
 
ČESKÝ SVAZ VODNÍHO LYŽOVÁNÍ A 
WAKEBOARDINGU 

Datum 
účinnosti 

 

 SMĚRNICE 
 Ekonomika a financování TJ/SK CSVLW 

1.3.2019 

Číslo / Verze 

5.2. / 1 

Schváleno VH 

Platí pro VL WB     2019 

 

 

  

  

Směrnice stanovuje systém financování TJ/SK CSVLW. 

1. Úvod 

Financování TJ/SK podmíněno poskytnutím státní dotace v souladu s vyhlášením programů „Státní 

podpora sportu“ pro příslušný rok, vyhlašovaném MŠMT. 

ČSVLW používá přidělené dotační prostředky v souladu s obsahovým určením dotace  - tedy pro 

zajištění přípravy reprezentace a talentové mládeže. Část této přípravy zajišťuje svými prostředky, 

část si objednává u klubů. Na zajištění přípravy je mezi Svazem a Klubem uzavřena smlouvy, kde je 

kromě jiného stanoveno i jmenovité použití finančních prostředků na přípravu konkrétních 

závodníků. 

2. Podmínky pro zařazení TJ/SK do systému financování přípravy CSVLW  

Valná hromada Českého svazu vodního lyžování (dále jen CSVLW) České republiky stanovuje pro 

zařazení TJ/SK do systému financování CSVLW České republiky následující podmínky.  

2.1. ČLENSTVÍ V ČUS  

TJ/SK musí být členem ČUS ve sportovním odvětví „vodní lyžování“ nebo „wakeboard“ (kód 41).  

2.2. REGISTRACE, POPLATKY ZA ČLENSKOU ZÁKLADNU  

Podmínkou pro přiznání příplatku je předložení registrace členské základny a úhrada poplatků za 

členy ve stanoveném termínu (dle pravidel pro registraci klubů – pokyn 3.1.).  

2.3. USPOŘÁDÁNÍ ODDÍLOVÉHO PŘEBORU  

Uspořádání je povinné pro všechny registrované TJ/SK. Pro splnění této podmínky je nutná účast 

členů TJ/SK v počtu minimálně 75% členů registrovaných pro závodní činnost (zaokrouhleno směrem 

dolů).  

Účastníci oddílového přeboru tedy nemusí být registrováni pro závodní činnost, ale musí být řádnými 

členy oddílu podle upřesněného seznamu pro aktuální rok. (Z důvodu dosažení minimální 

požadované účasti je povoleno uspořádání více oddílových přeborů. Pro splnění podmínky minimální 

účasti je posuzována souhrnná účast na všech oddílových přeborech.)  

Termín závodu (datum a čas startu) nahlásí pořadatel na sekretariát ČSVLW nejpozději 14 dní před 

konáním oddílového přeboru. Každý oddílový přebor se musí uskutečnit během jednoho nebo dvou 

dnů. Výsledková listina musí být odeslána na sekretariát CSVLW. 

Výsledky oddílového přeboru nebudou zahrnuty do celostátního žebříčku.  

Termín pro předložení výsledkové listiny běžný rok      do 31.7.

  

2.4. PŘEDLOŽENÍ ÚČETNICTVÍ A POMOCNÉ EVIDENCE K REVIZI  

TJ/SK jsou povinny předložit k revizi dokumentaci v termínu a rozsahu stanoveném VV.  

 Termín pro předložení dokumentace ke kontrole revizorem CSVLW:                           Dle plánu revizí  
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2.5.  VYSTAVOVÁNÍ ŘÁDNÝCH DOKLADŮ  

TJ/SK zabezpečí vystavování řádných dokladů o nakoupených sportovních, ubytovacích a stravovacích 

službách (startovné, pronájem TVZ, ubytování, stravování). TJ/SK, které nejsou samostatnými 

ekonomickými subjekty, toto zabezpečí v součinnosti s mateřskou tělovýchovnou jednotou. 

Do systému financování budou zařazeny pouze TJ/SK, které splní všechny výše uvedené podmínky 

současně, bez výjimek. Proti nezařazení do systému financování nelze podat odvolání. 

