
Vážení členové Českého svazu jachtingu, 

rádi bychom Vám touto cestou prezentovali projektový záměr Reorganizace ČSJ. Úkol Reorganizace 

ČSJ byl zadán Výkonnému výboru ČSJ (dále jen VV ČSJ) Valnou hromadou ČSJ dne 28.6.2020. Cílem 

tohoto procesu je proměnit a zefektivnit organizační strukturu, fungování, procesy, ale i cíle, kterých 

by měl ČSJ dosahovat jako národní sportovní svaz 21. století, jehož rozpočet se za posledních 10 let 

více než zdvojnásobil. Pracovní skupina VV ČSJ připravila tento dokument jako ucelený soubor cílů a 

navrhovaných prostředků k dosažení těchto cílů, včetně harmonogramu provedení těchto změn.  

Pro obsahové vymezení těchto cílů si pracovní skupina definovala 3 základní problémy, ve kterých vidí 

možnosti pro zlepšení: 

• Komunikace, 

• Struktura, 

• Rozhodování. 

Pojmenování těchto problémů, resp. příležitostí pro zdokonalení se, vyplynulo z průzkumu mezi 

aktivními členy ČSJ, když tito členové jmenovali stále stejné záležitosti, jejichž společným 

jmenovatelem byly právě tyto tři problémy.  

ČSJ svůj účel, kterým je “vytváření podmínek k provozování sportovní činnosti v oblasti jachtingu”, dále 

pak “pomáhá zabezpečovat podporu sportovní a související činnosti svých členských subjektů na všech 

výkonnostních, rekreačních, věkových či územních úrovních” a “plní funkci organizace, která poskytuje 

služby svým členským subjektům”, naplňuje různou formou a různými činnostmi. Na základě analýzy 

pracovní skupiny byly vymezeny oblasti, které jsou pro naplňování účelu ČSJ klíčové a změny v nich 

nesnesou odkladu: 

• Sportovní úsek, 

• Kluby a kraje, 

• PR & Marketing, 

• Organizace, 

• Kontrola a finance. 

Tento dokument je tedy stručným vodítkem, kterým by se ČSJ mohl řídit, aby tak vystoupil ze 

stereotypu a letargie a opustil svůj vlastní stín. K tomuto však není dostatečné pouhopouhé 

následování doporučených kroků a změn, ale zejména pak spolupráce a vůle celé komunity věci měnit 

k lepšímu. Ambicí tohoto dokumentu není vytvářet návod, ale spíše se zamyslet nad možnostmi řešení 

některých problémů a jejich podstatou a dát podněty k dalším krokům a změnám, které ČSJ dále 

posunou. 

Na následujících stranách postupně definujeme jednotlivé problémy, vymezíme cíle v daných 

oblastech a navrhneme některé prostředky pro jejich dosažení. 

V průběhu své práce došla pracovní skupina k zjištění, že navrhovaná řešení, ale i vymezení problémů 

se ve své podstatě shoduje s Programem rozvoje jachtingu 2015-2020 vypracovaného předchozím VV 

ČSJ. Lze tedy seznat, že cíle změn jsou stále stejné, nicméně pro dosažení těchto cílů bylo dosud 

učiněno velmi málo.  

Věříme, že ČSJ najde vůli dělat odvážné, ale promyšlené, kroky, které nás zařadí mezi ambiciózní 

sportovní svazy s jasnou vizí. 

Za pracovní skupinu, Václav Brabec 



Definování problémů: 

KOMUNIKACE 

Ačkoliv se může zdát, že tato problematika je nejméně důležitou je tomu právě naopak. Středobodem 

všech problémů ČSJ v posledních letech byla nedostatečná a v některých případech i špatná 

komunikace. Komunikaci však musíme rozdělit do dvou oblastí, a to komunikaci vnitřní, tj. komunikaci 

mezi orgány a členy ČSJ, a komunikaci vnější, kterou ČSJ vede vůči ostatním osobám a jak se prezentuje 

navenek. Špatná komunikace měla častokrát za následek to, že rozhodnutí nebo kroky, které byly 

provedeny s náležitou péčí, byly často špatně pochopeny nebo mis interpretovány a nemohly tak 

dosáhnout svého účelu. Snaha všech zainteresovaných stran tak byla častokrát zmařena. Zlepšit 

komunikaci je déle trvající proces, který však vyžaduje vůli všech v rámci ČSJ pracovat na sobě 

a zlepšovat se. Ze všech problémů však může být změněn nejsnáze a náklady na zlepšení v této oblasti 

jsou v porovnání s ostatními problémy nejnižší. 

