechá. VV v zápise ze své březnové schůze uložil KTM vyzvat trenérku SPS Q k 
odstranění zjištěných nedostatků. Zjednání nápravy není možné přes noc, což předpokládám, že 
chápeš. Na zlepšování pracujeme a pracovat budeme. Dle mého názoru to tedy není neochota 
danou záležitost řešit. Na druhou stranu chápu, že v případě, že někdo požaduje okamžité a 
perfektní fungující řešení, se toto rozhodnutí nemusí líbit. 



 
Strana 2 dolní polovina) 
Návrh ALT Q nebyl přiložen k dubnovému zápisu VV, protože je předmětem jednání disciplinární 
komise, a tato doručený návrh již odeslala všem účastníků řízení. Navržená funkce mediátora nemá 
se členstvím ve Výkonném výboru žádnou souvislost. Jednalo se pouze o doporučení VV k nalezení 
smírné cesty a urovnání sporu.  
 
Strana 2 dole) 
Z předložené dokumentace údajně zmatečné komunikace trenérky SPS Q není zřejmé zmatečné 
jednání. Z předložených informací je pouze vidět, že se věc vyvíjela. To není v dnešní době nic 
abnormálního, že dochází ke změnám. Vzhledem k tomu, že, Honzo, tuto komunikaci od trenérky 
předkládáš, je zřejmé, že se k Tobě jako zástupci jednoho z členů SPS Q dostala. 
 
Strana 3 dolní polovina) 
Zálohy startovné na ME a MS Q vybírá ALT Q na základě dohody s KTM. Jedná se o provozní 
záležitost s nulovou relevancí pro činnost VV ČSJ. 
 
K dalším bodům začínajícím na straně 3 dole bod 1) 
Pro účely organizace výběrového řízení na nákup movitého majetku byly osloveny dvě firmy.  
Jednalo se o akci rozdělenou na 5 samostatných výběrových řízení. Byla vybrána firma, která 
nabídla nižší cenu a na níž jsme měli reference. Celková nabídková cena činila 150.000,- + DPH od 
firmy Pyramida CS (konkurenční nabídka činila 220.000,- + DPH). Po opakování všech výběrových 
řízení se celkem jich nakonec uskutečnilo 13. Z tohoto důvodu byl odsouhlasen vícenáklad 67.500,- 
+ DPH.  Jedná se o cenu na nižším konci cenového spektra v daném oboru za kvalitně odvedenou 
práci. 
Výběrová komise byla jmenována Výkonným výborem v květnu 2019 ve složení Vašík, Musil, 
Soušek. 
Popis jednotlivých fází výběrového řízení byl předkládán na schůzích Výkonného výboru, přičemž 
byla vždy všem přítomným nabídnuta možnost osobního podání podrobného vysvětlení probíhající 
akce. Vždy byl uváděn portál https://www.vhodne-uverejneni.cz/, kde si po zadání IČ svazu 
61379387 lze prohlédnout veškerou dokumentaci všech výběrových řízení. Toto lze doplnit 
stručným popisem skutečností: 
 
Mikrobusy - 1. zadání 
Dne 10. 5. 2019 bylo vypsáno výběrové řízení na nákup mikrobusů pro potřeby trenérů 
Sportovního střediska a Sportovních center mládeže Českého svazu jachtingu. Technické 
požadavky byly vypsány podle doporučení hlavního trenéra a trenérů SPS a SCM. Ze tří 
obdržených nabídek, obsahujících obdobná auta, byla vybrána ta nejlevnější.  
Související informace a dokumenty jsou zveřejněny na následujícím odkazu: https://www.vhodne-
uverejneni.cz/zakazka/mikrobusy-4 

 
 
