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ZÁPIS Z VÝKONNÉHO VÝBORU, Křenek, 11.4.2018 

Přítomni Omluveni Hosté 

   

Ludvík Novák 
Linda Kölblová  
Petr Marek 
Hana Ledvinová 
Jan Danihelka 
 

Lukáš Hořký 
Zdeněk Nečas 
 

Lucie Albrecht – generální 
sekretář 
Ivo Starka -  předseda kontrolní 
komise 
Jakub Tománek – člen kontrolní 
komise 

 

Program 
1) Ochrana osobních údajů (GDPR) ve sportu 

2) Seminář rozhodčích IWWF 2018 

3) Faktura za homologace závodů TJ Delfín Oleksovice 2017 

4) Účast na IWWF Cable Wakeboard World Cupu 

5)  ME +35 

6) Oddílové závody 

7) Vyúčtování dotací klubům za rok 2017 

8) ME Wakeboard 

9) Podpora klubům 

 

1) Ochrana osobních údajů (GDPR) ve sportu 
 

Od 25.5.2018 začne platit nová právní úprava nakládání s osobními údaji. Novinky se budou 

vztahovat i na sportovní organizace a jejich členy. ČUS připravuje ve spolupráci s odbornou firmou 

metodiku, jak v jednotlivých případech nové podmínky naplnit.  

V týdnu od 9. do 13.4. bude ČUS prostřednictvím národních sportovních svazů a okresních sdružení  

ČUS – Servisních center sportu, rozesílat první informace.  

V první fázi se bude jednat o „Souhlas se zpracováním osobních údajů“, který si bude muset každý 

klub, jednota, od svých členů opatřit. Ke vzorovým formulářům bude přiložen průvodní dopis.  

Následně budou distribuovány další informace a vzorové metodiky.  
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2) Seminář rozhodčích IWWF 2018 
 

Mezinárodní seminář rozhodčích vodního lyžování za člunem a vodního lyžování zdravotně 

postižených se konal 23-25.3.2018 v Praze.  Účastnilo se ho 103 rozhodčích z 16ti zemí 

konfederace EA i z dalších zemí (Malajsie, USA) což byla jedna z nejvyšších účastí za poslední 

roky. 

Program i organizace semináře byla velmi kladně hodnocena ze strany zástupců IWWF  

i samotných rozhodčích.  

Semináře se zúčastnilo 13 rozhodčích z ČR, pro 9 z nich byla účast povinná, aby neztratili 

mezinárodní kvalifikaci. Dva národní rozhodčí nově složili zkoušky pro získání mezinárodní 

kvalifikace J2 a dva rozhodčí potvrdili složením zkoušek nejvyšší kvalifikaci J1. 
Seminář přinesl výrazné přispěl k dobrému českého vodního lyžování v rámci Evropy a zároveň 

přinesl ČSVLW úsporu více než 60 tis. Kč oproti variantě, kdy bychom musel české rozhodčí 

vyslat pro udržení kvalifikace na seminář konaný v zahraničí. 
 

Na stejném místě probíhalo ve dnech 21.3-23.3. zasedání IWWF EC Tournament council a IWWF 

EC Disabled council. 

 

3) Faktura za homologace závodů TJ Delfín Oleksovice 2017 
 

Klub TJ Delfín Oleksovice dosud neuhradil fakturu za homologaci závodů ve výši 11.572,- Kč. 

Zástupce klubu Ing. Nečas požaduje úhradu dle kurzu ke dni vystavení faktury nebo v hotovosti 

částku 440 EUR, a nikoliv ve výši, kterou svaz skutečně uhradil.  VV na svém jednání dne 21.3. 

požadoval uhrazení faktury do 31.3.2018 s tím, že jinak nebudou klubu uhrazeny žádné příspěvky 

za pořádání závodů v sezoně 2018. Proti tomuto rozhodnutí vznesl Ing. Nečas stížnost. VV stížnost 

zamítl s tím, že fakturace ve výši skutečné úhrady byla všem oddílům dlouhodobě známa, je dle 

názoru VV transparentní a dosud nebyla nikým zpochybňována. Jiné rozhodnutí by bylo rovněž 

nespravedlivé vůči ostatním oddílům, které faktury řádně uhradily. 