STRUKTURA 

Struktura ČSJ je zastaralá a nenapomáhá tak efektivnímu naplňování účelu ČSJ. Strukturu ČSJ lze také 

popsat jedním slovem – složitost, vycházeje z toho, že málokomu, včetně některých zkušených 

funkcionářů, je jasné kdo, jak a o čem rozhoduje. Moderní sportovní organizace potřebují kvalitní 

a přehledné organizační zázemí, aby tak mohlo být úsilí a čas, který dobrovolní funkcionáři organizaci 

svým způsobem věnují, náležitě využit. ČSJ musí přizpůsobit a zpřehlednit organizační strukturu 

a vytvořit fungující výkonný aparát, který bude vytvářet vhodné podmínky pro všechny orgány a členy 

ČSJ. Je důležité si však uvědomit, že ČSJ je dobrovolným spolkem členů a mezi jeho hlavní činnosti 

nepatří dosahování zisku. Z tohoto lze vyvodit, že zdroje, které budou vynaloženy na nápravu tohoto 

problému (ať už zdroje finanční nebo lidské) musí být využity s rozmyslem, aby bylo dosaženo 

stanoveného cíle.  

ROZHODOVÁNÍ 

ČSJ chybí koncepce a vize čeho chce dosahovat, z čehož často pramení nerozhodnost. Stanovené cíle 

nejsou kvantifikovány a není možné průběžně kontrolovat jejich naplňování. Nejenom, že 

nerozhodnost nepřináší žádné výsledky, ale je však i v dlouhodobém časovém rámci finančně náročná 

a neefektivní. Strukturovaná, přehledná a troufáme se říct i ambiciózní vize, jak má český jachting 

vypadat a čeho chce dosáhnout, pak nejenom, že pomůže většině orgánů ČSJ, ale i členů ČSJ na všech 

úrovních, držet ten správný směr, ale zároveň pomůže dělat rozhodnutí, která mohou být opřena 

o konkrétní definované cíle. Máme za to, že nějaké rozhodnutí, je lepší než žádné rozhodnutí. ČSJ tak 

musí připravit dlouhodobou koncepci a vizi fungování českého jachtingu.  

  



Sportovní úsek 

Vypracoval: Tomáš Musil 

Současný stav: 

RD 
Českým jachtařům se pravidelně daří nominovat na Olympijské hry. Jedinou olympijskou medailistkou 

je Lenka Šmídová (OH 2004 Athény, 2. místo). Všichni naši účastníci OH šli vlastní individuální cestou, 

popřípadě cestou spolupráce se zahraničními trenéry a týmy.  V posledních 15 letech se jachting 

výrazně profesionalizoval. Tím se individuální cesta prakticky uzavřela. Uspět můžou jen závodníci za 

podpory profesionálních týmů. 

RDJ, SCM, a SPS 
Přibližně od roku 2004 běží v různých podobách projekt podpory výběrových týmů mládeže, který má 

v současnosti strukturu SPS (děti do 15 let) a SCM (15–18 let).  Od roku 2016 zaměstnává ČSJ 3 (od roku 

2018 4) profesionální trenéry působící celoročně u jednotlivých družstev. Některým z družstev projde 

nejméně polovina ze všech jachtařů ve věku 15–18 let. Doposud se žádnému z bývalých nebo 

současných členů SCM nepodařilo nominovat na OH. 

Dětská a juniorská členská základna 
V současné době startuje na pohárových závodech (koeficient 3 a vyšší) 280 závodníků do 14 let včetně 

a zhruba 120 závodníků ve věku 15–18 let. V dětských třídách to je průměrně 86 na Optimistu, 58 na 

RS Feva, 16 na Cadetu a 22 na Techno 293. 

 

Cíl, kterého má být dosaženo: 

RD a OH 
Umístění v TOP 10 českého závodníka a pravidelná účast na OH ve 2 (iQfoil, Laser) nebo 3 (+49er) 

třídách. Stabilní reprezentační družstvo v alespoň dvou olympijských třídách (IQfoil, Laser) skládající se 

z trenéra a alespoň 2 závodníků. 

RDJ, SCM a SPS 
Systém výchovy talentovaných jachtařů produkující dostatečný počet juniorských jachtařů s reálnou 

ambicí uspět v profesionálním olympijském jachtingu. Podmínkou nutnou je fungující asociace lodní 

třídy zařazené v SPS a SCM. 

Dětská a juniorská členská základna 
Zdravá členská základna by měla být zhruba dvojnásobná tak, aby výběrovými družstvy procházela 

maximálně čtvrtina všech jachtařů. Pro kvalitní závodní pole v dětských třídách je třeba navýšit počet 

závodníků této věkové kategorie a kvalitu jejich přípravy.  

Profesionalizace Sportovního úseku 

Proč? 

• Profesionální vedení a podpora členů RD. Profesionální sportovce a trenéry musí vést 

profesionál. 

• Vypracování a uvedení v život strategie podpory vrcholového jachtingu na 2 OH cykly a více. 

• Mentoring a profesní rozvoj trenérů SPS a SCM. 



Jak? 

• Reorganizace sportovního úseku ve smyslu doplnění role profesionálního sportovního 

manažera a jeho zařazení do organizační struktury 

• Výběr a najmutí profesionálního manažera Sportovního úseku. 

