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Jednání VV  

Termín Místo Přítomní členové VV Hosté 

28.4.2021 16:00 – 19:00 Zoom Jan Danihelka*, Lukáš Hořký, Linda Kölblová, 
Hana Ledvinová, Petr Marek*, Ivo Starka 

Lucie Albrecht, generální sekretář 
Členové kontrolní komise:  
B. Rajtmajerová, L. Chlopčík, J. Formánek 

5.5.2021 17:00 – 19:30 Zoom Jan Danihelka, Lukáš Hořký, Linda Kölblová, 
Hana Ledvinová, Petr Marek*, Ivo Starka, 
Zdeněk Nečas 

Lucie Albrecht, generální sekretář 
 

* část jednání 

A. INFORMACE  A ROZHODNUTÍ VÝKONNÉHO VÝBORU 

ČÍSL
O 

R/I Téma Obsah informace / rozhodnutí Způsob 
rozhodnutí 

BODY Z PŘEDCHOZÍHO OBDOBÍ 

005 
(VL) 

R 
Led 
Hor 

Plnění úkolů uložených 
VH ČSVLW, Bod 8, 
Usnesení  
 

Bod 8, Usnesení: VH schvaluje návrh na změnu hodnocení MČR a dalších závodů v ČR v jediné kategorii +35 
na hodnocení podle dosažených kombinačních bodů podle tabulky “EA for lower scores“ ukládá komisi 
rozhodčích zapracovat tuto změnu do Organizačních pokynů. 
 
VV schválil úpravu pokynu 4.2. – Mistrovské soutěže. Požadované ustanovení je zapracováno ve znění:  
Nad 35 let : závodníci startují v jedné kategorii (mixed muži, mixed ženy), ale za podmínek své skutečné věkové kategorie 
a pořadí je určeno hodnotou kombinace (kombinace kalkulována na základě skutečné věkové kategorie s použitím tabulky 
EA for lowes scores.) 
Tento způsob vyhodnocení je doporučen i pro nemistrovské závody v ČR. 
 
Směrnice bude zaslána k připomínkování současně s ostatními revidovanými směrnicemi a pokyny. 

Hlasování VV- 
Hor 
Led 
Köl 
Star 

006 
(VL) 

R 
Nec 
Hor 

Plnění úkolů uložených 
VH ČSVLW, Bod 9, 
Usnesení  
 

Bod 9, Usnesení: VH schvaluje financování přípravy TM formou dotace částky 4, 5 nebo 6 Kč za minutu 
odtrénovanou v při tréninku v zahraničí na základě předložení potvrzení o odtrénovaných minutách 
vydaném v místě tréninku. Potvrzení musí obsahovat počet minut po dnech a disciplínách a ukládá VV 
zapracovat toto pravidlo do Organizačních pokynů včetně povinnosti uvést trenéra, který trénink vedl. 
 

Hlasování VV- 
Hor 
Led 
Köl 
Star 

INFORMACE PRO ČLENY ČSVLW (02/2021) 
ZA OBDOBÍ 14.4.2021 - 5.5.2021 
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VV schválil doplnění pokynu 7.2. – Financování přípravy ve znění: 
 
Podmínky pro vyplacení financování přípravy: 
1) Pouze za odtrénované minuty na střediscích vodního lyžování ( musí mít tratě pro vodní 
    lyžování )  v ČR i na střediscích vodního lyžování v zahraničí ( musí mít tratě pro vodní lyžování). 
2) Každý klub vykazuje realizovaný trénink za talentovanou mládež, která je za daný klub registrována, bez ohledu na to, 
kde trénink proběhl 
3)Trénink, který realizoval přímo mateřský klub, je vykazován pouze formou výkazu minut do evidenčního listu 
poskytnutého sekretariátem Svazu.  Výkaz takového tréninku bude předmětem kontroly Kontrolní komise a klub musí být 
schopen předložit následující dokumentaci: 
     - evidence talentované mládeže 
     - evidence projetých minut – po členech a po zařízeních (člunech, vlecích) 
     - evidence PHM (el. energie u vleku – poměrový elektroměr)  
     - u klubů s motorovým člunem v evidenci majetku – kniha jízd (ujeté jízdy dle disciplín, 
        tankování, účel jízd) 
 4) Trénink, který byl realizován mimo mateřský klub, musí být navíc doložen dokladem, na kterém bude uveden datum 
tréninku, trénované disciplíny , objem (min. nebo sety) a kontakt na osobu, která doklad vystavila. 
5) Pro kluby , které jsou členy Svazu a vystaví doklad podle bodu 4, platí podmínky uvedené v bodu 3. 
6) Je zakázáno dvojí financování stejného tréninku z více zdrojů, z toho důvodu se nevztahuje na: 

