
Pracovní skupina – SPORT 
Zápis z ustavujícího jednání 

Jitsi, čtvrtek 17. prosince 2020, 20:00 – 21:30 
Zapsal: Jan Lejčko, ověřil(a): bude doplněno 

 
Přítomni, za: (21x) 

• Jihočeský kraj; Jiří Roubíček, Michal Horák, Jan Slavík 

• Královehradecký kraj; Arnošt Štěpánek 

• Moravskoslezský kraj; Jakub Dedek, Andrea Hoffmannová 

• Olomoucký kraj; Petr Lysek, Robert Šrejma, Jaromír Horký 

• Plzeňský kraj; Filip Sequens 

• Praha; Jan Lejčko, Anna Boháčová, Apolena Ondráčková 

• Středočeský kraj; Vít Šnajdr, Daniel Netušil 

• Ústecký kraj; Michal Rouboský, Hana Vodrážková 

• Vysočina; Jan Břížďala 

• Zlínský kraj; Marek Houser, Petr Stoklasa, Jiří Jaroš 
 

Omluveni; (9x) 

• Pardubický kraj; Filip Mezera 

• Liberecký kraj; Jan Polák, Helena Vondráková 

• Praha; František Doseděl, Adam Derner, Pavel Franc 

• Středočeský kraj; Antonín Schejbal 

• Jihomoravský kraj; Lukáš Hejduk 

• Karlovarský kraj; Ondřej Topinka 
  
Hosté; (2x) 
- Lukáš Bartoň, Daniel Mazur 

 
Shrnutí probrané agendy; 
- Nastavení organizace práce a priorit pracovní skupiny 
- Příprava témat na příští zasedání a debata nad financováním sportu  
- Zvolení komunikační a zasedací platformy 
 
ORGANIZACE SKUPINY 
Gesční poslanec skupiny – Lukáš Bartoň 
Vedoucí resortního týmu školství – Daniel Mazur 
Pověřený vedoucí pracovní skupiny – Jan Lejčko (dočasně) 
 
Na schůzky skupiny budou zváni všichni členové skupiny, v případě nutnosti probrat klíčová témata 
zasahující do jiného oboru/resortního týmu budou přizváni i gesční poslanci či jejich zástupci. 
  
Schůzky skupiny budou probíhat pravidelně, a to ve čtvrtek od 20:00 hod., minimálně však jednou měsíčně 
pro větší plénum (všichni členové), a v nepravidelných intervalech pro menší skupinu určenou pro zvláštní 
témata, přičemž výsledky své práce budou prezentovat plénu k případné oponentuře. Pracovní skupinu 
svolává a řídí vedoucí, přičemž datum zasedání je určeno hlasováním, to, které bude mít největší počet 
hlasů, tzv. datumový průnik, v ten den bude skupina zasedat, pro ad-hoc případy je možné toto datum 
vyloučit a přistoupit k jinému termínu zasedání. 
  
Skupina je v této fázi odpovědná gesčnímu poslanci (L.Bartoňovi) případně jím určené osobě, ve své 
činnosti je podřízena resortnímu týmu pro školství (D.Mazurovi). Do budoucna je přislíbeno a počítáno 
s autonomií skupiny. 
  
Činnost skupiny je rozdělena do několika mini-skupin, podle odbornosti a problematiky; 



1) Skupina pro tvorbu společného celostátního programu SPORT se STAN 
o Celé plénum 

2) Skupina pro financování profi vrcholového sportu 
o Michal Horák, Arnošt Štěpánek, Jiří Jaroš, Jan Polák, Antonín Schejbal, Marek Houser, Jan 

Lejčko 
3) Skupina pro vzdělávání a osobní rozvoj trenérů nejen vrcholového sportu 

o Filip Sequens, Jan Lejčko 
4) Skupina pro problematiku eSportu 

o Jan Lejčko, Vojtěch Drápal 
5) Skupina pro transparentnost financování sportu (bude obsazena) 
6) Skupina pro doping ve sportu (bude obsazena) 
7) Kontrola činnosti NSA (bude obsazena) 
8) Rovný přístup k rozvoji talentů (bude obsazena) 

  
Užší pracovní skupiny/naplňování priorit programu; 
- Bude doplněno na druhém lednovém zasedání 

 
Pro účely interní komunikace bylo navrženo používat platformu zulip. 
Hlasování: 18 PRO / 3 PROTI  
  
Pro účely veřejné komunikace bylo navrženo a přistoupeno k platformě pirátského fóra. 
Hlasování: 21 PRO / 0 PROTI 
  
Pro účely zasedání bylo navrženo používat platformu jitsi, pro případ technických problémů ZOOM. 
Hlasování: 18 PRO / 3 PROTI 
 
  
Volba předsedy/vedoucího pracovní skupiny byla odložena na dobu nejbližšího zasedání. 
  
ÚKOLY: 
Svolat druhé zasedání po CF 2021 v lednu (týden, dva po CF)  Jan Lejčko 
Založit seznamy členů, spolupracovníků a mailing-list   Jan Lejčko 
Založit příslušné téma a vytvořit SPORT v záložce resortní týmy   Jan Lejčko 
Určit stabilní hlasovací systém pro účely zasedání    Jan Lejčko 
Zveřejnit zápis v příslušné sekci + jej ověřit    Jan Lejčko 
 
►Výše uvedené řešit s administrativním odborem   Alice Hamalová 
►Výše uvedené řešit s technickým odborem    Jan Bednařík/Martin Kučera 
 