• Rozhodnutí o strategii lodních tříd pro RD 

• Výběr a najmutí / navázání dlouhodobé spolupráce (nejméně 1 olympijský cyklus) 

profesionálních trenéru RD pro IQfoil a Laser  

 

Co, Kdy, Za kolik? 

• Vypsání výběrového řízení  - duben - červen. Výběr a nástup po OH 2021 - cca říjen. 

• Výběr RD trenérů - prosinec 2021 – únor 2022 

• Manažer sportovního úseku - náklady na cca 1 500 000,- Kč ročně . 

• Reprezentační trenér pro Laser a IQfoil  - náklady cca 1 500 000 .-Kč ročně každý 

 

Rozvoj SPS a SCM 

Proč? 

• Kvalitní příprava juniorských závodníků a jejich motivace k vrcholovému sportu. 

• Přechod z juniorských variant lodních tříd do seniorských (L4,7 – LaR/LAS, Techno 293 na IQfoil, 

29er na 49er/49er FX 

• Rozvoj trenérského know how v lodních třídách a klubech. 

Jak? 

• Pokračování v podpoře SPS Q, SCM RS:X/IQfoil, SCM Laser, SCM 29er/49er 

• Spolupráce se zahraničními trenéry a účast ve školících programech. 

Kolik? 

• V rámci stávajícího rozpočtu KTM: 7 400 000,- Kč 

 

Funkční asociace lodních tříd v preferovaných přípravných třídách 

Proč? 

• Široká základna pro výběr nejlepších závodníků. 

• Možnost kvalitní přípravy členů SPS a SCM i v rámci tuzemských akcí. 

Jak? 

• Spolupráce napříč ČSJ  

• Zřízení a podpora funkce třídového trenéra 

Kolik? 

• 250 000,- Kč na lodní třídu 

  

Fungující jachtařské kluby 

Proč? 

• Budování široké členské základny. 



• Kvalitní základní výcvik. 

• Budování vztahu ke sportu. 

Jak? 

• Materiální podpora: lodě, čluny, auta. 

• Podpora klubů při náborové činnosti a základním výcviku. 

• Vzdělávací systém pro trenéry. 

Kolik? 

• 6 000 000,- Kč ročně z investiční dotace 

• 1 200 000,- Kč ročně stávající podpora klubů pracujících s mládeží 

• 600 000,- Kč rozpočet Trenérsko-metodické komise 

• Vlastní zdroje klubů z dotací, sponzorských darů a ostatních příjmů 

 

Alternativně: regionální jachtařská centra (Lipno, Nové Mlýny, Nechranice). 

Proč? 

• Možnost tréninku a soustředění na našich nejlepších vodách (Lipno, Nové Mlýny, Nechranice) 

pro členy ČSJ 

Jak? 

• Materiální podpora: lodě, čluny, auta. 

• Personální zajištění trenéry. 

• Zázemí na břehu, vybavení centra. 

Kolik? 

• ??? 

 

Kluby a kraje 

Vypracoval: Kateřina Fantová, Václav Brabec 

Současný stav: Krajské svazy jachtingu kopírují územní uspořádání České republiky a jejich účel je 

vymezen ve Stanovách ČSJ.  V současné organizační struktuře tak máme 14 krajských svazů, resp. 12 

kdy kraje Ústecký a Liberecký a Plzeňský a Karlovarský sdruženy do jednoho krajského svazu. . Stanovy 

umožňují, aby krajské svazy byly samostatnou právnickou osobou (Praha, Středočeský, Karlovarský s 

Plzeňským, Jihomoravský a Moravskoslezský), pobočným spolkem ČSJ (Olomoucký) či organizační 

složkou ČSJ (všechny ostatní kraje). Každá z těchto forem má své výhody a nevýhody. 

Kraje hospodaří s vlastními rozpočty, které jsou majoritně tvořeny (kromě Prahy) příspěvkem ČSJ dle 

schváleného rozpočtu vypočteného ze vzorce v směrnici C2. Prostředky jsou krajským svazům 

propláceny na základě fakturace. ČSJ tak nemá přímý vliv na hospodaření KSJ. Tyto prostředky jsou 

nejčastěji rozdělovány klubům sdruženým v KSJ. 