a) Soustředění (spolu) financované svazem – minuty vykazované v rámci financování tréninku nesmí být za stejné 

dny, na které je program soustředění. 

 b) na odtrénované minuty před závodem 1-2 dny před dnem zahájením rozjížděk, pokud na tyto  1-2 dny vypíše 

pořadatel nepovinný trénink ( tzv. Seznamovací trénink ) před závodem. Pro  seznamovací trénink platí platební 

podmínky pořadatele závodu. 

V případě, že bude zjištěno, že poskytnuté podklady se neshodují s vykázanými minutami nebo, že se byly jízdy provedeny 

mimo střediska s tratěmi pro vodní lyžování bude odebráno financování přípravy podle této kapitoly za celý kalendářní 

rok, kdy byly nesprávné podklady předloženy a celý následující kalendářní rok.  

VV ČSVLW stanoví pro celé hodnotící období (1.12.-31.7. a 1.8.-30.11.) seznam závodníků, kteří splnili kritéria pro zařazení 

do financování podle této kapitoly. 

 
Vzor výkazu: https://drive.google.com/file/d/1OhNXQA7olr4Vlxh1H3cyRx1Y_9_iiw9I/view 
 
Pozn.: Podle těchto pravidel se bude postupovat, až budou schválena hlášení minut  
             tohoto typu na VH ČSVLW, v červnu 2021. VV bude navrhovat zpětnou platnost od    
             začátku roku 2021. 

Mar 

https://drive.google.com/file/d/1OhNXQA7olr4Vlxh1H3cyRx1Y_9_iiw9I/view
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007 
(VL) 

R 
Led 

Plnění úkolů uložených 
VH ČSVLW, Bod 10, 
Usnesení  
 

Bod 10, Usnesení: VH schvaluje financování přípravy formou dotace částky 4, 5 nebo 6 Kč za odtrénovanou 
minutu při tréninku mimo vlastní klub na základě předložení potvrzení o odtrénovaných minutách kde je 
uveden počet odtrénovaných minut po dnech a disciplínách. Doklad vystaví sportovní klub nebo organizace 
nebo fyzická osoba na jejíchž vodní ploše, kterou má ve vlastnictví nebo v pronájmu se trénink uskutečnil a 
ukládá VV zapracovat toto pravidlo do Organizačních pokynů. 
 
Vyřešeno v rámci bodu 006. 

Hlasování VV- 
Hor 
Led 
Köl 
Star 
Mar 

008 R 
Hor 
Led 

Plnění úkolů uložených 
VH ČSVLW, Bod 11, 
Usnesení  
Motivace vrcholových 
závodníků kategorií 
35+.45+,55+ 

Bod 11, Usnesení : VH ukládá VV navrhnout způsob motivace vrcholových závodníků kategorií 35+.45+,55+ 
atd. formou příspěvku na financování přípravy dle výkonnosti, příspěvkem na účast na titulárních soutěžích 
nebo jinou vhodnou formou a připravit návrh zapracování takové podpory do Organizačních pokynů. 
 
