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                                                               S T A N O V Y 

 

                                Českého svazu vodního lyžování a wakeboardingu z.s. 

 

                                                                       
                                                                        Čl. 1. 
 
                                                                Základní ustanovení 
 
           1/ Český svaz vodního lyžování a wakeboardingu z.s. (dále jen ČSVLW) je spolkem  ve  smyslu 
               zákona č. 89/2012 Sb. sdružuje sportovní kluby vodního lyžování a wakeboardingu (dále jen  
               SK VLW) se samostatnou právní subjektivitou. 
 
           2/ ČSVLW je spolek s vlastní právní osobností.  
 
           3/ ČSVLW je členem České unie sportu a mezinárodní federace –  
               International Waterski & Wakeboard Federation (Confederation Evropa & Afrika) 
 
           4/ Členové ČSVLW –  jsou právními osobnostmi se způsobilostí mít v mezích právního řádu 
               práva a povinnosti. 
 
           5/ Sídlem ČSVLW je Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 – Strahov, s působností na celém 
               území České republiky. 
 
           6/ Spolku bylo přiděleno IČ: 60434376 
 
                
                                                                              Čl. 2. 
 
                                                                     Poslání ČSVLW 
 
          1/ ČSVLW organizuje a řídí republikové soutěže na území ČR. 
 
          2/ ČSVLW řídí a organizuje přípravu státní reprezentace ČR ve VL a wakeboardingu, připravuje pro 
              tyto úkoly tělovýchovné odborníky a vytváří ve spolupráci se SK VLW společně podmínky pro rozvoj 
              všech disciplín vodního lyžování a wakeboardingu. 
 
          3/ Spolupracuje se základními články v oblasti organizace sportovních soutěží,   
              pečuje o zvyšování sportovní kvalifikace. 
 
 
                                                                              Čl. 3. 
 
                                                                Členství v ČSVLW 
 
         1/ Členství SK VLW vzniká přijetím na valné hromadě. Nový SK VLW musí mít nejméně 20 
             členů. 
               
         2/ Stanovení práv a povinností jednotlivých SK VLW se samostatnou právní subjektivitou,  

  organizovaných v rámci ČSVLW.  
 

             Členové ČSVLW mají tato práva: 
     

             a) Zúčastňovat se jednání valné hromady prostřednictvím zástupců SK VLW,  
       registrovaných v ČSVLW. 
  b) Předkládat návrhy, podněty a požadavky v rámci poslání ČSVLW. 
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c) Navrhovat kandidáty do orgánů ČSVLW a to z řad členů vlastního SK VLW.  
 
 Členové ČSVLW mají tyto povinnosti: 
 

             a) Zapojovat se do přípravy a výchovy mladých sportovců (tj. do 17ti let). 
             b) Popularizovat a propagovat vodní lyžování a wakeboarding. 
             c) Řídit se usnesením valné hromady ČSVLW. 
 
        3/ K zániku členství dochází. 
 
            a) Vyloučením pro neplnění členských povinností nebo porušením zásad finančního hospodaření 
                 či platných právních předpisů.  
                 O vyloučení rozhoduje valná hromada 
            b) vystoupením 
            c) zánikem SK VLW 
 
 
                 Čl. 4. 
 
                                                                Struktura ČSVLW 
 
        1/ Valná hromada je nejvyšším orgánem ČSVLW a svolává ji prezident ČSVLW nejméně  
            jedenkrát za rok, případně vícekrát na žádost dvou třetin SK VLW registrovaných v ČSVLW. 

 
a) - jednání valné hromady (VH) se zúčastňují delegáti jednotlivých SK VLW registrovaných v rámci 
ČSVLW (delegát může zastupovat pouze SK VLW, ve kterém je registrován jako člen), členové 
výkonného výboru ČSVLW, kontrolní komise a pozvaní hosté  
- hlasovací právo právo na valné hromadě mají všichni delegáti SK VLW. Pro hlasování jsou jim 
přiděleny následující počty hlasů: 
- 1 hlas každý delegát SK VLW  
- 1 hlas navíc pro delegáta SK VLW, který uspořádal v posledních 12ti měsících závod s uznanou 
homologací na úrovni jednoho z 3 nejvyšších stupňů mezinárodního systému homologací 
- 1 hlas navíc pro delegáta SK VLW, který se umístil na 1.-3. místě v libovolné soutěži klubů 
vyhlášené ČSVLW, za předpokladu, že do soutěže bylo kvalifikováno alespoň 5 SK VLW. Hlasy za 
umístění ve více soutěžích se nesčítají. 
- 1 hlas navíc pro delegáta SK VLW, který má pro aktuální rok registrováno více než 20 závodníků 
mladších 19ti let. 
- 1 hlas navíc pro SK VLW, jejichž registrovaný závodník se v posledních 48 měsících umísti do 8. 
místa na mistrovství světa nebo Evropy ve všech kategoriích vypsaných IWWF. 
Celkově lze tedy získat maximálně 5 hlasů, jeden za každou výše uvedenou oblast. 

 
b) Valná hromada je oprávněna přijímat usnesení, je-li přítomna nadpoloviční většina členů.  
Pro přijetí usnesení VH, změn a doplňků stanov a všechny volby, je potřeba, aby pro něj hlasovali 
delegáti disponující nadpoloviční většinou hlasů z hlasů všech přítomných delegátů. Pro ostatní 
hlasování je potřeba nadpoloviční většina přítomných delegátů. 
Pro rozhodnutí o zrušení ČSVLW nebo rozdělení majetku je potřeba nadpoloviční většina hlasů 
přítomných delegátů a zároveň nadpoloviční většina přítomných delegátů. 
 