V ČSJ je aktuálně sdruženo 91 klubů, které lze vyhodnotit jako kluby aktivní (tj.mají alespoň 1 závodníka 

s 1 startem, viz příloha). Jednotlivé kluby mají v průměru 17 aktivních závodníků. Kluby lze rozdělit do 

dvou kategorií: “kluby u vody” (kluby s vlastním přístupem k vodě, kluby disponující movitým i 

nemovitým majetkem atp.) a “kluby domácí/obývákové” (nejčastěji rodinné kluby, které nedisponují 

majetkem velkého rozsahu a vlastním nemovitým majetkem (loděnicí) a nemají sídlo ani své působiště 

u vodní plochy). Zdrojem financování klubů jsou členské příspěvky členů, dotace z veřejných zdrojů – 



obce, kraje, stát – NSA, příjmy z vlastní hospodářské činnosti, podpory donátorů. ČSJ financuje kluby 

pracující s mládeží (kapitola rozpočtu 1301) na základě Koncepce rozvoje jachtingu přímo dále nepřímo 

prostřednictvím KSJ. V roce 2020 a 2021 se rozšířila podpora klubů o materiální vybavení (lodě, čluny 

dle poskytnuté investiční dotace MŠMT). 

Cíl, kterého má být dosaženo: Zformování účelu Krajských svazů jachtingu, resp. regionálních 

organizací ČSJ, tak aby plnily roli prostředníka mezi ČSJ a kluby a byly ku prospěchu ČSJ (subsidiarita – 

přenesení vybraných pravomocí na KSJ) a ku prospěchu klubům (KSJ jako aktivní složka ČSJ). Postavení 

ČSJ do role “ČSJ – proaktivní sportovní svaz”, kdy ČSJ nabízí klubům a KSJ služby, které potřebují pro 

své fungování, a hlavně pro svůj rozvoj. Narovnání a zvýšení financování klubů na základě jejich potřeb, 

aby tak bylo dosahováno cílů vytyčených Koncepcí rozvoje jachtingu. 

Dílčí cíle, včetně harmonogramu a rozpočtu: 

• Vymezení účelu krajských svazů jachtingu 

o Proč? Účel KSJ je ve Stanovách definován spíše administrativně-organizační. KSJ, resp. 

regionální organizace musí v návaznosti na účel ČSJ (viz Stanovy ČSJ nebo 1. stránka 

tohoto dokumentu) realizovat takové činnosti, aby tomuto účelu napomáhali. Vizí 

účelu existence KSJ je organizace výkonnostního sportu v kraji/regionu a pomoc 

klubům při získávání krajských dotací. KSJ by tak měli mít kompetentní a proaktivní 

lidské zdroje, znalosti v oblasti managementu sportu a dotačního managementu. 

o Kdy? Definice účelu do července 2021, realizace účelu průběžně 

o Kolik?  

• Reorganizace krajských svazů jachtingu 

o Proč? ČSJ jako organizace sdružující 6 961 členů, z toho 1574 aktivních jachtařů 

nepotřebuje, tak sofistikovanou organizační strukturu jako má například FAČR. Na 

druhou stranu by bylo na škodu “bořit” něco vytvořeného a částečně fungujícího. V 

rámci této dílčí reorganizace dojde ke sloučení některých KSJ do větších organizačních 

celků, které budou tvořit logické a funkční spojení, aby tak neexistovaly KSJ, které mají 

například pouze 1 aktivní klub. Cílovou právní formou by měly být pobočné spolky ČSJ, 

které díky své odvozené právní subjektivitě umožňují vstupovat do závazkových 

vztahů a také například čerpat krajské dotace a zároveň jsou propojeny s ČSJ, který 

tak může plnit funkci servisní organizace pro tyto regionální organizace. Při 

reorganizaci krajských svazů je nutné dbát a akceptovat potřeby sdružených klubů, 

tak, aby reorganizace splnila daný účel. 

o Kdy? V průběhu roku 2021 

o Kolik? 10000,- náklad na právní služby + administrativní činnost sekretariátu ČSJ + 

řídící a revizní činnost Komise klubů a krajů a Legislativní komise 

• Financování krajů 

o Proč? Aktualizace vzorce (uvedeného ve směrnici C2) pro rozdělování peněz do KSJ, 

aby tak nedocházelo k překryvu jednotlivých prvků tohoto vzorce. Přenastavení 

rozpočtu ČSJ pro KSJ tak, aby byly financovány skutečně pouze aktivity, které jsou 

zabezpečovány KSJ. Nastavení prvků finančního kontrolingu pro účely vyhodnocování. 

o Kdy? Listopad 2021 (aktualizace rozpočtu a vzorce), Finanční kontroling co nejdříve  

o Kolik? řídící a revizní činnost Komise klubů a krajů 

• Vytvoření prototypu ideálního klubu 

o Proč? Každý klub je originál a má rozdílné potřeby a požadavky na ČSJ. ČSJ ve snaze 

pomoci těmto klubům, ale současně veden snahou o zachování co nejspravedlivějšího 

a nejtransparentnějšího financování vytvoří “prototyp ideálního klubu” ve třech 



kategoriích: výcvikový klub (tj. klub jehož převažující činností je základní výcvik a tvoří 

tedy členskou základnu), závodní klub (tj. klub jehož převažující činností je pořádání 

závodů a udržuje tak členskou základnu), klub, který nespadá do žádného z uvedeného 

typu.   Tento prototyp ideálního klubu tak bude sloužit jako checklist pro jednotlivé 

kluby, které budou mít možnost definovat jaké jsou jejich potřeby a s čím jim ČSJ nebo 