Čluny, plachetnice a vleky na čluny a plachetnice - 1. zadání 
 
Část 1 - Rekreační a sportovní čluny 
Dne 10. 5. 2019 bylo vypsáno výběrové řízení na nákup 3 trenérských a 1 rozhodcovského člunu 
pro potřeby trenérů Sportovních center mládeže a rozhodčích Českého svazu jachtingu. Technické 
požadavky byly vypsány podle doporučení hlavního trenéra a trenérů SCM a rozhodčích ČSJ. Ze 
dvou obdržených nabídek ani jedna nesplňovala formální požadavky a obě nabídky byly z řízení 
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vyloučeny. Jeden ze soutěžících následně zaslal námitku proti vyloučení a tato byla řádně 
vypořádána. Výběrové řízení bylo 24. 7. 2019 zrušeno. 
Související informace a dokumenty jsou zveřejněny na následujícím odkazu: https://www.vhodne-
uverejneni.cz/zakazka/cluny-plachetnice-a-vleky-na-cluny-a-plachetnice-cast-1-zakazky 

 
Část 2 - Plachetnice Laser 
Dne 10. 5. 2019 bylo vypsáno výběrové řízení na nákup 8 plachetnic Laser pro potřeby členů RD, 
RDJ a členů Sportovního centra mládeže Laser Českého svazu jachtingu. Technické požadavky byly 
vypsány podle doporučení závodníků lodní třídy Laser – členů ČSJ. Nebyla obdržena žádná nabídka. 
Výběrové řízení bylo 31. 5. 2019 zrušeno. 
Související informace a dokumenty jsou zveřejněny na následujícím odkazu: https://www.vhodne-
uverejneni.cz/zakazka/cluny-plachetnice-a-vleky-na-cluny-a-plachetnice-cast-2-zakazky 

 
Část 3 - Plachetnice Optimist 
Dne 10. 5. 2019 bylo vypsáno výběrové řízení na nákup 25 plachetnic Optimist. Technické 
požadavky byly vypsány podle doporučení trenérů lodní třídy Optimist – členů ČSJ. Nebyla 
obdržena žádná nabídka. Výběrové řízení bylo 31. 5. 2019 zrušeno. 
Související informace a dokumenty jsou zveřejněny na následujícím odkazu: https://www.vhodne-
uverejneni.cz/zakazka/cluny-plachetnice-a-vleky-na-cluny-a-plachetnice-cast-3-zakazky 

 
Část 4 - Přívěsy 
Dne 10. 5. 2019 bylo vypsáno výběrové řízení na nákup 4 přívěsů pro přepravu člunů a plachetnic 
pro potřeby trenérů Sportovních center mládeže a rozhodčích Českého svazu jachtingu. Technické 
požadavky byly vypsány podle doporučení hlavního trenéra a trenérů SCM a rozhodčích ČSJ. Ze 
dvou obdržených nabídek ani jedna nesplňovala formální požadavky a obě nabídky byly z řízení 
vyloučeny. Výběrové řízení bylo 12. 7. 2019 zrušeno. 
Související informace a dokumenty jsou zveřejněny na následujícím odkazu: https://www.vhodne-
uverejneni.cz/zakazka/cluny-plachetnice-a-vleky-na-cluny-a-plachetnice-cast-4-zakazky 

 
 
Plachetnice - 2. zadání 
 
Část 1 - plachetnice Laser 
Dne 4. 6. 2019 bylo vypsáno výběrové řízení na nákup 8 plachetnic Laser pro potřeby členů RD, RDJ 
a členů Sportovního centra mládeže Laser Českého svazu jachtingu. Technické požadavky byly 
vypsány podle doporučení závodníků lodní třídy Laser – členů ČSJ. Byla obdržena jedna nabídka, 
která byla následně vybrána jako vítězná. 
Související informace a dokumenty jsou zveřejněny na následujícím odkazu: https://www.vhodne-
uverejneni.cz/zakazka/plachetnice-cast-1-zakazky 

 
Část 2 - plachetnice Optimist 
Dne 4. 6. 2019 bylo vypsáno výběrové řízení na nákup 25 plachetnic Optimist. Technické požadavky 
byly vypsány podle doporučení trenérů lodní třídy Optimist – členů ČSJ. Byla obdržena jedna 
nabídka, která byla následně vybrána jako vítězná. 
Související informace a dokumenty jsou zveřejněny na následujícím odkazu: https://www.vhodne-
uverejneni.cz/zakazka/plachetnice-cast-2-zakazky-1  
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Trenérské čluny a vleky - 2. zadání 
 
