
K O N T R O L N Í   K O M I S E   Č S J 

 

       Praha, 2. března 2020 

Stanovisko KK ČSJ ve věci žádosti pana Michala Kučery 

 
Kontrolní komise Českého svazu jachtingu (dále jen KK ČSJ) obdržela dne 6. 2. 2020 elektronickou 
poštou žádost o prověření průběhu a regulérnosti výběrového řízení trenérů Sportovního střediska 
mládeže (SpS) a Sportovního centra mládeže (SCM) ČSJ (text viz příloha). KK ČSJ se zabývala 
procesním průběhem výběrového řízení v souladu s jeho náležitostmi, stanovami ČSJ a závaznými 
dokumenty ČSJ. 
 
Pro šetření předmětu této žádosti bylo využito následujících podkladů: 
1. Zápis z jednání VV ČSJ ze dne 17. ledna 2019 – bod K úkolu 18-32: Připravit podklady pro vypsání 
výběrového řízení na pozice trenérů SCM a SpS ČSJ (dále trenér ČSJ) a případně dalších pozic 
[předpokládané datum obsazení jednotlivých pozic od 1. 7. 2019]. (viz 
https://www.sailing.cz/clanky/cesky-svaz-jachtingu-vypisuje-vyberove-rizeni-na-pozice-treneru) 
2. Zápis z jednání VV ČSJ ze dne 11. dubna 2019 - schválení členů komise pro otevírání obálek a 
hodnotící komise pro výběrové řízení na trenéra ČSJ. (https://www.sailing.cz/clanky/zapis-z-
dubnoveho-jednani-vv-csj-2019) 
3. Zápis z výběrového řízení ze dne 11. dubna 2019. (https://www.sailing.cz/clanky/zapis-z-
kvetnoveho-jednani-vv-csj-2019) 
4. Zápis z jednání VV ČSJ ze dne 9. května 2020 - bod Různé: Výsledky hlasování per rollam ze dne 25. 
5. 2019 - výběr placených trenérů ČSJ na základě hodnocení došlých žádostí do výběrového řízení. 
(https://www.sailing.cz/clanky/zapis-z-kvetnoveho-jednani-vv-csj-2019) 
6. Zápis z jednání VV ČSJ ze dne 13. června 2019 - K úkolu 19-26: Zahájit jednání o znění smlouvy s 
jednotlivými trenéry ČSJ a k bodu 3) zápisu: Informace předsedy KVS, trenérů SCM a SpS a informace 
o odstoupení z výběrového řízení p. Antonína Mrzílka a p. Michala Smolaře. 
(https://www.sailing.cz/clanky/zapis-z-cervnoveho-jednani-vv-csj-2019) 
 
Posouzením uvedených podkladů bylo zjištěno: 
1. K otevírání obálek: 
a) Uchazeč p. Ondřej Vachel nedoložil kopii řidičského oprávnění a průkazu vůdce malého plavidla, z 
dalších dokumentů žadatele vyplývá, že je uchazeč vlastníkem požadovaných oprávnění. Uchazeč 
nebyl z dalšího hodnocení vyloučen s tím, že pokud bude vybrán na pozici trenéra a toto nedoloží, 
bude z výběrového řízení vyloučen dodatečně. Uchazeč nebyl následně Výběrovou komisí vybrán.  
  
b) Uchazeč p. Michal Smolař nedoložil kopii průkazu vůdce malého plavidla, ale pouze kopii s největší 
pravděpodobností již neplatného chorvatského oprávnění pro vedení plavidel. Uchazeč nebyl z 
dalšího hodnocení vyloučen s tím, že pokud bude vybrán na pozici trenéra a toto nedoloží, bude z 
výběrového řízení vyloučen dodatečně. Uchazeč odstoupil na svoji žádost v průběhu výběrového 
řízení (viz výše bod 6.).  
  
KK ČSJ konstatuje, že v souladu s vypsanými podmínkami výběrového řízení výše jmenovaní nesplnili 
příslušné formální náležitosti přihlášky a měli být Komisí pro otevírání obálek vyloučeni z dalšího kola 
výběrového řízení. Tato skutečnost rovněž nebyla vzata v úvahu Výběrovou komisí. 
2. K usnesení k výsledkům výběrového řízení:  
V návrhu usnesení VV předloženého členům VV k hlasování per-rollam byli zahrnuti všichni vybraní 
trenéři do jednoho usnesení VV ČSJ. Tím hlasujícím členům VV ČSJ nebyla dána možnost se vyslovit-
hlasovat k jednotlivým navrhovaným trenérům. Avšak, tímto nebyl porušen jednací řád VV (B8), který 
stanovuje, že se hlasuje k návrhu usnesení jako celku.  KK ČSJ je toho názoru, že členům VV by 
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nemělo být omezováno právo na jejich osobní názor v případech, kdy se jedná o vícenásobný 
předmět v usnesení podléhající schválení VV ČSJ. Tento postup neměl vliv na výsledky výběrového 
řízení. 
 
3. Z formálního hlediska VV ČSJ nejmenoval, jak je tomu obecně ve výběrových řízeních obvyklé, 
předsedu Komise pro otvíraní obálek a předsedu Výběrové komise. KK ČSJ však dovozuje, že tuto 
pozici zastával z titulu své funkce člen obou komisí a předseda ČSJ p. Radim Vašík. Tato skutečnost 
neměla vliv na průběh a výsledek výběrového řízení. 
 
Stanovisko: 
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem KK ČSJ konstatuje, že výběrové řízení z hlediska 
procesního, i přes skutečnosti uvedené v bodě 1., je třeba považovat za platné a nebyly zjištěny 
žádné zásadní skutečnosti, které by měly vést k návrhu na jeho anulaci nebo ke zpochybnění jeho 
regulérnosti.  
 
Doporučení KK ČSJ: 
KK ČSJ doporučuje s přihlédnutím k bodu 2., aby VV ČSJ v případě závažných rozhodnutí nevyužíval 
možnosti schvalování vícenásobných bodů usnesení jako celku.  
 
Petr Ondráček 
předseda KK ČSJ 
 
 
Příloha: 
 
6. února 2020 

VV ČSJ 
Zátopkova 100/2, PS40 

160 17 Praha 6 - Břevnov 

 

Vážení členové VV a KK, 

v posledních dnech se objevily nové skutečnosti ohledně výběrového řízení na pozice trenérů, zveřejněném 

8.2. 2019. Zároveň se objevují různé spekulace o neregulérnosti výběrového řízení. 

 
Žádám tímto výkonný výbor ČSJ o zveřejnění průběhu výše zmíněného výběrového řízení.  

Podle jakých parametrů vybírala výběrová komise jednotlivé kandidáty? 

Jakou váhu měly tyto parametry s ohledem na výběr kandidáta? 

Jaké bylo pořadí jednotlivých kandidátů dle hodotících parametrů? Zveřejnění výběrové tabulky kandidátů s 

hodnotícími parametry. 

Byly doložené dokumenty jednotlivých kandidátů relevantní pro pozici Trenér Sportovního střediska 

mládeže pro dané lodní třídy? 

 
Rovněž žádám kontrolní komisi o prověření průběhu a regulérnosti výběrového řízení. 
 

S pozdravem 

Michal Kučera 