KSJ může pomoci. 

o Kdy? Do dubna 2021 

o Kolik? Řídící a revizní činnost Komise klubů a krajů a externí pracovní skupiny  

• Financování klubů 

o Proč? Kluby tvoří základní stavební kámen ČSJ (lze uplatnit příměr, že rodina je základ 

státu), protože vytvářejí základní činnost, která vede k zvyšování, ale i udržování 

členské základny. Finanční analýzou je tak třeba najít další zdroje pro financování 

kapitol rozpočtu ČSJ Kluby pracující s mládeží (kapitola 1301) a nové kapitoly rozpočtu 

Ideální klub. 

o Kdy? Listopad 2021 (tvorba rozpočtu 2022) 

o Kolik? Ideálním stavem je alokace do kapitoly Kluby pracující s mládeží (2,5 mil Kč) a 

do kapitoly Ideální klub (1 mil Kč). Jistě se ptáte, jak jsme k takovýmto číslům došli? V 

současné době ČSJ rozpočtuje do kapitoly Kluby pracující s mládeží 1,6 mil Kč, KSJ 880 

tis Kč, ALT pracující s mládeží 600 tis Kč. To je v součtu něco málo přes 2 miliony Kč. 

Jde tedy z velké části pouze o redistribuci finančních zdrojů a nutnosti hledání dalších 

zdrojů v rozpočtu ČSJ. 

 

PR & Marketing 

Vypracoval: Kateřina Fantová 

Současný stav: ČSJ doposud nepracoval na základě žádné komunikační strategie. ČSJ má uzavřenou 

smlouvu o zajištění služeb PR manažera.  

Nejvyužívanějším komunikačním kanálem ČSJ je web ČSJ, který slouží paralelně jako přehled o činnosti 

a aktivitách ČSJ pro širokou veřejnost, tak (a to v převažující míře) pro komunitu jachtařů a členů ČSJ. 

ČSJ má zřízený profil na sociálních sítích Facebook a Instagram.  ČSJ primárně využívá pro prezentaci 

zpracovávání tiskových zpráv a článků o akcích. ČSJ předává textové, obrazové i zvukové materiály 

zástupcům (především tradičních médií) na základě databáze, kterou vytvořila PR manažerka. 

Monitoring médií probíhá každé pondělí.  Z měřitelných hodnot výše uvedených komunikačních kanálů 

lze pozorovat stálý mírný růst a zvyšující se zájem o informace z jachtařského prostředí, který se ale 

stále jeví jako nepostačující. 

Tato pracovní skupina a Komise PR na připravily Komunikační strategii ČSJ na léta 2021 – 2024. Tento 

dokument byl přijat VV ČSJ jako výchozí materiál pro práci PR managera a Komisi PR na toto období. 

Aktuálně je připravováno výběrové řízení a ve fázi připomínek jsou zadávací podmínky pro výběr PR 

managera na období 2021 – 2024.  

Marketingem se v rámci struktur ČSJ a funkcí/oblastí kompetencí VV ČSJ systémově nikdo nezabývá, 

přičemž okrajově je řešen z pozice PR. Marketing dle svých potřeb a možností řeší kluby a pořadatelé 

velkých akci (regat) samostatně.  Ve strategii komunikace je marketing řešen v jednom bodě. 

Cíl, kterého má být dosaženo: Důsledné a koncepční plnění cílů vytyčených ve strategii Komunikace 

při optimalizaci nákladů na rozpočet v oblasti PR a maximalizaci prospěchu z vynaložených zdrojů. 



Zpracování marketingové strategie a příprava finančně nenáročných, ale atraktivních produktů, aby 

tak mohl jak ČSJ, tak jeho členové nabízet tyto produkty vhodným partnerům.  

Poznámka: Politika ČSJ v oblasti marketingu respektuje fakt, že státní financování sportu bude 

zachováno v současné úrovni nebo bude mírně navyšováno. 

 Dílčí cíle, včetně harmonogramu a rozpočtu:  

• Uzavření smlouvy s PR managerem ČSJ na období 2021 – 2024 na základě výsledků VŘ 

o Proč? V prosinci 2020 končí smlouva s PR managerkou ČSJ Evou Skořepovou, ČSJ 

považuje oblast komunikace za jednu z priorit a z tohoto důvodu je zajišťována 

profesionálně a za odměnu 

o Kdy? k 1. 3. 2021 

o Kolik? roční odměna PR managera, náklady na zajištění PR aktivit dle schváleného 

položkového rozpočtu ČSJ ročně cca 800 000 Kč 

• Sestavení pracovní skupiny pro marketing s cílem zpracování marketingové strategie, popř. 