Část 1 - trenérské čluny 
Dne 27. 7. 2019 bylo vypsáno výběrové řízení na nákup 3 trenérských a 1 rozhodcovského člunu 
pro potřeby trenérů Sportovních center mládeže a rozhodčích Českého svazu jachtingu. Technické 
požadavky byly vypsány podle doporučení hlavního trenéra a trenérů SCM a rozhodčích ČSJ. 
Související informace a dokumenty jsou zveřejněny na následujícím odkazu: https://www.vhodne-
uverejneni.cz/zakazka/trenerske-cluny-a-vleky-cast-1-zakazky 

 
Část 2 - Vleky 
Dne 27. 7. 2019 bylo vypsáno výběrové řízení na nákup 4 přívěsů pro přepravu člunů a plachetnic 
pro potřeby trenérů Sportovních center mládeže a rozhodčích Českého svazu jachtingu. Technické 
požadavky byly vypsány podle doporučení hlavního trenéra a trenérů SCM a rozhodčích ČSJ. 
Související informace a dokumenty jsou zveřejněny na následujícím odkazu: https://www.vhodne-
uverejneni.cz/zakazka/trenerske-cluny-a-vleky-cast-2-zakazky 

 
 
Trenérské čluny a vleky - 3. zadání 
 
Část 1 - trenérské čluny 
Bylo zjištěno, že hodnota zadávané zakázky je nižší než 2 mil. Kč + DPH, z tohoto důvodu zadavatel 
rozhodl veřejnou zakázku zadat v režimu zakázky malého rozsahu. Dne 27. 8. 2019 bylo vypsáno 
výběrové řízení na nákup 3 trenérských a 1 rozhodcovského člunu pro potřeby trenérů Sportovních 
center mládeže a rozhodčích Českého svazu jachtingu. Technické požadavky byly vypsány podle 
doporučení hlavního trenéra a trenérů SCM a rozhodčích ČSJ. Zadání bylo rozesláno dvěma 
soutěžícím e-mailem (soutěžící z předchozích zrušených zadávacích řízení, kteří splnili podmínky). 
Následně byly obdrženy dvě nabídky splňující zadání, levnější nabídka byla vybrána jako vítězná. 
 
Část 2 - Vleky 
Bylo zjištěno, že hodnota zadávané zakázky je nižší než 2 mil. Kč + DPH, z tohoto důvodu zadavatel 
rozhodl veřejnou zakázku zadat v režimu zakázky malého rozsahu. Dne 27. 8. 2019 bylo vypsáno 
výběrové řízení na nákup 4 přívěsů pro přepravu člunů a plachetnic pro potřeby trenérů 
Sportovních center mládeže a rozhodčích Českého svazu jachtingu. Technické požadavky byly 
vypsány podle doporučení hlavního trenéra a trenérů SCM a rozhodčích ČSJ. Zadání bylo rozesláno 
dvěma soutěžícím e-mailem (soutěžící z předchozích zrušených zadávacích řízení, kteří splnili 
podmínky, a dále jeden vybraný průzkumem trhu). Byla obdržena jedna nabídka splňující zadání a 
druhý oslovený soutěžící zaslal informaci, že jeho nabídka by nesplnila maximální možnou cenu, 
která byla jednou z podmínek zadávacího řízení. Jako vítězná tak byla vybrána zaslaná nabídka 
splňující podmínky zadání. 
 
Na zmíněném portále https://www.vhodne-uverejneni.cz/ je uveřejněna veškerá dokumentace 
výběrových řízení včetně smluv s dodavateli. 
 
Strana 4 uprostřed část Vleky)  
Nástavby na vleky byly doobjednány na základě doporučení výrobce pro bezproblémové otypování 
včetně těchto nástaveb. 
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Strana 4 dole část Optimist)  
Vzhledem k tomu, že dodavatel dodal Optimisty do YC CERE. ČSJ v té době nedisponoval 
dostatečným skladovacím prostorem, proto požádal YC CERE o dočasné uskladnění těchto lodí. 
Následná distribuce lodí klubům byl z tohoto místa také jednodušší. 
 
