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ZÁPIS Z VÝKONNÉHO VÝBORU, Křenek, 9.11.2018, 

schválený výkonným výborem dne 19.12.2018 

Přítomni Omluveni Hosté 

   

Ludvík Novák  
Petr Marek 
Jan Danihelka 
Linda Kölblová 
Lukáš Hořký 
Hana Ledvinová 
Zdeněk Nečas 

  
 

Lucie Albrecht – generální 
sekretář 
Ivo Starka – člen kontrolní komise 

 

 

Program 
 

1) Schválení zápisu z minulého jednání VV ČSVLW 

2) Rozpočet ČSVLW, stav čerpání dotací 

3) Příprava Zpravodaje ČSVLW 

4) Nominační závody 

5) Změna jednacího řádu VV 

6) Zhodnocení českých závodů, dle zpráv rozhodčích 

7) Vyúčtování výjezdů na mistrovské soutěže 

8) Příprava hlavních termínů do kalendáře závodů 2019 

8) Registrace klubů pro rok 2019 

10) VH 2019, termín a místo konání 

11) Kondiční soustředění reprezentace VL a wake 

12) Reprezentace pro rok 2019, wakeboarding 

13) MS Wake, Argentina 

14) Schválení rozpočtů pro seminář rozhodčích v Antwerpách a účasti na kongresu 

IWWF 
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1) Schválení zápisu z minulého jednání VV ČSVLW 
 

VV ČSVLW schválil zápis z jednání VV ČSVLW konaného dne 10.10.2018. 

 

2) Rozpočet ČSVLW, stav čerpání dotací 
 

Byl opět aktualizován stav čerpání dotací a návrh použití zbylých finančních prostředků Bylo rozhodnuto, že 

zbylé volné finanční prostředky budou použity na navýšení příspěvku na přípravu jednotlivých závodníků..  

 

3) Příprava Zpravodaje ČSVLW 
 

Probíhá příprava Zpravodaje 2/18. Zpravodaj bude schválen v polovině prosince a následně rozeslán klubům 

do konce roku. 

 

4) Nominační závody 
VV ČSVLW rozhodl, že v roce 2019 navrhne VH, aby závody pořádané jako kvalifikační závody Svazu a 

splňující specifické podmínky (zejména finanční a termínovou dostupnost pro české závodníky) budou mít 

navýšený příspěvek o 30% 

Pro pořádání těchto závodů byla zpracována směrnice, která je přílohou zápisu (příloha č.1) a bude 

předložena ke schválení valné hromadě ČSVLW. 

 

5) Změna jednacího řádu VV 
 

Bylo provedeno doplnění směrnice Jednací řád VV, upravená směrnice je přílohou zápisu (příloha č.2) a bude 

předložena ke schválení valné hromadě ČSVLW. 

 

6) Zhodnocení českých závodů, dle zpráv rozhodčích 
 

VV zhodnotil proběhlé závody. Až na dva úrazy proběhly závody bez problémů. Rozhodčí se účastnili dle 

nominace. 

7) Vyúčtování výjezdů na mistrovské soutěže 
 

Výkonný výbor schválil vyúčtování výjezdů na mistrovské soutěže v této výši: 

 

ME vodní lyže (Řecko) 146.864,- Kč 

MEJ (Ukrajina) 200.693,-Kč 

ME wakeboarding (Itálie) 187.014,-Kč  
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8) Příprava hlavních termínů do kalendáře závodů 2019 
 

Byl navržen a schválen návrh předběžného kalendáře ČSVLW, včetně termínů  nominačních závodů (příloha 

č.3). 

 

8) Registrace klubů pro rok 2019 
 

V polovině prosince budou klubům rozeslány registrační formuláře, každoroční obvyklý termín pro rozeslání 

těchto podkladů klubům musel být tento rok posunut, protože do něj bylo nutno zapracovat požadavky 

vycházející z připravovaného Rejstříku sportu. Tyto požadavky byly ze strany MŠMT potvrzeny na semináři, 

který se konal 30.11.2018.  