alespoň přípravou vhodných produktů do marketingových nabídek  

o Proč? absence takové pracovní skupiny 

o Kdy? červenec 2021 

o Kolik? 40 000 Kč zpracování základní marketingové nabídky a výběr vhodných 

produktů 

• Organizace expertního panelu, Jachtařské fórum 

o Proč? zpětná vazba na práci výše uvedených komisí a práce PR managera 

o Kdy? listopad 2021 

o Kolik? 10 000 Kč organizační zajištění akce  

 

Organizace 

Vypracoval: Václav Brabec, Radim Vašík 

Současný stav: Stanovy ČSJ, které jsou primární úpravou struktury ČSJ byly přijaty v roce 2016. Tyto 

stanovy byly přijaty v reakci na účinnost nového civilního kodexu v roce 2014, přičemž tyto stanovy 

nepřijaly odlišné uspořádání oproti předchozím stanovám. ČSJ tak má orgány nejvyšší (VH), statutární 

(předseda, místopředseda, generální sekretář), výkonné (Výkonný výbor), kontrolní (Kontrolní komise) 

a další (odborné komise a úseky). ČSJ má velké množství interních směrnic, které vydává VV ČSJ a které 

upravují širokou škálu oblastí. ČSJ má uzavřený jeden pracovně-právní vztah (generální sekretář). ČSJ 

uzavírá další závazky se smluvními partnery (trenéři, PR manažer, správa majetku, účetní). Ve snaze 

zpřehlednit strukturu přijal VV ČSJ v roce 2019 interní směrnici – Organizační struktura.  

Cíl, kterého má být dosaženo: Vytvoření propracované, ale přehledné struktury, ve které bude 

akcentován fakt, že VV ČSJ jako orgán statutární a výkonný je orgánem kde vzniká vize a kde dochází 

k strategickým a významným rozhodnutím, zatímco profesionální (placený) aparát ČSJ provádí činnost 

výkonnou za dohledu VV ČSJ.  

Dílčí cíle, včetně harmonogramu a rozpočtu:  

• Úprava jednacího řádu VV ČSJ 

o Proč?  Práce VV ČSJ je za současného stavu neefektivní. VV ČSJ má být místem, kde je 

diskutována vize a jsou rozhodovány zásadní rozhodnutí. Členové VV ČSJ pověřeni 

řízením některé z komisí/oblastí, projednávají a rozhodují tyto věci v prvním kroku na 

těchto komisích/úsecích a dále pak informují VV ČSJ o své činnosti a rozhodnutích.  



o Kdy? Současně s přijetím nových Stanov ČSJ 

o Kolik? V rámci činnosti legislativní komise 

• Informační politika orgánů ČSJ 

o Proč? Informace z VV ČSJ jsou v současné době vedené na několika úrovních, a to 

v častých případech činí potíže. VV ČSJ připraví informační směrnici, která bude 

součástí jednacího řádu VV ČSJ, aby určil, jak má být komunikováno s orgány ČSJ a jaký 

bude výstup z těchto jednání. Smyslem této změny je upravit s kým orgány ČSJ 

komunikuje (základní členové ČSJ – kluby, kraje, ALT), za jakým účelem (změna 

současného stavu, návrhy, požadavky, stížnosti), a v jakém rozsahu (navrhovatel 

popíše současný stav, navrhne usnesení VV ČSJ). Komunikace s orgány ČSJ bude 

vedena pouze prostřednictvím sekretariátu ČSJ, aby se tak jednotlivé komunikace 

neztrácely a bylo na ně včas a náležitě odpovězeno. 

o Kdy? Březen 2021 

o Kolik? V rámci činnosti legislativní komise 

• Harmonogram práce ČSJ 

o Proč? Interní předpisy stanovují v současné době lhůty a doby pro ČSJ velmi 

nepřehledně (podání žádostí o pořadatelství MČR, příspěvky na ME/MS, zařazování 

reprezentace atd.). Smyslem tohoto cíle je připravit jasný a přehledný dokument, 

resp. strukturovaný kalendář, který by pomohl jak funkcionářům ČSJ, tak členům ČSJ, 

orientovat se v práci ČSJ. 

o Kdy? Březen 2021 

o Kolik? V rámci činnosti legislativní komise 

• Stanovy ČSJ 

o Proč? Současné Stanovy ČSJ jsou sice dostatečné a funkční, na druhou stranu nejsou 

vhodné pro efektivní fungování ČSJ. Novelizace Stanov ČSJ bude obsahovat 

restrukturalizaci organizační struktury (statutární orgán je výkonný orgán), aby tak 

mohla být aplikována přímá odpovědnost členů VV (viz úprava jednacího řádu VV ČSJ 

výše). V rámci nových stanov by mělo být i zeštíhlení VV ČSJ a zakotvení 

profesionálního aparátu ČSJ (sportovní ředitel, projektový manažer, atp.) 

o Kdy? 