Strana 5 dole část Čluny)  
Cena člunu VSR 5.4 včetně motoru činila 683.747,- a člunu Grand S470 činila 349.875,-. Do aktuální 
evidence byly tyto částky již doplněny. 
V kalkulaci pro pořízení movitého majetku v roce 2020 je zahrnuta cena motoráku včetně vleku, 
nástavby a navýšení ceny na základě oslabení kurzu Kč v březnu 2020.  
 
Strana 6 nahoře Kontejner)  
Kontejner je v inventuře uveden, neboť nebyl z majetku ČSJ vyřazen.   
 
Strana 6 nahoře Dotace)  
 

 Počet Cena Cena za kus 

Auta 4 4.401.708,- 1.110.427,- 

Optimist 25 1.325.000,- 53.000,- 

Laser 8 1.584.000,- 198.000,- 

VSR 5.4 3 2.051.241,- 683.747,- 

Přívěs VSR 3 243.210,- 81.070,- 

Grand S470 1 349.875,- 349.875,- 

Přívěs Grand 1 33.077,- 33.077,- 

CELKEM  9.988.111,-  

DOTACE  7.728.640,-  

SPOLUÚČAST ČSJ  2.259.471,- (22,6%) 

 
Veškeré informace ohledně rozdělení materiálu Laser a Optimist a zhodnocení celé akce je 
uvedeno v Závěrečné zprávě, která je přílohou  zápisu z dubnové schůze VV ČSJ. 
 
 
Strana 6 dole)  
Záměrem investiční dotace ČSJ pro rok 2020 je pořízení 26 ks tréninkových a 10 závodních lodí třídy 
Optimist, a dále 9 ks plachetnic RS Feva. Navržená finanční náročnost byla určena na základě 
průzkumu trhu provedeného T. Musilem.  
 
Strana 6 dole PR výdaje)  
Obecně k dotazům, kdo schvaluje výdaje v rámci jednotlivých rozpočtových kapitol: Výkonný výbor 
a následně Valná hromada ČSJ schvalují návrhy rozpočtů jednotlivých komisí. Za jednotlivé položky 
si zodpovídají komise sami. Platby probíhají na základě předložených faktur nebo jiných účetních 
dokladů. 
Náklady na PR schvaluje předseda PR komise: do 30. 6. 2019 Eva Skořepová, od 1. 7. 2019 Katka 
Fantová. 



Michal Andel jezdí většinou jako trenér po vrcholných závodech Laserů. Byl požádán Evou 
Skořepovou, aby pro ni zajišťoval podklady – fotky, videa a texty z těchto závodů se zaměřením na 
české závodníky, což plnil, proto byl za svou práci placen z nákladů PR komise. 
 
Strana 7 - pokračující dotazy k PR – zodpovězeno Evou Skořepovou: 
- Jaký význam měly barevně označené náklady a jaké výsledky z těchto cest PR jsou?  
Všechny tyto cesty byly naplánovány pro získání obrazových i textových materiálů pro tvorbu PR. 
PR manažerka na všech těchto akcích fotila, natáčela a hovořila s reprezentanty, trenéry, pořadateli, 
funkcionáři, novináři z celostátních i regionálních médií… Materiály byly využity jak pro tvorbu 
webu a Facebooku ČSJ, tak pro další média. Přehled je v monitoringu médií, který pravidelně 
pořizujeme, a také v pravidelných zprávách, které PR manažerka připravuje pro VV a které jsou 
součástí zápisů z VV ČSJ. 
 
- Vyplatí se utratit cca. 50 000,- Kč za cestovní náklady PR manažerky, kdo to schválil?  
Náklady na cesty PR manažerky jsou dány v její smlouvě, která s ní byla uzavřena 31. 3. 2015 a 
následně dvakrát prodloužena VV ČSJ až do 31. 12. 2020.  
 
- Byla na všech akcích?  
Ano byla. 
 
- Co je vlastně náplní práce PR manažerky?  
Náplň práce PR manažerky je dána smlouvou, která s ní byla uzavřena 31. 3. 2015 a následně 
dvakrát prodloužena VV ČSJ až do 31. 12. 2020.  
 