Od roku 2019 dochází k dalšímu zjednodušení administrativy registračního procesu.  Nebudou vydávány 

fyzické registrační průkazy a budou nahrazeny elektronickým registrem. Detaily jsou uvedeny v pokynu, který 

je zasílán spolu s podklady pro registraci. 

 

10) VH 2019, termín a místo konání  
 

Valná hromada ČSVLW se bude konat 22.2.2019, od 12.00 hodin v Dačicích.  

Další potřebné informace budou zveřejněny v následujících měsících. 

 

11) Kondiční soustředění reprezentace VL a wake 
 

VV ČSVLW schválil kondiční víkendové soustředění reprezentace, které se bude konat ve Stráži pod 

Ralskem v termínu 1-2.12.2018 

 

12) Reprezentace pro rok 2019, wakeboarding 
 

VV ČSVLW rozhodl o nominaci reprezentačního týmu pro wakeboarding pro sezónu 2019 

 

Kategorie Open: 

Vojtěch Krčmář 

 

Kategorie U19: 

Patrik Hanes, Jan Bartoň, Kryštof Wlosok 

Náhradníci: Jan Gaží, Monika Havránková 

 

U15: 

Kryštof Huta, Adam Lejsek, Jana Krčmová 

Náhradník: Adam Lojík 
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 13) MS Wake, Argentina 
 

VV ČSVLW schválil předběžný návrh rozpočtu ve výši 120.000 Kč na účast na MS ve wakeboardingu pro rok 

2018, které se koná v únoru 2019 Argentině.  

 

14) Schválení rozpočtů pro seminář rozhodčích v Antwerpách a účasti na 

kongresu IWWF 
 

VV schválil předběžné rozpočty výše uvedených akcí a rozhodl o vyslání zástupců ČVLW: 

Seminář rozhodčích IWWF EC , 29.3.-31.3.2019, Antverpy, Belgie 

Lukáš Hořký, Eva Šulcová, Zdena Dolanská a Hana Ledvinová jako náhradu za seminář rozhodčích v Praze, 

kterého se nemohli účastnit a Jan Danihelka a Šárka Kalinová-Černá, kteří budou na semináři skládat 

zkoušky pro získání mezinárodní kvalifikace. 

 

 

 

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

Příští jednání VV se koná 19.12.2018 

 

Zapsala Lucie Albrecht 
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Směrnice stanovuje systém kvalifikačních závodů CSVLW ve vodním lyžování. 

1. Úvod 

ČSVLW stanovuje systém kvalifikačních závodů s cílem zajistit střední stupeň třístupňového systému 

soutěží  za předem známých spravedlivých podmínek. 

2. Podmínky pořádání závodu 

• Kvalifikační závod bude uspořádán jako soutěž dle pravidel vodního lyžování ve všech 3 

disciplínách. 

• Závod bude vypsán nejméně pro kategorie do 14 , do 17 a open a v těchto kategoriích bude 

závod zorganizován jako dvoukolový.  

• Pořadatel předá rozpis závodu  nejméně 6 týdnů před termínem jeho konání ke schválení VV 

CSVLW. 

• Pořadatel stanoví koneční termín přihlášek, který nebude dřívější jak 3 týdny před datem 

konání. Pořadatel je povinen umožnit start všem závodníkům registrovaným v ČSVLW, kteří 

se přihlásí do takto stanoveného termínu. 

• Je doporučeno pořádat závod s mezinárodní homologací Normal. Pokud se pořadatel 

rozhodne zvýšit úroveň homologace, může tak učinit, ale pouze na své náklady. 

• Na pořádání závodu bude s pořadatelem uzavřena smlouvy, obsahující podmínky tohoto 

pokynu. 

3. Termín závodu a přihlášek 

• VV ČSVLW vyhlásí termíny kvalifikačních závodů nejpozději do 30.11. předchozího roku.  

• Zájemci o pořádání závodů se o pořadatelství přihlásí do 31.12. předchozího roku. 