▪ Termín pro předložení návrhu nových Stanov ČSJ – Březen 2021 

▪ Konzultace vypořádání připomínek k předloženému návrhu, předložení 

finálního návrhu stanov ČSJ – Leden 2022 

▪ Schvalování nových stanov ČSJ na Valné hromadě ČSJ – Březen 2022 

o Kolik? 

▪ 30 tis. Kč – náklad na právní služby + řídící a revizní činnost legislativní komise 

v rámci tvorby nových Stanov ČSJ 

▪ 2 mil. Kč/rok – Náklad na profesionální aparát ČSJ (při plánu 2 osoby) 

 

Kontrola a finance 

Vypracoval: Vladimír Dvořák, Václav Brabec 

Současný stav: ČSJ je téměř ze 100 % financováno ze státních zdrojů, dále jeho příjmy tvoří vydané 

závodní licence a ostatní příjmy. ČSJ nemá žádné partnery ani sponzory, kteří by poskytovali ČSJ 

finanční zdroje. ČSJ s těmito financemi hospodaří na základě rozpočtu schváleného Valnou hromadou. 

ČSJ má uzavřenou smlouvu o zpracování účetnictví s externí účetní firmou Účetnictví SaS, s.r.o, která 



zpracovává účetnictví a připravuje vyúčtování jednotlivých dotačních titulů. ČSJ není plátcem DPH. 

Kontrola účetnictví probíhá pravidelně Kontrolní komisí ČSJ.  

Proč potřebujeme kontroling : Kontroling je základní nástroj pro řízení organizace a zmírňování rizik. 

Z hlediska řízení organizace je cílem kontrolingu  zajistit data o dění v organizaci a z nich vytvořit a včas 

distribuovat informace o průběhu monitorovaných procesů v ČSJ tak, aby je bylo možné využít pro 

rozhodování. Účelem kontrolingu je také zajistit kvalitu informací, tedy “jednu verzi pravdy” tak, aby 

dobrovolní funkcionáři ČSJ, profesionální pracovníci i veřejnost měli stejné informace a mohli na jejich 

základě vyhodnocovat plnění strategických cílů ČSJ, úkolů uložených VH ČSJ, jednotlivých 

dlouhodobých programů a projektů a finanční hospodaření. Takto transparentní a profesionální řízení 

je základním nástroj pro atmosféru důvěry ve spolku.   

Z hlediska zmírňování rizik musí kontrola musí probíhat jak z věcného hlediska (dělat správné věci), tak 

z formálního hlediska (dělat věci správně), tak i z ekonomického hlediska (pracovat hospodárně).  

Účelem kontrolingu je získávat, analyzovat a vyhodnocovat informace o dění v oblastech a procesech, 

které mohou, v případě nesprávných postupů, způsobit ČSJ škody – trestně právní, finanční, reputační 

nebo vztahové a tyto informace využít ke zmírnění těchto rizik. 

Poznámka: Politika ČSJ v oblasti financí respektuje fakt, že státní financování sportu bude zachováno v 

současné úrovni nebo bude mírně navyšováno.  

Jak budeme kontroling provádět:   

Účast předsedy kontrolní komise na jednání VV ČSJ. Kontrolním orgánem ČSJ je Kontrolní komise, 

která má 6 členů. Předseda Kontrolní komise se pravidelně účastní zasedání VV ČSJ. Tento způsob 

průběžné kontroly práce VV ČSJ považujeme za dobrou praxi a budeme v něm i dále pokračovat.   

Externí finanční a legislativní audity. Předseda kontrolní komise je dobrovolník volený VH a je tedy 

“amatérem” (v dobrém a původním smyslu slova – milovníkem) a jeho schopnosti a zkušenosti 

nemohou obsáhnout vše potřebné zejména z pohledu kontroly formální – tedy zda se věci dělají 

správně podle platné legislativy. Tuto odbornost tedy doplňuje externí finanční auditor a externí 

právní auditor. Finanční auditor je profesionální auditorská firma, které provádí audit účetnictví a 

hospodaření a podává zprávu Kontrolní komisi o jeho shodě se zákony. Právní auditor je externí právní 

firma, která na vyžádání Kontrolní komise provádí přezkum interní směrnic ČSJ, uzavíraných smluv a 

dalších právních dokumentů. Tyto externí auditoři zaručují to, že kontrolní komise bude mít pro své 

rozhodnutí dostupné profesionální podklady.   

Zápis z jednání VV ČSJ. Na úrovní práce VV ČSJ je současným nástrojem kontrolingu zápis z jednání VV 

ČSJ, který je zveřejnován a který obsahuje jak přehled zadaných úkolů, tak i přehled rozhodnutí VV ČSJ 

a čerpání rozpočtu. V roce 2020 bylo zavedeno jednání VV ČSJ vzdáleně v rámci elektronické platformy 

MS Teams, což jednak umožnilo jednat i v době pandemie a s ní souviseních omezení setkávání ale 

zejména ukázalo velký prostor pro zefektivnění jednání a jeho záznamu a z něj odvozeného zápisu. V 

platformě MS Team tak nyní je vidět celá příprava a průběh jednání VV a jsou zde i uloženy jednotlivé 

pracovní materiály V této dobré praxi budeme také pokračovat a soustředíme se na zlepšení 

přehlednosti zápisů a doplnění procesů tak, aby byly využity možnosti MS Teams a poznatky moderní 

kontrolingové praxe.  