3. FInancování přípravy závodníků 

3.1. MIMOŘÁDNÉ NAVÝŠENÍ FINANCOVÁNÍ PŘÍPRAVY ZA UMÍSTĚNÍ TJ/SK V SOUTĚŽI „ČESKÝ 

POHÁR KLUBOVÝCH DRUŽSTEV“ 

ČSVLW poskytne mimořádné navýšení financování přípravy u klubů, jejichž závodníci prokážou svou 

výkonost v soutěži klubů Český pohár. Klub je povinen tyto finanční prostředky použít pro přípravu 

všech závodníků, kteří se závodů Českého poháru účastnili. 

Svaz poskytne mimořádné navýšení financování přípravy klubům, který se umístí na 1.-3. místě a to 

takto. 

1. místo      20 000 Kč 

2. místo      15 000 Kč 

3. místo       10 000 Kč 

Finanční prostředky jsou poskytnuty na běžný rok na základě výsledků soutěže Český pohár 

v minulém roce. 

Soutěž je organizována podle samostatného pokynu 7.4. 

3.2. ZAJIŠTĚNÍ TRÉNINKU TALENTOVANÉ MLÁDEŽE 

Svaz zajišťuje přípravu talentované mládeže formou soustavné přípravy v jednotlivých klubech a 

financuje ji podle objemu skutečně zajištěného tréninku. 

Do systému přípravy jsou zařazení závodníci, kteří na základě výsledků v předchozí závodní sezóně 

splnili minimální výkonost podle pokynu 5.1. Hodnocení výkonnosti. 

Svaz si uzavře smlouvu o přípravě těchto závodníků s klubem před začátkem závodní sezóny. Finanční 

prostředky uvolňuje klubům postupně na základě výkazu skutečně zrealizovaného tréninku. 

Trénink bude ČSVLW financován v tomto objemu: 

4,- Kč za minutu u závodníků, kteří splnili výkonnostní limit v jedné disciplíně 

5,- Kč za minutu u závodníků, kteří splnili výkonnostní limit ve dvou disciplínách 

6,- Kč za minutu u závodníků, kteří splnili výkonnostní limit ve třech disciplínách 

Hlášení o odtrénovaných minutách bude předkládáno do desátého dne následujícího měsíce klubem, 

v němž byly minuty odtrénovány.  Tomuto klubu bude také vyplacen. 
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3.3. ZAJIŠTĚNÍ TRÉNINKU ŠPIČKOVÝCH ZÁVODNÍKŮ 

Svaz zajišťuje přípravu špičkových závodníků formou soustavné přípravy v jednotlivých klubech a 

financuje ji formou smluvního zajištění tréninku v jednotlivých klubech. 

Do systému přípravy jsou zařazení závodníci, jejichž výkonnost je konkurenceschopná v evropském a 

světovém měřítku. Jedná se o závodníky, kteří na základě výsledků v předchozí závodní sezóně 

dosáhli nenulového počtu bodů v systému hodnocení výkonnosti podle pokynu 5.1. 

Svaz zajistí trénink těchto závodníků smluvně a poskytne na ni finanční prostředky odpovídající 70% 

dle bodového hodnocení předchozí sezóny. 

Na základě skutečně prokázané výkonnosti závodníků v běžné sezóně bude provedeno bodové 

hodnocení a podle něj bude stanoven doplatek nákladů na přípravu.  

Tabulky výkonnosti a způsob výpočtu bodů jsou v pokynu 5.1. 

   Finanční příspěvek za jeden bod je předběžně stanoven na  

    (přesná částka jednoho bodu bude stanovena rozhodnutím VV dle skutečné výše 

finančních prostředků) 

80,00 Kč 
 

3.4. MIMOŘÁDNÉ ZAJIŠTĚNÍ FINANCOVÁNÍ PŘÍPRAVY ZÁVODNÍKŮ DO 12 LET 

ČSVLW poskytne mimořádné navýšení financování přípravy závodníků do 12 let u klubů, jejichž 

závodníci prokážou svou výkonost v soutěži talentované mládeže do 12 let. Klub je povinen tyto 

finanční prostředky použít pro přípravu všech závodníků do 12 let. 

