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Využití prostředí MS Teams v ČSJ 
 

 

V rámci Českého svazu jachtingu se již v minulosti ukazovala potřeba elektronického 

zasedání výkonného výboru ČSJ „na dálku“. První diskuze na toto téma začali již před cca pěti 

lety, kdy se nám zasedání pomocí elektronické komunikace v obecné formě podařilo zapracovat 

do jednacího řádu. Následně jsme však nenašli vhodný nástroj, kterým bychom mohli v té době 

tato jednání uskutečnit, a tak jednání nadále probíhala presenční formou. 

V loňském roce, především zásluhou Zdeňka Sünderhaufa, jsme jako svaz získali od 

firmy Microsoft licenci k softwaru Office 365 pro neziskové organizace. Zpočátku ani mě 

nebylo zcela jasné využití tohoto nástroje, nicméně již krátce po pořízení se v rámci Českého 

svazu jachtingu začala využívat komunikace prostřednictvím Microsoft Teams, zpočátku 

využívání začalo v jednotlivých komisích (trenérsko-metodická komise, jachtařská akademie), 

na základě velmi dobrých zkušeností se v závěru roku 2019 začali připojovat další komise 

(komise rozhodčích, komise lodních tříd, atd.). Komise nástroj MS Teams využívají především 

pro chatování, sdílení souborů, telekonference, atd. 

Od března 2020 se v těchto komisích využívání MS Teams značně zintenzivnilo a přes 

tuto aplikaci se dále začaly pořádat školení (např. koncem března vyškolení cca 25 nových 

rozhodčích). 

Na začátku března jsme ještě před omezením shromažďování zvládli jednání výkonného 

výboru ČSJ standardně presenční formou. Další jednání výkonného výboru bylo naplánováno 

na 16. dubna a již v březnu bylo zcela zřejmé, že se osobně setkat nebudeme moci, odložit 

jednání také nebylo možné, a tak jedinou možností bylo zasedání elektronické, které nám 

jednací řád umožňuje. Volba prostředí MS Teams byla naprosto jasná. 

Díky firmě EXPINIT, s.r.o. jsem se zúčastnil několika webinářů a workshopů 

zaměřených na využití MS Teams ve sportovních svazech a na zasedání rad obcí. Tyto 

informace pro nás byly klíčové proto, abychom řádně zvládli naše jednání výkonného výboru, 

skvělé bylo, že se školitelé nezaměřili pouze na program MS Teams, ale také na způsob vedení 

takového jednání. Zásadní informace pro nás byly v rámci přípravy jednání nastavení systému 

MS Teams, příprava a sdílení podkladů pro jednání, nastavení schůzky v MS Teams, příprava 

hlasování a příprava vedení zápisu. Využil jsem také toho, že některé workshopy (nebo spíše 

jejich pasáže) jsem si mohl pustit opakovaně při přípravě zasedání ze záznamu na webu 

www.expinit.com. 

Průběh dubnového zasedání výkonného výboru ČSJ po výše uvedených přípravách tak 

byl z mého pohledu hladký, vzhledem k tomu, že je nás ve výboru pouze 9, tak jsme ještě 

v průběhu jednání lehce zjednodušili způsob hlasování a pro příští květnové zasedání na 
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základě předchozí zkušenosti máme vymyšlenu efektivnější práci se zápisem z jednání. Žádný 

člen výkonného výboru neměl v rámci jednání problém a všichni prostředí MS Teams zvládli. 

Český svaz jachtingu aktuálně nástroj MS Teams výrazně posouvá, zlepšuje 

komunikaci, která je tak mnohem častější, a to nejen na úrovni VV, ale i komisi a jednotlivých 

pracovních skupin, každý týden tak probíhá nějaká schůzka či jednání s lidmi po celé ČR. 

Využitím MS Teams Český svaz jachting pracuje mnohem intenzivněji než v předchozích 

letech. Již nyní je zcela jasné, že tento systém bude Český svaz jachtingu využívat intenzivně i 

po skončení nouzového stavu a zrušení zákazu shromažďování. 

Závěrem bych rád doporučil systém MS Teams i dalším sportovním svazům, z mého 

pohledu se zcela jistě zlepší řízení svazu a dojte i k výraznému zefektivnění Vaší práce. 

 

 

 

V Kanicích dne 22. 4. 2020 
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