Katalogizování služeb a nastavení procesu řízení jejich kvality. Služba je každá pravidelná činnost, 

jejímž účelem za zajištění plnění nějakého cíle organizace. Tato služba musí být popsána – proč 

existuje, jak je zajišťována, co konkrétně obsahuje, v jakém množství, kvalitě a čase je dodávána, jak 

se její kvalita měří a jaké jsou nástroje k zajištění její kvality a kolik stojí. Příkladem takových služeb je 



např. vedení účetnictví, propagace, IT, služby trenérů atd. ČSJ již dnes pro zajištění svých cílů tyto 

služby používá a také je řídí pomocí smluvních podmínek.  Zavedení katalogu těchto služeb a 

sjednocení procesu jejich průběžného (měsíčního) hodnocení je zpřehlední a poskytne ucelený obraz 

o jejich kvalitě a účelnosti. Vyhodnocení kvality dodávky služeb bude součástí pravidelného měsíčního 

jednání VV ČSJ.  

Zavedení projektového řízení. ČSJ již dnes využívá projektové řízení, bylo např. využito u projektu 

investičních dotací pro nákup člunů a lodí nebo právě pro tento projekt reorganizace ČSJ. Zavedením 

projektového řízení jako standardu u všech ČSJ realizovaných projektů zpřehlední dění o těchto 

projektech a zmírní jejich rizika. Manažeři projektů budou předkládat pravidelně měsíčně VV ČSJ 

zprávu o věcném a finančním stavu projektu. 

Zavedením manažerského účetnictví. ČSJ má dnes transparentní rozpočet v účetním formátu a 

kontrola jeho plnění je pravidelným bodem programu jednání VV ČSJ a je také dostupný kontrolní 

komisi. Doplněním účetního rozpočtu o propojení plánu čerpání financí a skutečné čerpání na 

jednotlivé služby a projekty dojde k zpřehlednění informací o věcném a finančním dění. Dále 

zavedením plánu čerpání (dle sjednaných služeb), zavedením procesu vystavení a evidence 

objednávek s vazbou na jednotlivé služby a projekty dojde k doplnění rozpočtu i průběžné informace 

o finančním objemu již objednaných služeb nebo materiálu (tzv. obligu). Tím se do manažerského 

rozpočtu doplní informace o očekávaném čerpání financí a volných finančních zdrojích. 

 Co jsou jednotlivé nástroje a postupy kontrolingu a plán jejich zavedení:  

• Účast předsedy KK na jednání VV ČSJ   

o Proč?    Kontrolní komise má průběžný vhled do procesu rozhodování a řízení ČSJ   

o Kdy?     Již běží  

o Kolik?  Bez navýšení nákladů  

• Vedení jednání VV ČSJ a zápis z něj využitím MS Teams  

o Proč?   Přehlednost celého procesu přípravy podkladů pro jednání VV a vlastní vedení 

jednání v MS Teams umožňuje velmi rychle vytvořit, chválit a zveřejnit zápis.  

o Kdy?  Již běží  

o Kolik?  Náklady v řádu cca 20 000.-Kč pro další školení MS Teams a vytvoření šablon a 

pomůcek 

•  Externí finanční a legislativní audity 

o Proč?   Doplnění expertízy, kterou volená kontrolní komise nemůže zaručit.  

o Kdy?   Výběr auditorů duben–červen 2021, začátek práce srpen–září 2021   

o Kolik?  Náklady v řádu cca 200 000.-Kč ročně  

•  Katalog služeb  

o Proč?   Standardizace řízení externě dodávaných služeb a doplnění nástrojů řízení jejich 

kvality tam, kde v dnešních smlouvách nejsou.  

o Kdy?   Analýza současných smluv a zavedení jejich katalogu duben–červen 2021. 

Aktualizace smluv a projednání a podepsání jejich dodatků srpen–prosinec 2021   

o Kolik?  Projektové náklady cca 100 000.-Kč   

• Projektové řízení  

o Proč?   Snížení rizik realizovaných projektů   

o Kdy?   Vytvoření metodiky a její vyškolení VV ČSJ duben–červen 2021   

o Kolik?  Náklady v řádu cca 50 000.-Kč  

•  Manažerské účetnictví a finanční kontroling  



o Proč?  Získání přehledu o vystavených objednávkách a budoucích nákladech, propojení 

rozpočtu se službami a projekty   

o Kdy? Duben 2021–červen 2021  

o Kolik? Náklady v řádu cca 50 000.-Kč 

 

 

 

 

 