- Kontroluje někdo tyto výdaje? 

 Ano kontroluje je PR komise a ekonom ČSJ Martin Soušek. 
 
- Na základě jakých podkladů došlo k jejich proplacení?  
Na základě vyúčtování cest, přehledů práce PR manažerky a zpráv a plánů PR manažerky, které 
pravidelně odesílá na VV ČSJ. K dispozici jsou u Martina Souška. 
 
- Na základě čeho byla vyplacena odměna PR manažerce (300.000 Kč) na rok dopředu a kdo to 
schválil?  
Odměna nebyla vyplacena, pouze vyfakturována se splatností do 20. 12. 2020, po dohodě s 
předsedou ČSJ Radimem Vašíkem a ekonomem ČSJ Martinem Souškem. 
Odměna je vyplácena postupně na základě vyúčtování cest, přehledů práce PR manažerky a zpráv a 
plánů PR manažerky posílaných Martinu Souškovi.  
 
- Má být PR manažerka vedoucí výpravy na OH?  
Protože PR manažerka získala novinářskou akreditaci na OH 2021, bylo na VV ČSJ schváleno, že v 
rámci úspory nákladů bude zároveň zastávat funkci team leadera, a to pouze v případě, že na tuto 
pozici poskytne ČOV akreditaci (při účasti pouze jednoho sportovce je to však krajně 
nepravděpodobné). 
 

 
- Náklady Facebook 
Náklady na Facebook byly do PR rozpočtu zařazeny od září 2019 na základě rozhodnutí PR komise, 
vešly se do schváleného budgetu 600.000,- Kč na rok 2019. 
 



- lnvestice cca. 770 000,- Kč do propagace kterou předkládáme sami sobě, 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?  
Této otázce nerozumím, jak již bylo uvedeno, rozpočet PR byl v roce 2019 vyrovnaný – 600.000,- Kč 
přesně podle schváleného návrhu a kontrola výdajů probíhá.  
 
Strana 8 bod 3) Náklady na web a Racecontrol 

Rozpočet ČSJ byl včetně těchto položek odsouhlasen VH ČSJ. 
 
Strana 8 bod 4) Cesta F. Bauera 

F. Bauer byl vyslán ČSJ jako jeho zástupce na zasedání valné hromady World Sailing. Byl vybrán na 
základě doporučení ČWA a svých jazykových dispozic a časových možností se akce účastnit. Nikdo z 
členů VV se z časových důvodů účastnit nemohl. F. Bauer byl vybaven hlasovacím manuálem 
schváleným na říjnové schůzi VV. 
 
Strana 8 bod 5) TMK a JA 
Obecně k dotazům, kdo schvaluje výdaje v rámci jednotlivých rozpočtových kapitol: Výkonný výbor 
a následně Valná hromada ČSJ schvalují návrhy rozpočtů jednotlivých komisí. Za jednotlivé položky 
si zodpovídají komise sami. U TMK to byl Zdeněk Sünderhauf. 
Zdeněk Sünderhauf jasně a průkazně vyvrátil veškeré domnělé a vykonstruované nedostatky, o 
kterých píše M. Smolař ve svém dopise, svou emailovou odpovědí ze dne 27. 2. 2020 adresovanou 
na všechny osoby oslovené M. Smolařem. Tato odpověď se opírá o právní stanovisko k dotčené 
problematice vypracované advokátní kanceláří Marek Hoskovec. 
 
Strana 8 bod 6) Trenéři 
Dle ústní dohody s trenéry jim byla vyplácena v roce 2019 odměna za 10 dní na vodě v 
přechodném období červenec – srpen. Autorem této dohody jsi byl za ČSJ, Honzo, Ty. Stejně tak jsi 
vyplacení těchto peněz schvaloval, protože v tomto období jsi vystupoval tak, že problematiku 
trenérů řešíš za Milana Páleníčka. V tomto kontextu je Tvůj dotaz úsměvný. 
 