VV schválil motivaci závodníků kategorií 35+ a starších formou příspěvku na účast na vrcholném závodě – 
mistrovství Evropy 35 + . 
Detailní pravidla a podmínky jsou součástí nového článku v pokynu 7.2. – Financování přípravy, ve znění:  
3.8. PŘÍSPĚVEK ZÁVODNÍKŮM KATEGORIE 35+ (VL) 30+ (WB) 
Příspěvek má sloužit k motivaci nejlepších závodníků seniorských kategorií, kteří svou závodní činností reprezentují Svazu, 
ale jsou i vzorem pro nastupující generace závodníků. 
Svaz podpoří účast na mistrovství Evropy odpovídajících věkových kategorií: 
- 4 závodníky vodního lyžování 
- 1  závodníka wakeboardingu. 
Závodníci, kteří mají na podporu nárok, budou stanovení podle následujícího klíče: 
Základní podmínkou je start na 4 závodech, včetně mistrovství republiky v seniorské kategorii v předchozí sezoně. 
Vodní lyžování: 
 Kritériem je počet kombinačních bodů v jednotlivých disciplínách na Mistrovství juniorů a Seniorů  v předchozím 
roce.  Pořadí bude stanoveno jako průměr kombinačních bodů z disciplín, ve kterých  závodník na MČR startoval. U 
závodníků startujících ve dvou disciplínách bude tato hodnota zvýšena o 30%, u závodníků startujících ve třech disciplínách 
bude tato hodnota zvýšena o 50%. 
Wakeboarding: 
 Kritériem je umístění v evropském žebříčku k 30.11. předchozího roku. 
 
Závodník, který se rozhodne ME neúčastnit, může své místo přenechat dalšímu v pořadí. I ten ale musí splnit základní 
podmínku účasti na 4 závodech. 
Základní výše příspěvku je ve výši startovného na ME (včetně poplatku za ITE). 
V případě volných finančních prostředků nebo jiných zvláštních okolností, může VV rozhodnout o zvýšení příspěvku (např. i 
na trénink) nebo zvýšení počtu účastnických míst. 

 
Pokyn bude zaslána k připomínkování současně s ostatními revidovanými směrnicemi a pokyny. 

Hlasování VV- 
Hor 
Led 
Köl 
Star 
Mar 
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010 R 
Hor 

Plnění úkolů uložených 
VH ČSVLW, Bod 14, 
Usnesení 
Upřesnění 
zodpovědností členů VV 
 
 
 
 

Bod 14, Usnesení : VH ukládá VV upravit definici jednotlivých pozic ve VV včetně definice jednoznačných 
odpovědností a pravomocí členů VV. 
 
Pro každou pozici ve VV budou upraven rozsah odpovědnosti a zároveň pravomoci pro samostatné 
rozhodování. Návrh bude připraven formou aktualizace směrnice Orgány svazu. 
 
VV Schválil úpravu článku 1 směrnice 2.1. Orgány svazu ve znění:  

1 PREZIDENT ● Reprezentuje svaz navenek vůči orgánům státní správy, střešním organizacím 
a ostatním subjektům. 

● Řídí sekretariát 
● Řídí běžný provoz svazu 
● Svolává a řídí jednání VV a VH 
● Reprezentuje svaz na mezinárodní úrovni 

2 
 
 
3 

SPORTOVNÍ 
MANAŽER PRO 
VODNÍ LYŽOVÁNÍ 
 
SPORTOVNÍ 
MANAŽER PRO 
WAKEBOARD 

● Zajišťuje sportovní činnost v daném odvětví 
● Zajišťuje pořádání závodů a dlouhodobých soutěží Svazu 
● Odpovídá za přípravu a koordinaci rozhodčích  
● Nominuje reprezentaci, řídí její přípravu, spolupracuje na organizaci výjezdů 

na mistrovské soutěže 
● Reprezentuje Svaz vůči mezinárodním orgánům v daném sportovním odvětví 

(technické councily, komise rozhodčích atd.) 

4 MANAŽER 
FINANCOVÁNÍ A 
VNĚJŠÍCH VZTAHŮ 

● Zajišťuje financování svazu z externích zdrojů – zejména dotací, sponzoringu  
● Aktivně vyhledává zdroje financování 
● Zodpovídá za externí komunikaci – web, sociální sítě. Aktivně propaguje 

aktivity Svazu s cílem zvýšit povědomí o sportech sdružených ve svazu. 
● Organizačně zajišťuje akce svazu  

5 TECHNICKÝ 
MANAŽER 

● Spravuje evidenční a sportovní agendy (registrace závodníků, výkony, 
přihlášení závodů na IWWF) 

● Komunikuje s IWWF v oblasti těchto agend a v oblasti homologace závodů.  
● Schvaluje národní homologaci závodů.  
● Spravuje majetek 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.  