       2/  Výkonný výbor je kolektivním statutárním orgánem. 
            Výkonný výbor řídí činnost ČSVLW mezi valnými hromadami. Zastupuje ČSVLW ve vztahu ke  
            státním a společenským institucím, je volen valnou hromadou a může jí být odvolán. 
            Funkční období výkonného výboru je čtyřleté, svolává jej prezident nejméně jedenkrát za dva 
            měsíce. 
            Jednání výkonného výboru se zúčastňuje generální sekretář s hlasem poradním.  
            Výkonný výbor plní zejména tyto úkoly: 
            a) Naplňuje poslání ČSVLW. 
            b) Zastupuje a jedná navenek jménem ČSVLW ve smyslu poslání spolku a v souladu s usneseními  
                přijatými valnou hromadou. 
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c) Projednává obsahovou i organizační připravenost zasedání valné hromady a plní úkoly podle 

               jejího rozhodnutí. 
            d) Kontroluje dodržování stanov a předkládá valné hromadě eventuální návrhy na opatření. 
           e) Plní funkci disciplinárního orgánu, který zahajuje disciplinární řízení jako orgán 1. stupně, je-li 
              předmětem jednání či chování registrovaného závodníka ČSVLW.      
                

   Proti jeho disciplinárnímu rozhodnutí je odvolacím orgánem VH ČSVLW. 
              

   V případě rozhodnutí o vyloučení může SK VLW využít právo se odvolat k VH ČSVLW.  
              Do konečného vyřízení jeho odvolání je však zbaven svých práv vyplývajících ze stanov. 

 
 

                                                                              Čl. 5. 
 

Prezident a generální sekretář 
 
     1 / Prezident zabezpečuje plnění usnesení valné hromady a řídí činnost výkonného výboru, za níž 
          odpovídá valné hromadě. 
 
     2/ Pro zajištění plynulosti práce svazu je výkonným výborem ČSVLW jmenován pracovník do funkce 
         generální sekretáře svazu, případně další pracovníci dle podmínek rozvoje za  
         účelem zabezpečení organizační a hospodářské činnosti svazu. 
         
    3/ Generální sekretář zabezpečuje práci výkonného výboru, kterému se zodpovídá za vedení 
        podkladové dokumentace, zpracování materiálů pro výkonný výbor a valnou hromadu, předávání 
        informací základním článkům a komisím ČSVLW. 
        Plní všechny úkoly uložené výkonným výborem ČSVLW. 
 
 
                                                                              Čl. 6. 

 

Jednání jménem spolku 
 

Jménem spolku jedná samostatně prezident a na základě jeho pověření viceprezident, člen výkonného 
výboru, popř. generální sekretář. Právní úkony vyžadující písemnou formu musí být podepsány 
prezidentem spolku nebo viceprezidentem, který je k tomu pověřen. 

 
 
                                                                              Čl. 7. 

 
Zdroje příjmů, majetek, zásady finančního hospodaření 

  
      1/ Zdroji příjmů jsou: 
          a) členské příspěvky 
          b) výnosy z činnosti dle stanov 
          c) příjmy z dotačních programů na rozvoj sportu 
          d) dary   
 
      2/ Majetek ČSVLW tvoří majetek hmotný, nehmotný, pohledávky a jiná majetková práva. 
 
      3/ Zásady finančního hospodaření jsou upřesňovány finančním plánem pro daný kalendářní rok. 
                 Hospodaření a hospodářská evidence se vede podle platných právních předpisů. 

 

 
                                                                              Čl. 8 

 
Kontrolní komise 
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     1/ Kontrolní komise je kontrolním orgánem spolku. 
 
     2/ Kontrolní komise je tříčlenná a je volena valnou hromadou na dobu 4 let.  
         Ze svého středu volí předsedu kontrolní komise. 
          
         a) Kontroluje nejméně jedenkrát ročně hospodaření, dodržování rozpočtu a správnost provádění 
             finančních operací. 
         b) Upozorňuje výkonný výbor na zjištěné nedostatky a předkládají návrhy na opatření k jejich 
             nápravě. 
         c) Vyjadřuje se ke zprávě o hospodaření předkládané valné hromadě. 
         d) Kontroluje využití dotací poukázaných jednotlivým SK VLW prostřednictvím ČSVLW.  
 
     3/ Členové kontrolní komise nemohou vykonávat další funkce v jiných orgánech spolku 

  
 

                                                                              Čl. 9. 
 

Řešení sporů 
 
        Pro řešení závažných sporů mezi SK VLW navzájem nebo SK VLW a výkonným výborem může 
        požádat valná hromada rozhodčí komisi Českého olympijského výboru. 
 
                                                                               

         Čl. 10. 
 

  Přechodná a závěrečná ustanovení 
 
        1) Stanovy nabývají účinnosti dnem registrace spolkovým rejstříkem. 
  
        2) Složení VV ČSVLW  
 
     Ludvík NOVÁK  prezident 
     Ing. Hana LEDVINOVÁ         člen 
     Petr MAREK                      člen 
     Ing. Zdeněk NEČAS             člen 
    Ing. Robert VÁLEK,Ph.D.     člen 
     Ing. Lukáš HOŘKÝ                člen 
     Daria ČEŠPIVOVÁ                člen 
 
       3) Složení kontrolní komise VV ČSVLW 
  

     Ivo STARKA                       
     Jindřich HAVLÍK        

     Linda KÖLBLOVÁ                
 
 
         
 
                
                                                                                                               
 
 

        Ludvík Novák           
                                                                                                           prezident ČSVLW         
 
 