• VV ČSVLW rozhodne o přidělení kvalifikačního závodu pořadateli do 15.1. běžného roku nebo 

tak, aby bylo možné závod registrovat do mezinárodního kalendáře 

• Přidělení závodů bude s konečnou platností schváleno valnou hromadou. V případě, že VH 

přidělení pořadateli neschválí, může se pořadatel rozhodnout o pořádání závodu ve stejném 

termínu za standardních podmínek financování. Pokud se pořadatel rozhodne VH 

neschválený závod zrušit, nebude na něj přenášena pokuta za zrušení závodu od IWWF. 

4. Financování a pravidla pro startovné a trénin 

• Pořadatel je oprávněn stanovit startovné v maximální výši 300 Kč za jednu disciplínu 

• Pořadatel je oprávněn stanovit poplatek za trénink v maximální výši 25 Kč/ 1 min 

• Omezení výše startovného a poplatku za trénink se týká závodníků ČSVLW. 

• Pokud pořadatel požádá o zapůjčení svazového člunu, zaplatí za jeho pronájem 6000 Kč 

• Pořadatel hradí a vyúčtovává veškeré ostatní náklady (rozhodčí, homologace, PHM) 

• Příspěvek ČSVLW na závod bude stanoven v závislosti na dostupných finančních prostředcích. 

Předpokládaná výše příspěvku je 1300 Kč za jeden bod. Výše příspěvku bude stanovena tak, 
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aby příspěvek za kvalifikační závod byl vždy o 30% vyšší než za závod, který kritéria 

kvalifikačního příspěvku nesplňuje. 

5. Vložený závod 

• Pořadatel je oprávněn pořádat ve stejném termínu i samostatný závod mládeže do 12 let 

• Takto vložený závod musí být ale mimo program hlavního závodu – tedy buď v pátek před 

začátkem kvalifikačního závodu, nebo v neděli po jeho skončení. Výjimkou je pouze situace, 

kdy povětrnostní podmínky nedovolují pokračování kvalifikačního závodu, pak je možné 

uvolněný čas využít pro závod do 12 let. 
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pd = pracovní dny 

Směrnice stanovuje pravidla pro jednání VV ČSVLW.  

Výkonný výbor (VV) jako nejvyšší orgán Svazu mezi valnými hromadami (VH) řídí všechny agendy 

svazu, plní zadání z VH a rozhoduje o všech operativních záležitostech mimo VH. 

1. Svolání schůze VV 

1.1. VV jedná dle potřeby, zpravidla jednou měsíčně. Harmonogram schůzí je uveden na alespoň 

3 následující měsíce na webu Svazu.  

1.2. VV svolává prezident svazu prostřednictvím sekretariátu svazu nejméně 2 týdny před 

termínem schůze. Prezident Svazu může svolat VV kdykoli dle svého uvážení. Prezident 

Svazu musí svolat VV, pokud jej o to požádají nejméně 3 členové VV.  

1.3. Účastníci schůze 

Schůze VV se účastní: 

- Členové VV 

- Generální sekretář 

- Zástupce kontrolní komise svazu 

- Hosté. Jako hosté mohou být pozvány osoby, kterých se týká některé projednávané 

téma, nebo mohou poskytnout odborné informace atd. Hosta zve generální sekretář 

na pokyn prezidenta svazu.  

2. Program schůze 

2.1. První bodem schůze bude schválení programu schůze.  

2.2. Návrhy na body do programu schůze VV shromažďuje generální sekretář Svazu a sestavuje 

na základě nich návrh programu. Pokud jsou součástí bodu nějaké materiály, které je 

potřeba před jeho projednáním prostudovat, uloží je sekretář na sdílený disk. 

2.3. Bod na program schůze může navrhnout: 

- Statutární zástupce registrovaného klubu nebo osoba oprávněná jednat za tento klub 

- Generální sekretář 

- Člen VV 

- Člen kontrolní komise  

- Volený zástupce sportovců, Volený zástupce rozhodčích 

2.4. Návrh bodu do programu, je možné podat 5 pd před datem konání schůze.  

2.5. Hlasováním může být navržený program upraven a následně musí být hlasováním schválen. 

Program musí vždy obsahovat revizi otevřených bodů z minulé schůze VV a body, které 

navrhli zástupci klubů, sportovců nebo rozhodčích.  

