
Zápis z jednání Sportovního úseku ČSJ (SÚ ČSJ)
Jednání se uskutečnilo dne 2.10.2020 od 18:00 prostřednictvím MS Teams.

Přítomen: Tomáš Musil (TM), Ondřej Bobek (OB), Martin Žižka (MŽ), Vladimír Dvořák (VD), 
Omluven: Vojtěch Lambl (VL)
Host: Radim Vašík (RV), Václav Brabec (VB) – od 18:30

1. Personální otázky, řízení Sportovního úseku
Jednání  se  zúčastnil  RV  a  VB,  aby  na  základě  zjištění,  ke  kterým  došli  v rámci  přípravy
Reorganizace  ČSJ,  informovali  SÚ  ČSJ  a  příslušné  komise  o  závěrech,  které  musí  být
realizovány ještě za fungování SÚ ČSJ v současné podobě. 
Přítomní vyjádřili své znepokojení roztříštěnou a nejednotnou komunikací jednotlivých členů
VV  ČSJ  zejména  s  rodiči  závodníků  LT  Optimist.  V  rámci  diskuze  všichni  účastníci  schůze
potvrdili, že kompetence jsou v souladu s organizační strukturou ČSJ (směrnice C12) a jednání
za ČSJ jsou a nadále budou vedena v následujících úrovních:
KVS (RD, RDJ) – Tomáš Musil
KTM (29er, Laser, Techno 293) – Ondřej Bobek
KTM (Optimist) – Martin Žižka
Dále přítomní potvrdili,  že žádné jiné komunikační  kanály nebudou využívány a v  případě
potřeby komunikace ze strany členů (ať už speciálních, tak základních) ČSJ budou odkázáni na
výše uvedené osoby, které mají danou problematiku v působnosti.

2. Lodní třída Optimist
SÚ dospěl k názoru, že nominace na ME Optimist jsou uzavřené a nebudou se měnit. VV ČSJ
schválil tyto nominace na svém zářijovém zasedání. Team leader na ME Optimist bude Jakub
Burda. SÚ ČSJ Jakubovi Burdovi důvěřuje a je pevně přesvědčen, že bude tmelícím prvkem
pro celý tým. 
KTM  informovala,  že  do  konce  týdne  (4.  10.)  rozešle  zákonným  zástupcům  členů  SPS
rozdělení  finanční  podpory  na  účast  na  akcích  SPS  konaných  v  letošní  sezóně  spolu  s
rozdělením podpory na účast na nadcházející ME Optimist.
KTM  bude  spolupracovat  na  aktualizaci  Koncepce  ČSJ,  tak  aby  byla  zajištěna  podpora
závodníků, kteří  dosahují  mimořádně významných sportovních výsledků a nejsou zařazeni
do / neúčastní se programu ČSJ.

3. RD/RDJ
TM předložil návrh rozdělení budgetu pro členy RD na 2. pololetí roku 2020. Navržený budget
vychází zejména z počtu odtrénovaných dnů na vodě a s přihlédnutím k výsledkům v sezóně
2019 a 2020. Po diskuzi byl tento návrh upraven do této podoby:



Tento budget bude navržen VV ke schválení.
TM informoval, že návrhy na zařazení do RD/RDJ budou předloženy na listopadovém zasedání
VV ČSJ.

4. Ostatní

a) TM informoval, že ČSJ v pátek 2. 10. obdržel rozhodnutí MŠMT o přidělení investiční
dotace  2020.  TM  informoval,  že  Komise  mládeže  a  rozvoje  členské  základny  (KMR)
pracuje  na  metodice  a  modelu  rozdělení  pořízeného  majetku  do  klubů  pracujícíh  s
mládeží. 

b) V  návaznosti  na  předchozí  bod  KMR  připravuje  návrh  na  odprodej  3  nejstarších
svazových člunů VSR včetně vleků a dlouhodobý pronájem až 6 starších (cca 7 let) lodí
29er.  I  tento  majetek  by  měl  být  nabídnut  v  rámci  rozdělení  majetku  zmíněného v
předchozím bodě. Návrh bude předložen VV na jeho říjnové schůzi.

c) TM informoval o žádosti Jindřicha Houštěka o zařazení do RD. SÚ ČSJ připraví koncept
dopisu s informací o příslušných směrnicích ČSJ k zařazení do RD a jejich nárocích na
nominované do RD. 

Zapsal: T. Musil

Na vědomí: KVS, KTM, KMR, TMK, ALT Q, Trenér SPS Optimist, XX (kiteboarding)

závodník doplatek
Teplý V. – 90
Teplý O. - 95
Lavický – 85 – do OH
Bezděková – 95 0 Kč
Vaďurová 93+Tkadlecová 99
Slívová – 91
Švíková K. – 01
Halouzka Jak. - 97

Podpora v roce 
2020 CELKEM

100 000 Kč 900 000 Kč
300 000 Kč 1 300 000 Kč
100 000 Kč 1 200 000 Kč

500 000 Kč
250 000 Kč 1 000 000 Kč
220 000 Kč 500 000 Kč
220 000 Kč 500 000 Kč
220 000 Kč 500 000 Kč
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