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Z á p i s č. 12/2015 

z jednání výkonného výboru Českého svazu vodního lyžování a wakeboardingu, 

které se konalo  

dne 27.10.2015 v Neratovicích 

 
 Přítomni:  I. Starka, L. Novák, L. Albrecht, R. Válek, P. Povolná, Z. Nečas, P. Marek, H. Ledvinová,  

                  J. Havlík, L. Hořký, L. Kölblová 

 

P r o g r a m 

1. Kontrola usnesení zápisu 11/2015 

2. MS čluny v Mexiku                                                                                                                                                                                                 

3. Odměny za medailová umístění seniorské reprezentace 

4. Přestupy 

5. Zpráva revizní komise 

6. Různé 
                            

1. Kontrola usnesení zápisu č. 11/2015  

  

                                 Všechna usnesení byla splněna.  

 

2. MS čluny v Mexiku 

 

   Gratulujeme našim reprezentantům k umístění na MS!!!    

                         Adam Sedlmajer získal první místo v kombinaci a druhé místo v tricích. 

Martin Kolman získal v kombinaci druhé místo.  

   VV ČSVL rozhodl v září o pokrytí nákladů na MS v Mexiku 2015 ve výši 

106.000,- Kč s tím, že o případném dalším navýšení pokrytí nákladů VV ČSVL 

rozhodne v závislosti na celkovém stavu financí. 

 

12.1.  VV ČSVLW rozhodl doplatit všechny náklady na MS čluny v Mexiku v plné výši 

131.362,5 Kč. 

Nebyly uhrazeny dvě nedoložené platby ve výši 1.288,-Kč 

Tímto byla plně vyčerpána státní dotace z kapitoly I.- Reprezentace. 

Rozdíl ve výši 25.362,50 Kč byl uhrazen z prostředků na provoz (kapitola V.), kde po 

předchozích rozhodnutích VV ČSVLW došlo k úsporám režijních nákladů 

(viz.předchozí zápisy) 

 13936 letenka Kolman 

 8878 letenka Sedlmajer 

 8613 letenka Odvárko 

 26043 diety (3x 8.681) 

 22 819,50 startovné 

 5247 pojistky 

 10763 trénink 

 12009 ubytování 

 19004 auto + benzín 

 1441 benzín 

 2609 nadváha Sedlmajer 

   

                  CELKEM 131362,5  
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3. Odměny za medailová umístění seniorské reprezentace 

Odměny budou reprezentantům vyplaceny v celkové výši 170.000,- Kč netto  

(195.500 Kč včetně srážkové daně 15 %) a budou rozděleny takto: 

 

Adam Sedlmajer: 110. 000,-Kč netto (126.500,- Kč) 

Daniel Odvárko:     30.000,- Kč netto (34.500,-Kč) 

Martin Kolman:      30.000,-Kč netto (34.500,-Kč) 

Celkem:                170.000,-Kč netto (195.000,-Kč) 

 

4. Přestupy 

12.1.                           VV ČSVLW schválil na základě oboustranně potvrzených žádostí klubů  

tyto přestupy členů: 

   Milan Cigánik z klubu Water Sports do klubu Break a Leg 

Jakub Marval z klubu Break a leg do klubu Water Sports  

Filip Sekula ze Stráže pod Ralskem do klubu Break a Leg 

 

5. Zpráva revizní komise 

VV ČSVLW bere na vědomí zprávu revizní komise, která je přílohou tohoto zápisu. 

Předloženými návrhy se bude výkonný výbor zabývat v rámci nastavení financování na 

sezónu 2016. 

    

 

6. Různé 

 

Petr Marek byl pověřen zjištěním možností provedení lékařských prohlídek 

reprezentace v různých zdravotnických zařízeních s ohledem na cenu a kvalitu. 

------------------------- 

Byl schválen Zpravodaj ČSVLW 2/2015 a bude umístěn na webových stránkách 

ČSVLW. Součástí zpravodaje jsou žebříčky výkonů, výsledky důležitých závodů, 

informace k registraci klubů a závodů atd. 

------------------------- 

ČSVLW má  nový oficiální  web na adrese www.cwwf.cz a novou kontaktní adresu 

info@cwwf.cz 

------------------------ 

12.2.   VV ČSVL bude na příštím jednání rozhodovat o novém umístění svazového člunu 

   Skinautique 2004 a vyzývá tímto zástupce klubů k podání žádosti o jeho umístění. 

                                    Žádost musí obsahovat návrh podmínek provozu a zajištění údržby lodi. 

------------------------ 

Dne 3.11.2015 se konala konference na téma Sport a právo. Této konference se 

zúčastnila za VV ČSVL Linda Kölblová a Hana Ledvinová. Zástupkyně informovaly 

VV o průběhu akce. Zaujalo je především vyjádření náměstkyně ministra financí p. 

Hornochové o snaze zvýšení zdanění loterií. Dalším zajímavým bodem byla informace 

http://www.cwwf.cz/
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o vytvoření „Portálu sportu“, díky kterému by vznikl nejen registr sportovců, ale i 

registr svazů a organizací. Snahou je, využít portál i k procesu rozdělování a kontroly 

dotací do sportu. 

------------------------ 

Dne 25.11.2015 se konala konference o evropských dotacích do sportovního prostředí, 

organizovaná ČOV. Zúčastnil se Ludvík Novák a Lucie Albrecht. Z podaných  

informací lze vyvodit, že pro malé sporty typu vodního lyžování je velmi malá 

pravděpodobnost na tyto dotace dosáhnout. 

----------------------- 

Dne 25.11.2015 se Ludvík Novák a Lucie Albrecht zúčastnili jednání s Českou asociací 

univerzitního sportu, které se týkalo účasti  akademické reprezentace na mistrovství 

světa 2016 a dohodli předběžný postup při organizaci této události. 

------------------------ 

Klubům budou v nejbližších dnech rozeslány pokyny k registraci pro rok 2016. 

------------------------ 

 

                                    Příští jednání VV ČSVLW se koná 5.1.2015  

 

 

Zapsala: Lucie Albrecht 

 

 

 

                                         Následuje příloha k bodu 5. 




