KONTROLNÍ KOMISE ČSJ
Praha, 14. června 2022
Stanovisko KK ČSJ ve věci podání pana Jana Hirnšala
Kontrolní komise Českého svazu jachtingu (dále jen KK ČSJ) obdržela dne 20. 5. 2022 elektronickou
poštou podnět pana Jana Hirnšala k prošetření postupů Sportovního úseku ve věci nominace Terezy
Chlumské pro MS, které se koná 27.6.-7.7.2022 v Bodrumu (Turecko). Ve svém podnětu (podání ke KK
ČSJ) vyjádřil názor, že v daném případě proběhlo schválení nominace v rozporu s interními směrnicemi
ČSJ, schválenými nominačními kritérii a obecně uznávanými principy právní jistoty, předvídatelnosti a
legitimního očekávání. Současně změnu nominace navrženou Sportovním úsekem ČSJ považuje za
neoprávněný zasáh do práv člena ČSJ Terezy Chlumské a také do spolkové autonomie Asociace lodní
třídy Optimist (Alt Q).
Pro šetření předmětu tohoto podání bylo využito následujících podkladů:
1. Podnět p. Jana Hirnšala poslaného KK ČSJ elektronickou poštou – příloha č. 1 tohoto stanoviska.
2. Platné znění Směrnice ČSJ – C19 část Nominační pravidla ČSJ na ME a MS ostatních tříd,
3. Platné Směrnice ČSJ – C99 (D2) Nominační pravidla reprezentačního družstva- bod V., Nominace na
další regaty (MS, ME).
4. Zápis z jednání Výkonného výboru ČSJ ze dne 19.5.2022 - bod 3, odstavec 4 – příloha č. 2 tohoto
stanoviska.
5. Zápis z jednání Sportovního úseku ČSJ (SpS) ze dne 10.5.2022 – bod 1, Jmenovitá nominace
závodníků na MS Optimist – příloha č. 3 tohoto stanoviska.
6. Vyžádaná žádost p. Jana Hirnšala o vyjádření Viceprezidentky mezinárodní asociace Otimist (IODA)
pro Evropu paní Carmen Casco - příloha č. 4 tohoto stanoviska.
Stanovisko KK ČSJ
Na základě posouzení výše uvedených dokumentů a s ohledem na kompetence KK ČSJ (Stanovy ČSJ,
článek XIII., Kontrolní komise ČSJ) nebylo shledáno, že došlo při nominací závodníků na MS ve třídě
Optimist v Bodrumu ze strany dotčených subjektů (trenérka SpS pro třídu Optimist, Sportovní úsek) a
Výkonného výboru ČSJ (VV ČSJ) k porušení formálních postupů při nominaci na MS obsažených ve
směrnicích ČSJ C19 a C99.
KK ČSJ sice neshledala žádné formální porušení závazných směrnic ČSJ, nicméně konstatuje, že došlo k
nedodržení doporučení, které pro nominační pravidla v neolympijských třídách na MS stanovuje
směrnice C19 v bodě 2.
Odůvodnění
KK ČSJ se vzhledem ke svým kompetencím zabývala podáním pouze z hlediska, zda v celém procesu
nominace na MS ve třídě Optimist nedošlo k porušení formálních pravidel popisujících systém procesů
nominace ve smyslu znění platných směrnic ČSJ (Směrnice ČSJ C19 a C99). Tady KK ČSJ neshledala
porušení žádného ze závazných pravidel.
Sportovně odborná část vlastní nominace spadá plně do kompetence určených subjektů na
jednotlivých stupních systému nominací v ČSJ. Vrcholným rozhodovacím orgánem odpovědným za

nominaci závodníků na vrcholové podniky v jachtingu (OH, MS a ME) je VV ČSJ. Což lze také v daném
případě dovodit z vyjádření IODA (viz Příloha č. 4).
K předmětu podání a posuzování z hlediska formálního postupu byly uplatněny tyto části výše
zmíněných Směrnic ČSJ:
A) Směrnice ČSJ C19
Bod 1.1
Ve třídách, v kterých působí profesionální trenér ČSJ (v roce 2017 jsou to Optimist,
Laser 4.7, Laser Radial muži a 29er), stanovuje nominační pravidla příslušný trenér.
Bod3
Schválení nominačních pravidel a nominace
3.1. Ve třídách, v kterých působí profesionální trenér ČSJ, schvaluje nominační pravidla Sportovní úsek
na návrh příslušného trenéra. V ostatních třídách určuje nominační pravidla asociace lodní třídy.
3.2. Nominované závodníky a přidělení finanční podpory podle směrnice C20 na jednotlivé vrcholné
akce (ME a MS) schvaluje VV ČSJ. Ve třídách, v kterých působí profesionální trenér ČSJ, nominaci
předkládá příslušný trenér Sportovnímu úseku, který ji postupuje KVS, která jej předkládá dále VV ČSJ.
V ostatních třídách nominaci předkládá asociace lodní třídy přímo KVS, která jej předkládá dále VV ČSJ.
B) Směrnice ČSJ C99 – bod V. Nominace na další regaty (MS, ME)
Nominaci v OH a přípravných třídách včetně návrhu posádek čerpajících příspěvek ČSJ
(MŠMT), podávají jednotlivé ALT na základě svých nominačních pravidel k rukám
hlavního trenéra ČSJ. Hlavní trenér ji po posouzení, případně doplnění či upravení
předloží k posouzení KVS, která jí předkládá k rozhodnutí VV ČSJ.
Doporučení KK ČSJ:
Při posuzování výše jmenovaných směrnic došla KK ČSJ k závěru, aby VV ČSJ zvážil:
1. Provedení revize některých částí směrnic C 19 a C 99 jak z hlediska formálních věcí (např. v
C 99 je v nadpisu uvedeno D2), tak ve směru zpřehlednění systému nominací v ČSJ tak, aby
odrážel současný stav a trendy závodního jachtingu a současně byl srozumitelný a
transparentní pro všechny dotčené jak na straně řídících a odborných orgánů ČSJ, tak
závodníků, trenérů, rodičů a sponzorů.
2. Při aktualizaci systému nominací v ČSJ nastolit a využít hlubší spolupráci a komunikaci
s jednotlivými ALT. Jasný a předvídatelný systém by měl vzniknout dohodou VV svazu a výboru
ALT příslušné třídy.
3. Při rozhodování o nominacích závodníků na vrcholové jachtařské akce důsledněji a
komplexněji posuzovat dopady těchto rozhodnutí jak na dotčené závodníky, tak zejména v
mládežnických kategoriích i na jejich osobní trenéry, rodiče a širší jachtařskou veřejnost.
Takovéto posuzování by mělo přihlížet i k vytváření a udržování motivace závodníků k jejich
všestrannému a výkonnostnímu rozvoji a důvěry ve férové sportovní a společenské prostředí
v ČSJ u všech zúčastněných podílejících se na výchově a podpoře závodníků.

