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ZÁPIS č.10 Z VÝKONNÉHO VÝBORU, 11.11.2020 

Přítomni Omluveni Hosté 

   

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

 
 
 
 

Lucie Albrecht 
 

 

1)Soustředění TM v TJ Slavoj 

2)Nákup výstroje 2020 

3)Zpravodaj 2/2020 

4)Registrace klubů a závodníků 

5)Registrace závodů a „Kalendář závodů ČSVLW“ 

6)Směrnice „Orgány svazu“ 

7)VH ČSVLW 2021 

8)Financování a čerpání finančních prostředků 

9) Výběrové řízení na údržbu svazových lodí 

10) Vyhodnocení výkonnosti WKB 2020 

11) Investiční dotace – MŮSTKY 

12)Žádost o zrušení rozhodnutí VV 

 

1)Soustředění TM v TJ Slavoj 
 

 VV schválil zprávu ze soustředění talentované mládeže v TJ Slavoj a úhradu (části) nákladů akce 

 ve výši 27.000,- Kč. Soustředění proběhlo v termínu 9.-12.8.2020. 
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2)Nákup výstroje 2020 
 

 Manažeři reprezentace předložili návrhy nákupu výstroje s označením priorit. Případný nákup 

 výstroje bude realizován v závislosti na finanční situaci svazu ke konci roku. 

 

3)Zpravodaj 2/2020 
 

Podklady pro Zpravodaj jsou připravovány. V následujících dnech bude na www Svazu zveřejněn ke 

kontrole seznam výkonů závodníků. Zpravodaj bude distribuován po schválení finálních verzí 

materiálů v něm obsažených. 

 

4)Registrace klubů a závodníků 
Vhledem k požadavkům Národní sportovní agentury na odlišný způsob registrace závodníků a klubů 

a vzhledem k tomu, že stávající způsob byl nekomfortní a administrativně náročný, byl připraven 

nový způsob registrace prostřednictvím internetového portálu, který vyvinul a představil Lukáš 

Hořký. 

VV Schválil použití tohoto informačního portálu k registraci závodníků, která proběhne od 15.11. do 

31.12.2020.  

Pokyny a návod k registraci budou zaslány klubům do začátku registračního období.  

 

5)Registrace závodů a „Kalendář závodů ČSVLW“ 
 

Na základě požadavku IWWF je potřeba přihlásit mezinárodní RL závody (většina závodů pořádaných v ČR) 

do 15.11.2020. Z toho důvodu bylo nutné stanovit předběžný kalendář závodů pro sezónu 2021. 

Předběžný kalendář byl sestaven na základě návrhů termínů ze strany jednotlivých pořadatelů a přílohou 

zápisu. 

Žádáme všechny pořadatele závodu, aby přihlásili svůj závod do systému ems.iwwf.sport nejpozději do 

14.11.2020, aby mohlo dojít včas ke schválení přihlášky ze strany Svazu.   

6)Směrnice „Orgány ČSVLW“ 
 

Lukáš Hořký byl pověřen aktualizací směrnice „Orgány ČSVLW“ včetně upřesnění detailního popisu 

jednotlivých funkcí VV ČSVLW.  
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7)VH ČSVLW 2021 
 

 VV navrhuje uspořádat valnou hromadu ideálně v první polovině února. Ludvík Novák byl pověřen poptáním 

 prostoru, který by splňoval zpřísněné hygienické podmínky ve spojitosti se situací ohledně Covidu 19. 

 

8)Financování a čerpání finančních prostředků 
 

 Probíhá dokončení podkladů k profinancování a závěrečnému vyúčtování jednotlivých kapitol. 

 

9) Výběrové řízení na údržbu svazových lodí 
 

Zdeněk Nečas připravil zadávací podmínky pro realizaci druhého kola výběrového řízení na žlutou 

svazovou loď, první kolo nemohlo být vyhodnoceno z důvodu nejednoznačného výsledku.  

V rámci zadávací dokumentace byly stanoveny i podmínky údržby a finančního plnění, které budou 

aplikovány i na subjekty, které provádí údržbu ostatních dvou člunů.  

Jan Danihelka připravil návrh nové smlouvy na údržbu svazového člunu.  

 

10) Vyhodnocení výkonnosti WKB 2020 
 

VV schválilo návrh manažerky reprezentace L.Kölblová na vyhodnocení výkonnosti WKB za rok 

2020, který byl ovlivněn situací s Covidem 19. 

 

11) Investiční dotace – MŮSTKY 
 

Probíhá technická příprava stavby můstků. Koordinací celé akce byl pověřen Zdeněk Nečas a Petr 

Marek. 

 

12)Žádost o zrušení rozhodnutí VV 
 

 VV obdržel žádost Petra Veselého (SWP) o zrušení rozhodnutí VV ČSVLW z 9.9.200 k žádosti pana 

 Libora  Hrubého o úhradu 4,- Kč za odtrénovanou minutu při tréninku našeho závodníka Tobiáše 

 Veselého za jeho lodí při plánovaném tréninku závodníků našeho klubu v Chorvatsku. 

 VV i nadále trvá na stanovisku zveřejněném v zápisu 8/20 z 9.9.200 a to: 
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  Vzhledem k tomu, že valná  hromada nerozhodla o proplácení tréninku v zahraničí, nemůže být 

 příspěvek závodníkovi přiznán. Na Libora Hrubého jako soukromou osobu se nevztahuje 

 ani financování zajištění tréninku talentované mládeže (minuty), protože není „klubem“ sdruženým 

 v ČSVLW.  

 VV však rozhodlo, že trénink závodníků v zahraničí je potřeba znovu komplexně řešit na 

 příští VH ČSVLW. 

  

 

 

Příští jednání VV se koná 9.12.2020   

Zapsala Lucie Albrecht 