Strana 10 bod 7 - Nejasné částky 
3x Tacktick je v rámci rozpočtové kapitoly 0829 – Skiffmaster, odsouhlaseno VH ČSJ 
 
Testování nových lodních tříd – do Valencie byl vyslán Štěpán Novotný, abychom zůstali v kontaktu 
s vývojem a sledování trendů směřování olympijského jachtingu a abychom utužovali osobní 
kontakty. Schválil Tomáš Musil. 
 
Praktická příprava a zkoušky osvědčení VMP – akce pořádaná jachtařskou akademií v rámci 
vzdělávání členů ČSJ, hrazeno z nákladů TMK, schválil VH ČSJ a Zdeněk Sünderhauf 
 
Jachtařské deníky a příručka skautů k základům jachtingu – slouží pro potřeby jachtařská akademie 
a vzdělávání členů ČSJ, hrazeno z nákladů TMK, schválil VH ČSJ a Zdeněk Sünderhauf 
 
Ubytování int. Jury na ME Fireball a MS RS 500 – akce pořádaná v rámci výměnného programu 
Eurosaf exchange program pro rozhodčí, hrazeno z nákladů KR kapitola 0908, schválil Marek 
Pavlovský a Martin Soušek. Pozn. Cestovné rozhodčím na MČR se neplatí z kapitoly KR, ale z KZ 
(kapitola 0104). 
 
 



Strana 10 bod 8 - Ostatní 

Mobilní telefon – služební mobilní telefon pro danu Dvořákovou, nákup schválil Radim Vašík 
 
Jednání WS Frankfurt 21.9.2019 - zde proběhlo jednání skupiny B, jednalo se primárně o přípravu 
na valnou hromadu WS se zástupci jachtařských asociací Německa, Rakouska, Slovenska, Slovinska 
a Maďarska pro stanovení jednotné politiky k hlasování o závažných záležitostech na valné 
hromadě WS, schválil Radim Vašík. Letenku do Frankfurtu kupovala D. Dvořáková, ale jelikož nemá 
přístup k platební kartě ČSJ, platila ji ze svého účtu a zaslala fakturu za letenku vystavenou na Český 
svaz jachtingu Martinovi k proplacení 
 
Doprava člunu K. Lavického určeného do Tokia – Tomáš Musil dohodl kooperaci s Kanadskou 
jachtařskou asociací na společnou dopravu kontejneru do Tokia, kontejner měl být naložen v Anglii, 
když byl člun na místě připraven k naložení, byla vyhlášena pandemie COVID-19, návazně byly OH v 
Tokiu odloženy a nakládání tak bylo stornováno. Člun musel být následně dopraven zpět do ČR. ČSJ 
má s touto akcí spojené náklady ve výši cca 100 tis. Kč. Byla nám přislíbena úhrada těchto nákladů 
ze zdrojů ČOV. Aktuálně uhrazeno z rezervy KVS, schválil Tomáš Musil a Radim Vašík 
 
Právní služby spojené s přípravou smluvní dokumentace (smlouvy Laser a Optimist) – služby si 
vyžádala KMR, V rámci těchto služeb byly připraveny smlouvy v souvislosti s předáním nových lodí 
Optimist a Laser členům ČSJ a současně dohody na druhotné předání lodí Optimist do dalších 
klubů. Hrazeno z rozpočtu KMR (kapitola 1303), schválil Vojta Lambl, Tomáš Musil. 
 
Pracovní večeře Christian Dumard – hrazeno z rozpočtu TMK (kapitola 1405). 
 
Marketingové a PR služby – Jachtařská akademie – komplexní zabezpečení přednášek jachtařské 
akademie, prezentace na Seznam.cz, Novinky.cz, atd., uhrazeno z rozpočtu TMK (kapitola 1405), 
odsouhlasil Zdeněk Sünderhauf 
 
Doprava materiálu 29er ze Španělska – na návrh SÚ odsouhlasil Tomáš Musil a Radim Vašík. V 
souvislosti s pandemií COVID-19 zůstal materiál ve Španělsku, kde byly naplánovány další tréningy. 
Po uzavření hranic byly řešeny možnosti, jak materiál dostat zpět, aby bylo možno trénovat v ČR. 
Jedná se o náklady na cestu řidičů tam, dopravu materiálu zpět a odměnu spediční společnosti, 
která měla možnost do Španělska cestovat. Běžný občan ČR do Španělska v tuto chvíli stále 
cestovat nemůže. 
 