Petr Ondráček
předseda KK ČSJ
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Rozdělovník: Jan Hirnšal, Radim Vašík – předseda ČSJ, Tomáš Musil – předseda Sportovního úseku ČSJ
Přílohy:
Příloha č. 1 – podnět pana Jana Hirnšala určený KK ČSJ a zaslaný dne 25.5.2022
Vážení členové kontrolní komise,
obracím se na Vás s podnětem k prošetření postupů Sportovního úseku ve věci nominace Terezy
Chlumské pro MS, které jsou v rozporu se interními směrnicemi ČSJ, schválenými nominačními kritérii
a obecně uznávanými principy právní jistoty, předvídatelnosti a legitimního očekávání. Tereza splnila
všechny podmínky dle platných nominačních pravidel, které byly zveřejněny Asociací lodní třídy
Optimist jakožto nominujícím subjektem a členem Mezinárodní asocice LT Optimist, která je
pořadatelem MS a ME. Sportovní úsek změnil nominaci a tím neoprávněně zasáhl do práv člena ČSJ
Terezy Chlumské, ale také do spolkové autonomie Asociace lodní třídy Optimist. Nejedná se o první a
jediný zásah do práv člena, což způsobuje dlouhodobě demotivující postoje rodičů, kteří jsou stále
největšími donátory mládežnického jachtingu, ale i mezi dětmi, kteří vnímají tyto neoprávněné
zásahy jako nespravedlnost! Žádám Vás o urgentní prošetření této záležitosti, neboť případné Vaše
rozhodnutí nebo předběžné opatření může ovlivnit složení reprezentačního týmu na MS Optimist,
které se koná 27.6.-7.7.2022 v Bodrum Turecko.
S Úctou
Jan Hirnšal
Příloha č. 2 – výtah ze zápisu z jednání VV ČSK k předmětu podání (viz Příloha č. 1) ze dne 19.5.2022
Výkonný výbor jednohlasně schválil následující návrh SÚ ČSJ na jmenovitou nominaci na MS
Optimist, které se koná 27. 6. – 7. 7. 2022 v Bodrumu (TUR):
Jiří Tomeš, Jeremiáš Přikryl, Lukáš Krč, Vladimír Kováč, Jan Valenta.
Team Leader pro MS Optimist 2022 – Karolína Antošová
Příloha č. 3 – výtah ze zápisu jednání Sportovního úseku k předmětu podání ze dne 10.5.2022
1. Jmenovitá nominace závodníků na MS Optimist
Trenérka SPS Optimist Nikol Staňková předložila jmenovitou nominaci závodníků pro MS 2022 ve
složení: Jiří Tomeš, Jeremiáš Přikryl, Lukáš Krč, Vladimír Kováč, Jan Valenta. Tato nominace vznikla
změnou nominace vzešlé z dopředu odsouhlasených nominačních pravidel, a to náhradou Terezy
Chlumské za Jana Valentu. Zástupce ALT Optimist Michal Lojka a zákonný zástupce Terezy
Chlumské Jan Hirnšal byli pozváni na schůzi Sportovního úseku, aby přednesli svá nesouhlasná
stanoviska se shora uvedenou nominací. Sportovní úsek po diskuzi a zvážení hlasováním nominaci
trenérky SPS Optimist přijal (PRO: Vladimír Dvořák, Johana Nápravníková Kořanová, Dominika
Vaďurová, Milan Hájek, Ondřej Bobek, Roman Teplý, Karel Bauer, PROTI: Tomáš Musil, ZDRŽEL
SE: Nikol Staňková, Karel Lavický, Štěpán Novotný, Vojtěch Lambl, NEHLASOVAL pro střet zájmů:
Antonín Mrzílek).
Příloha č. 4 – vyjádření víceprezidentky z IODA pro Evropu paní Carmen Casco vztahující se k věcné
podstatě předmětu podán (viz Příloha č.1)
10. ELIGIBILITY
10.1 All sailors shall be selected on the basis of sailing competitions in the Optimist Dinghy.
Evidence that this condition has been met shall be supplied in all cases where a Member
seeks to enter a sailor who will not have attained the age of 12 years in the year of the
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Championship. In countries where the Member of IODA is a National Optimist
Association this pre-qualification shall be through a system approved by that Association.

4