Soutěž je organizována podle samostatného pokynu.  Finanční příspěvky náleží klubu, který se umístí 

na 1.-3. místě a to takto: 

1. místo     25 000 Kč 

2. místo     20 000 Kč 

3. místo     15 000 Kč 

Finanční prostředky jsou poskytnuty na běžný rok na základě výsledků soutěže talentované 

mládeže do 12 let v minulém roce. 

3.5. PŘÍPRAVA ÚČASTNÍKŮ TITULÁRNÍCH ZÁVODŮ 

ČSVLW zajistí zvýšené financování přípravy závodníků, kteří se v předchozí sezóně umístili na 

bodovaných místech na titulárních soutěžích. Způsob výpočtu bodů je stanoven v Pokynu 5.1 

   Příspěvek za jeden bod je předběžně stanoven na              100,00 Kč 

    (přesná částka jednoho bodu bude dána dle skutečné výše dotací) 
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3.6. ZABEZPEČENÍ REPREZENTACE  

3.6.1. Mezinárodní mistrovské soutěže 

Svaz plně zabezpečuje starty mezinárodních mistrovských soutěží na základě nominací a 

poskytnutých dotačních zdrojích. 

3.6.1. Odměny za výjimečné výkony reprezentantů 

VV stanoví celkové prostředky na odměny závodníkům za umístění na titulárních soutěžích. Tyto 

prostředky na odměny budou rozděleny mezi závodníky podle získaných bodů za umístění podle 

Pokynu 5.1. 

3.7. DALŠÍ PŘÍSPĚVKY 

V případě, že Svaz obdrží více dotací na talentovanou mládež, může VV rozhodnout o navýšení výše 

uvedených příspěvků, případně o přidělení mimořádný příspěvků – na zřízení/provoz SCM, trenéry 

atd. vždy podle obsahového určení dotace. 
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3.8. ZAJISTĚNÍ NA USPOŘÁDÁNÍ ZÁVODŮ  

 

Příspěvek na uspořádání homologovaného závodu talentované mládeže. Příspěvek se vyplácí u 

závodů, kde je alespoň 50% účastníků do 19 let včetně . 

 Počet bodů přidělených za jednu disciplínu pro jednotlivé úrovně závodů (dle náročnosti jejich 

uspořádání). 

Homologace Počet bodů 
Vodní 
lyžování 

Wakeboard 

RL/N *** mezinárodní/**mezinárodní 8 
NH **národní/*mezi národní 3 
Zvláštní závod pro závodníky do 12 let  4 

 

*** národní závod je pouze MČR, které je financováno jiným způsobem 

Podmínkou pro přiznání bodů je účast alespoň 10 závodníků (dle výsledkové listiny) v dané disciplíně. 

Hodnota bodu je předběžně stanovena na 1000 Kč/1 bod a bude upřesněna dle skutečné výše 

přiznaných dotací.    

Skutečná výše příspěvku zaslaná klubu bude snížena o částku homologačního poplatku, kterou Svaz 

zaplatit za homologaci přímo IWWF. 

Dodatek – upozornění  

Vzhledem ke změně pravidel financování  závodníků ze strany MŠMT, kdy je za závodníka uznán jen 

závodník, který absolvoval alespoň 4 závody doplňuje VV výše uvedená pravidla o následující: 

Podmínkou vyplacení příspěvku dle odstavců 3.2.1, 3.2.3 a 3.3. je start závodníka na alespoň 4 

závodech v dané sezóně. U zahraničních závodů je podmínkou i doložení výsledkové listiny dle 

pravidel pro starty v zahraničí. 

 

4. Příspěvky závodníkům 

 

VV může rozhodnout o vyplacení odměny za výjimečně dobré umístění reprezentanta na 

mezinárodní titulární soutěži. Celková částka určená na odměny se mezi odměněné reprezentanty 

rozdělí podle získaných bodů za umístění stejně jako v 3.3. 

Částka poskytnutá odměněnému reprezentantovi bude snížena o daň z příjmu, pokud se z ní odvádí. 

 


