ČESKÝ SVAZ VODNÍHO LYŽOVÁNÍ A WAKEBOARDINGU
CZECH WATERSKI AND WAKEBOARD FEDERATION

ZÁPIS č.1 Z VÝKONNÉHO VÝBORU, 13.1.2021
Přítomni

Omluveni

Hosté

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

Petr Marek

Lucie Albrecht

1)VH ČSVLW
2)Směrnice 5.1. Hodnocení výkonnosti
3)Dotace NSA
4)Financování přípravy závodníků
5) Investiční dotace – MŮSTKY
6)Registrace klubů a závodníků
7)Akreditace wakeboardingu u MŠMT
8) Zpravodaj 2/2020
9) Žádost o pozvání hosta na VH ČSVLW

1)VH ČSVLW
VV ČSVLW na svém jednání 13.1.2021 řešil, jak zabezpečit konání valné hromady Svazu v aktuálních komplikovaných
podmínkách pandemie a s ní souvisejících vládních nařízení týkající se pandemie Covid-19.
Shodli jsme se, že musíme na jednu stranu respektovat nastavená omezení (zejména zákaz shromažďování), ale
zároveň není žádoucí valnou hromadu odkládat příliš do budoucnosti. Jednak neexistuje záruka, že v blízké
budoucnosti bude pandemická situace lepší a také je potřeba, aby nově zvolený výkonný výbor měl dostatek času
připravit vše potřebné na novou sezónu.
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VV tedy stanovil, že budou paralelně připravovány dvě varianty konání VH ČSVLW
1/ Valná hromada formou prezenčního setkání delegátů
2/ Valná hromada s využitím korespondenčního hlasování a volby
O tom, která z připravených variant bude využita, bude rozhodnuto v závislosti na tom, zda ke dni 5.2.2021 bude
Vydáno rozhodnutí vlády ČR, které umožní osobní setkání alespoň 30 osob ve vnitřních prostorech (i s pozdější
účinností). Pokud ano, budou odeslány pozvánky k osobnímu jednání 19.2.2021 v Dačicích, pokud ne, bude
spuštěna procedura korespondenční formy VH popsaná níže.
Přípravné kroky pro obě varianty jsou identické. Do 31.1.2021 je potřeba na sekretariát Svazu (info@cwwf.cz):
1. Doručit návrhy kandidatur členů VV a kontrolní komise Svazu (formulář – příloha č. 3)
2. Doručit potvrzené mandáty delegátů pro účast a hlasování na VH (fomulář – příloha č. 4)
3. Navrhnout body k projednání VH požadované ze strany klubů – takový návrh musí být ve formě návrhu
bodu do usnesení VH + případné doplňující informace (data, zdůvodnění), jinak o něm nebude možné
jednat/hlasovat.

Podrobné informace jsou obsaženy v příloze č 1.

2)Směrnice 5.1. Hodnocení výkonnosti
VV připravil na základě úkolu z Usnesení VH 2020 úpravu směrnice 5.1 Hodnocení
výkonnosti a předloží ji ke schválení na VH 2021, viz. příloha č. 2
Ve směrnici bylo doplněno bodové hodnocení kategorie 35+, 45+, 55+
Vzhledem k tomu, že jsou celkové finanční prostředky na financování přípravy omezené,
financování závodníků z těchto kategorií by nutně znamenalo odpovídající snížení financí
pro mládež. Z toho důvodu rozšíření financování tímto způsobem VV ČSVLW
nedoporučuje.

3)Dotace NSA
Lukáš Hořký byl pověřen, ve spolupráci se sekretariátem, zpracováním žádosti o dotace od
Národní sportovní agentury, která nahradila dotační programy MŠMT.

4)Financování přípravy závodníků
Bylo uzavřeno a finančně vypořádáno financování přípravy závodníků. Detailní zpráva o
financování bude součástí podkladů pro VH.
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5) Investiční dotace – MŮSTKY
VV schválil vyúčtování investiční dotace na skokanské můstky.

6)Registrace klubů a závodníků
Kluby aktualizovaly údaje v registračním systému ČSVLW. V příštích dnech proběhne
vygenerování dat ze systému a klubům budou rozeslány registrační formuláře k podpisu.

7)Akreditace wakeboardingu u MŠMT
Linda Kölblová informovala VV o akreditaci wakeboardingu na MŠMT.
Tato akreditace umožňuje další vzdělávání trenérů wakeboardingu.
VV ČSVLW v této souvislosti vydal na žádost MŠMT kladné stanovisko ke vzniku oboru
činnosti „Instruktor wakeboardingu“.

8) Zpravodaj 2/2020
Zpravodaj byl schválen a je přílohou tohoto zápisu, viz. příloha č. 3

9) Žádost o pozvání hosta na VH ČSVLW
VV ČSVLW neschválil na základě žádosti klubu Sněhuláci Zárubek (SZO) účast Pavla
Trčaly jako hosta na VH ČSVLW. Pan Trčala je provozovatelem vleku na Brněnské
přehradě, kde má problém s dráhou vleku a chtěl ho komunikovat na VH ČSVLW.
ČSVLW nemá žádnou možnost intervence při jednání se správními úřady. Provozovatel
vleku navíc není členem ČSVLW a Svaz tedy nemůže ani jednat jeho jménem.
Zájmem Svazu je ale samozřejmě maximálně podporovat vznik nových areálů pro vodní
lyžování a wakeboarding, pokusí se tedy pomoci alespoň poskytnutím odborného
stanoviska a vyjádřením z pozice sportovní autority.

Zapsala Lucie Albrecht
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