Člun půjčený pro skupinu SCM 29er B – člun zůstal na Gardě, protože zde měl být využit dalšími 
členy ČSJ, kvůli pandemii COVID-19 se tak již nedostal zpět do ČR a aktuálně je stále na Gardě 
 
Budget RD 2020 byl vyplacen na základě rozhodnutí VV ČSJ v lednu 2020 (viz lednový zápis VV ČSJ) 
a na základě rozhodnutí VV ČSJ v březnu 2020 (viz březnový zápis VV ČSJ) společně s uzavřením 
smluv s jednotlivými reprezentanty. 
 
Ubytování 20. - 21. 1. 2020 bylo uhrazeno za Christiana Dumarda z rozpočtu TMK (kapitola 1405) 
 
Video za cca 30 500 Kč – jedná se o natočení a zpracování videa z přednášek JA 2020, objednal a 
schválil Zdeněk Sünderhauf, uhrazeno z rozpočtu TMK (kapitola 1405) 
 



PR aktivity Holešová – jedná se o napsání PR článků Jachtařské akademie a přednášek jachtařské 
akademie následně publikovaných do médií, objednal Zdeněk Sünderhauf, hrazeno z rozpočtu TMK 
(kapitola 1405) 
 
Rozkládací manipulační vozíky pro 29er – v roce 2013 při pořizování lodí 29er nebyly pořízeny 
rozkládací vozíky pro převoz lodí s vozíky i ve větším počtu. V souvislosti s pořízením nových aut a 
přívěsu s konstrukcí pro 4 lodě 29er vyvstala potřeba od SCM 29er takové vozíky mít, aby bylo 
možno 4 lodě přepravovat i se všemi 4 manipulačními vozíky. Objednány tak byly na základě 
požadavku SCM 29er, schválil SÚ, Tomáš Musil, Radim Vašík. Stávající 4 vozíky plánujeme využít pro 
nové lodě, které by měly být pořízeny v roce 2020 z investiční dotace. 
 
 
Závěr: 
 
Jak je z výše uvedeného patrné, body, na které se ptáš, byly řádně schváleny a prošly standardním 
postupem v rámci ČSJ. Toto je mj. i závěrem Kontrolní komise ČSJ, která provedla kontrolu 
hospodaření ČSJ za rok 2019 (viz zpráva o kontrole). Není tak pravdou, že jsou v rámci ČSJ 
neschválené výdaje ve výši 2 347 500 Kč tak, jak jsi je ve Tvém dopise vyčíslil. 
 
Nezaznamenali jsme žádný nárůst dotazů tak, jak o tom píšeš, proto nevím, z jakých zdrojů čerpáš. 
Dotazy, které dostáváme ve standardní míře jsou průběžně zodpovězeny, a to i s případným 
doplněním. 
Co se Tvých dotazů týká, na Ty je ti odpovídáno průběžně a u většiny i opakovaně, nechápu tak, 
proč dokola podkládáš dotazy již zodpovězené. 
 
Byl bych velice rád, pokud bys svoji invenci primárně směroval do práce v týmu Výkonného výboru 
ČSJ než abys neustále řešil věci ex-post. 
 
Z Tvého dopisu cítím Tvoji neochotu spolupracovat se stávajícími členy Výkonného výboru ČSJ a 
bohužel v rámci týmu vytváříš atmosféru, ve které se nikomu dobře nepracuje. Stávající situace je 
dlouhodobě neudržitelná. Za první rok společné práce zvoleného VV byl jeden člen tak znechucen 
atmosférou v týmu, že rezignoval, někteří další o rezignaci mluví a ve Výkonném výboru ČSJ není 
nikdo, kdo by s Tebou chtěl dále spolupracovat.  Z těchto důvodů Tě žádáme, a to i jménem všech 
ostatních členů Výkonného výboru ČSJ, abys odstoupil z funkce člena VV ČSJ. 
 
 
 
 
 
Radim Vašík, předseda ČSJ 
 
Tomáš Musil, místopředseda ČSJ 