VV proto rozhodl, že trvá nadále na úhradě původní faktury, a to do pěti dní ode dne tohoto 

rozhodnutí, v opačném případě rozhodnutí o pozastavení financování klubu trvá. 

 

4) Účast na IWWF Cable Wakeboard World Cupu 
 

Linda Kölblová informovala na minulém VV o oficiální pozvánce pro závodníka Patrika Hanese 

(Wake klub Stráž) na IWWF Cable Wakeboard World Cupu Jordan (7-12.5.2018).  

Pořadatel závodu požádal o oficiální povolení startu, které bude vystaveno. 

Náklady jsou hrazeny ze strany pořadatele. Svaz hradí pouze cestovní pojištění závodníka. 
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5)  ME +35 
       Německo, Halle, 23-26.8.2018 

 

VV ČSVLW na základě žádostí zástupců klubů SWP, WSN a VLS schválil nominaci na ME+ 

35 níže uvedené závodníky, a to na vlastní náklady:  

 

Petr Veselý, slalom v kategorii 35+ 

Jitka Veselá, slalom v kategorii 35+ 

Ladislav Gerencsery, triky v kategorii 35+ 

Jan Danihelka, ve všech disciplínách 35+  

Hana Ledvinová, triky v kategorii 45+ 

Tomáš Lízler, slalom v kategorii 45+ 

 

6) Oddílové závody 
 

VV ČSVLW rozhodl, že kluby musí nejpozději 14 dní před konáním oddílového závodu 

nahlásit svazu termín a místo konání závodu. 

Požadavek vyplývá z nového systému hodnocení ze strany MŠMT, ve kterém je jedním z kriterií 

počet doložitelných závodů, kterých se závodníci účastní.  

 

7) Vyúčtování dotací klubům za rok 2017 
 

VV ČSVLW byl informován o stavu vyúčtování příspěvků klubů za rok 2017 s tím, že všechny oddíly 

vyjma TJ Delfín Oleksovice vyúčtování řádně do odevzdaly v termínu, tj. do 31.3.2018. VV ČSVLW 

rozhodl, že pokud TJ Delfín Oleksovice neodevzdá vyúčtování do deseti dní ode dne tohoto 

rozhodnutí, bude klub vyzván k vrácení poskytnuté dotace v plné výši.  

 

8) ME Wakeboard 
      Itálie, Milán, 12.-19.8.2018 

 

VV ČSVLW byl informován ze strany IWWF o nutnosti nominovat závodníky na ME do 4.6.2018. 

Linda Kölblová bude v následujících dnech kontaktovat zástupce klubů a možné reprezentanty kvůli 

nominaci na tento závod. Podmínka případné nominace je účast na závodě konaném ve dnech 18.-

19.5.2018 na Těrlicku. 

VV ČSVLW upozorňuje, že přihlášení na ME na vlastní náklady po tomto datu je penalizováno ze 

strany IWWF 10 EUR za každý den po ukončení registrace.  
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9) Podpora klubům 
 

VV ČSVLW schválil možnost poskytnutí příspěvku klubům, které uspořádají náborovou akci s cílem 

získání nové talentované mládeže. Maximální výše příspěvku činí 5.000,- Kč za každý klub a 

podmínkou úhrady je předložení vyúčtování nákladů souvisejících s pořádanou akcí včetně kopií 

dokladů a dokumentace (fotografie, novinové články apod.) o pořádání akce včetně stručného 

vyhodnocení. 

 

 

 

Příští jednání VV se koná 9.5.2018 

 

Zapsala Lucie Albrecht 

 