3. Průběh schůze 

3.1. Aby mohla být schůze zahájena, musí být přítomni nejméně 4 členové VV. Pokud kdykoli 

v průběhu schůze klesne počet přítomných členů pod tuto hranici, musí být schůzce 

přerušena. 
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3.2. Všechny body schváleného programu musí být projednány. Pokud to není z časových 

důvodů možné, bude schůze přerušena a stanoven termín jejího pokračování. 

3.3. Průběh schůze řídí prezident Svazu, nebo některý z viceprezidentů, kterého tím pověřil.  

3.4. Postupuje se v pořadí podle schváleného programu. Každý bod programu musí být 

projednán jedním z následujících způsobů, který pak musí být zaznamenán v zápise: 

- Informace, která byla vzata na vědomí 

- Rozhodnutí  

- Uložení ke zpracování některému z členů VV 

- Předání k projednání jinému orgánu (Kontrolní komise, VH, Disciplinární komise ČUS atd.) 

3.5. V rámci projednávání je rozhodováno hlasováním, kdy pro schválení návrhu je potřebná 

nadpoloviční většina přítomných členů VV. V případě rovnosti hlasů rozhodne předsedající 

schůze. 

4. Zápis a usnesení 

4.1. Základním výstupem jednání VV je jeho usnesení, které obsahuje všechna závazná 

rozhodnutí a pokyny. 

4.2. Usnesení VV navrhuje sekretář svazu a je schvalováno na další schůzi VV a bezprostředně po 

schválení je zveřejněno a distribuováno. 

4.3. Pro interní potřebu VV je z jednání pořizován i záznam z jednání VV, který obsahuje 

především informace o rozpracovaných záležitostech, výsledky interních debat VV, úkoly 

přidělené jednotlivým členům VV a stav jejich plnění- 

4.4. Záznam pořizuje generální sekretář svazu přímo během jednání nebo následně ze zvukového 

záznamu a zašle jej do 5 pd po skončení schůzce k připomínkám jednotlivým členům VV. 

Členové VV mají 5 pd na schválení záznamu. Následně bude uložen u generálního sekretáře 

a na vnitřním sdíleném úložišti přístupném členům VV. 

 

5. Mimořádná rozhodnutí 

5.1. V případě, že se vyskytnou nenadálé skutečnosti, které vyžadují rychlé operativní rozhodnutí 

VV, je možné je přijmout i mimo řádnou schůzi VV. K projednání takové záležitosti dojde 

zpravidla telefonicky. K přijetí rozhodnutí touto cestou je zapotřebí souhlasu 4 členů VV.  

5.2. Rozhodnutí přijato tímto způsobem bude zaznamenáno v nejbližším zápise z VV. 

5.3. Je vyloučeno tímto způsobem projednávat záležitosti, které nemají charakter nenadálé 

skutečnosti, a tedy mohly být naplánovány na řádnou schůzi VV. 

 

 



Vodní lyžování  - Předběžný kalednář 2019

Od Do  Název Stát/Klub Místo

01-06-19 02-06-19 Kvalifikační závod I.

08-06-19 09-06-19

15-06-19 16-06-19 Kvalifikační závod II.

22-06-19 23-06-19

29-06-19 30-06-19 Kvalifikační závod III.

06-07-19 07-07-19

13-07-19 14-07-19 Kvalfikační závod IV.

20-07-19 21-07-19 Mistrovství Evropy ESP Seseňa

27-07-19 28-07-19 Mistrovství Evropy 35 + GRC Ioninna

27-07-19 28-07-19 Kvalfikační závod V.

03-08-19 04-08-19 Mistrovství Evropy do 21

10-08-19 11-08-19 Kvalfikační závod VI.

12-08-19 18-08-19 Mistrovství Světa MAL Putrajaya

17-08-19 18-08-19 Mistrovství ČR Juniorů a dofénů

24-08-19 25-08-19

31-08-19 01-09-19 Kvalifikační závod VII.

31-08-19 01-09-19 Mistrovství Evropy Juniorů MON Roquebrune sur Argens

07-09-19 08-09-19 Absolutní Mistrovství Republiky

14-09-19 15-09-19

21-09-19 22-09-19 Kvalifikační závod VIII.

28-09-19 29-09-19


