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Směrnice stanovuje detaily k orgánům zřízeným na základě stanov a zřizuje další orgány a pracovní
skupiny.
1. Výkonný výbor (VV)
1.1. Výkonný výbor je na základě stanov sedmičlenný kolektivní orgán, který řídí záležitosti Svazu
v období mezi valnými hromadami. VH řídí běžný provoz Svazu a naplňuje mandát
definovaný valnou hromadou.
1.2. Volby do VV jsou upraveny volebním řádem ČSVLW, způsob jeho jednání je upraven
jednacím řádem VV ČSVLW.
1.3. Složení VV a popis jednotlivých funkcí:
1

PREZIDENT

Reprezentuje svaz navenek, zprostředkovává jednání s okolními subjekty, řídí sekretariát,
jednání VV a běžný provoz svazu.

2

SPORTOVNÍ
MANAŽER PRO
VODNÍ LYŽOVÁNÍ

Zajišťuje primárně přípravu a činnosti reprezentace. Je zodpovědní za nominace na titulární
soutěže
Organizuje přípravu závodníků od reprezentace po talentovanou mládež. Stanovuje
metodiku opatření k nárůstu výkonnosti a jeho hodnocení.

3

SPORTOVNÍ
MANAŽER PRO
WAKEBOARD
4

EKONOM

Zajišťuje správu financí a majetku. Komunikuje s poskytovateli účetních služeb (ČUS atd.).
Zajišťuje reporting stavu financí a majetku. Spravuje majetek. Garantuje správné použití
finančních prostředků a jejich výkazy. Vyhodnocuje rozdělení financování klubům.

5

MANAŽER
ROZHODČÍCH

Zodpovídá za přípravu a kvalifikaci rozhodčích. Nominuje rozhodčí na závody, hodnotí jejich
výkon. Komunikuje s IWWF – kvalifikace, mezinárodní semináře.
Zajišťuje publikaci sportovních Pravidel.

6

TECHNICKÝ
MANAŽER

Spravuje evidenční a sportovní agendy (registrace závodníků,výkonyí, přihlášení závodů na
IWWF)
Komunikuje s IWWF v oblasti těchto agend a v oblasti homologace závodů. Schvaluje národní
homologaci závodů.

7

ZAHRANIČÍ, ROZVOJ
A KOMUNIKACE

Zodpovídá za komunikaci s IWWF, IWWF EC a ostatními federacemi. Je zodpovědný za
externí komunikaci – web, média, atd. Řídí rozvojové projekty svazu.

Dva členové VV budou mít navíc roli VICEPREZIDENTŮ SVAZU . Jejich rolí bude zastupovat prezidenta Svazu
v oblastech, ke kterým je pověří a budou zástupci jednotlivých sportovních odvětví ve VV – jeden za vodní lyžování,
jeden za wakeboarding.

2. Kontrolní komise (RK)
2.1. Revizní komise je na základě stanov tříčlenný kolektivní orgán, který provádí revizní činnost
ve všech záležitostech Svazu, zejména v oblasti nakládání s finančními prostředky Svazu.
Provádí revizní činnost využití finančních prostředků svěřených Svazem jednotlivým klubům.
2.2. RK obvykle jedná ve stejném termínu jako VV ČSVLW, na společné schůzi seznamuje VV se
svými zjištěními a navrhuje opatření.
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2.3. RK je nezávislý orgán, svoje výsledky předkládá ke chválení valné hromadě.
3. Trenérská rada
3.1. Trenérská rada je poradním orgánem, jehož posláním je výměna zkušeností a osvědčených
metod tréninku mezi trenéry působících v jednotlivých klubech. Zároveň slouží jako
konzultační orgán pro viceprezidenta pro příslušné sportovní odvětví / sportovního
manažera.
3.2. Trenérská rada nemá povinně stanovené pravidelné schůze, komunikace probíhá průběžně
dle potřeby. Schůze trenérské rady proběhne nejméně jednou ročně v rámci Absolutního
mistrovství republiky. Schůzi svolá člen VV – viceprezident pro příslušené sportovní odvětví.

4. Zástupce sportovců
4.1. Zástupce sportovců je osoba, která prosazuje zájmy sportovců (lyžařů VL, jezdců WB) směrem
k VV ČSVLW. Zároveň je konzultantem pro VV zajišťující pohled sportovců. Dle jednacího řádu
VV má zástupce sportovců právo navrhovat body na jednání VV a je informován o jejich
řešení. Zástupcem sportovců může být zvolen pouze účastník MCŘ, na kterém se volí.
4.2. Zástupce sportovců je volen na období 1 roku zvlášť za vodní lyžování a zvlášť za wakeboard
(celkem tedy 2 osoby).
4.3. Zástupce sportovců volí účastníci absolutního mistrovství ČR v daném sportovním odvětví
starší 15 let. Volba je tajná a organizuje ji člen VV, který je na daném mistrovství jako delegát.
4.4. Pro zvolení je potřeba aby hlasovalo alespoň 50% účastníků MČR starších 15 let a zvolen je
kandidát s nejvyšším počtem hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhodne los.

5. Zástupce rozhodčích
5.1. Zástupce rozhodčích je osoba, která prosazuje zájmy rozhodčích směrem k VV ČSVLW.
Zároveň je konzultantem pro VV zajišťující pohled rozhodčích. Dle jednacího řádu VV má
zástupce rozhodčích právo navrhovat body na jednání VV a je informován o jejich řešení.
5.2. Zástupce rozhodčích je volen na období 2 let zvlášť za vodní lyžování a zvlášť za wakeboard
(celkem tedy 2 osoby).
5.3. Zástupce rozhodčích volí účastníci semináře rozhodčích v daném sportovním odvětví. Volba
je tajná a organizuje ji manažer rozhodčích VV. Pro zvolení je potřeba aby hlasovalo alespoň
50% účastníků semináře a zvolen je kandidát s nejvyšším počtem hlasů. V případě rovnosti
hlasů rozhodne los.
5.4. V případě že se v daném roce seminář neuskuteční, je možné volbu provést i anonymním
hlasováním na webu ČSLVW. V takovém případě přístupový kód umožňující volit obdrží
rozhodčí, kteří v uplynulém roce rozhodovali na závodech v ČR.
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