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ZÁPIS Z VÝKONNÉHO VÝBORU, KŘENEK, 29.4.2019 

Přítomni Omluveni Hosté 

   

Ludvík Novák  
Jan Danihelka 
Linda Kölblová  
Hana Ledvinová 
Petr Marek 

Zdeněk Nečas 
Lukáš Hořký  
 
 
 
 

Lucie Albrecht - generální sekretář 
 

 
 

Program 
 

1) Kontrola zápisu z 10.4.2019 

2) Příprava Zpravodaje 1/2019 

3) Plán reprezentace 

4) Financování přípravy závodníků 

5) Různé 

 

 

 

1) Kontrola zápisu z 10.4.2019 
Zápis byl schválen a bude rozeslán klubům. 

 

2) Příprava Zpravodaje 1/2019 
 

Podklady pro Zpravodaj byly předány Lukáši Hořkému, který byl pověřen jeho zkompletováním. 

 

3) Plán reprezentace 
 

Plán přípravy reprezentace pro wakeboard i vodní lyžování byl projednán, schválen a bude rozeslán 

 reprezentantům a klubům 
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4) Financování přípravy závodníků 
 

Financování přípravy závodníků, kterou si svaz objednává u jednotlivých klubů bude v letošním roce hrazeno 

dle schválené směrnice, a to zálohově na začátku sezony ve výši 70 % schválené výše financí na jednotlivého 

závodníka a doplatkem ve výši 30 % po skončení sezony. 

 

Podmínky financování:  

 

Finance lze použít výlučně na sportovní přípravu daného závodníka s tím, že minimálně 80% celkové výše 

financí musí být použito na “mokrou” přípravu tj. přípravu na lyžích/wakeboardu a maximálně 20% na ostatní 

přípravu. Do přípravy lze zahrnout zejména trénink v domácím klubu, v jiných klubech či lyžařských školách, 

kde závodník přechodně trénuje a trénink před závody, pokud si jej závodník hradí sám. Do nákladů suché 

přípravy lze zahrnout zejména účty za posilovnu, cvičení, regeneraci apod. V omezené míře tam lze zahrnout 

i případné jiné náklady jako soustředění či výcvikové kempy jiných sportovních odvětví.  

 

Náklady je třeba řádně doložit účetními doklady vystavenými na jméno závodníka. Vyúčtování v klubech musí 

být doložitelné a zkontrolovatelné s knihou jízd příslušného klubu. 

 

5) Různé 
 

• Hana Ledvinová se zúčastnila pléna ČOV a informovala VV. Nejdůležitější informací bylo, že 

agentura pro sport má být plně funkční až v lednu 2020 a zatím funguje jen částečně.  

• VV schválil rozpis závodu Moravia CUP 

• VV schválil žádost TJ Delfín Oleksovice o zapůjčení techniky (vysílačky, člun) na závod Moravia CUP 

 

 

 

 

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

Příští jednání VV se koná 22.5.2019  

 

Zapsala Lucie Albrecht 

 

 