 

Hlasování VV- 
Hor 
Led 
Köl 
Star 
Mar 
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Směrnice bude zaslána k připomínkování současně s ostatními revidovanými směrnicemi a pokyny, ale může 
doznat ještě dalších změn v souvislosti s připravovaným návrhem na změnu stanov. 
 
 

011  Plnění úkolů uložených 
VH ČSVLW, Bod 15, 
Usnesení 
Generální sekretář 

Bod 15, Usnesení: VH ukládá VV prověřit rozsah činností zajišťovaných generálním sekretářem a na základě 
výsledku přehodnotit velikost stávajícího pracovního úvazku. 
 
Byla vzata zpět výpověď daná generálnímu sekretáři, která byla provedena předchozím prezidentem Svazu bez 
vědomí výkonného výboru a která byla formálně a právně značně problematická a představovala jak riziko 
finanční ztráty pro Svaz, tak i riziko dočasné nefunkčnosti dlouhodobě probíhajících procesů. 
Na základě usnesení VH bude provedena revize činností generálního sekretáře.  
Na základě analýzy činností bude VH předložen návrh, jakým způsobem a za jakých podmínek má být nadále 
činnost generálního sekretáře zajištěna. 
 
@úkol: Revize činnosti sekretáře a návrh zajištění činností,  O: L. Hořký, T: 16.5.2021 
@úkol: Mapování činnosti sekretáře,  O: L. Albrecht, T: 16.5.2021 
 

 

012 
 

 Plnění úkolů uložených 
VH ČSVLW, Bod 16, 
Usnesení 
Koncepce závodů v ČR 

Bod 16, Usnesení: VH ukládá VV předložit koncepci závodů v ČR a jejich financování. 
 
Na základě diskuse VV stanovil, že koncepce pořádání závodů a jejich financování má obsahovat následující 
zásady: 

- Závody více úrovní včetně úrovně pro mládež a úrovně, kde se uplatní národní rozhodčí 

- Závody, které Svaz vyžaduje pořádat ( např. pro kontrolu výkonnosti) mají mít vysoký podíl financování 

ze strany Svazu 

- Závody dostatečně atraktivní pro zahraniční účastníky 

@úkol: Návrh dalších zásad pro koncepci závodů, O: Všichni čl.VV, Nový T: 9.5.2021 
 

 

013  Plnění úkolů uložených 
VH ČSVLW, Bod 17, 
Usnesení 
Plán komunikace ČSVLW 

Bod 17, Usnesení : VH ukládá VV zpracovat plán komunikace a propagace pro jednotlivé formy komunikace 
(web, sociální sítě, ATL, v rámci závodů, zpravodaje ČUS a ČOV) 
 
Zpracováním úkolu byl pověřen Jan Danihelka. 
 
@úkol: Návrh plánu komunikace, O: J. Danihelka, Nový T: 9.5.2021 
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014 R 
Köl 
Hor 
Mar 

Plnění úkolů uložených 
VH ČSVLW, Bod 18, 
Usnesení 
Plán přípravy VL a WKB 

Bod 18, Usnesení: VH ukládá VV zpracovat plán přípravy reprezentace a účasti reprezentace na titulárních a 
přípravných závodech 
 
VV schválil koncepce přípravy reprezentace ve vodním lyžování a wakeboardingu. 
 
Koncepce VL: https://drive.google.com/file/d/1SO18NT8T4zFdgQKBeByPcU-MFwh1nVM7/view 
Koncepce WKB: https://drive.google.com/file/d/1piWtWWEVfK7YcWfuGqgCswlXp9LqQCKl/view 
 

Hlasování VV 
– jednomyslně 

015  
 
 

Plnění úkolů uložených 
VH ČSVLW, Bod 19, 
Usnesení 
 

Bod 19, Usnesení: VH ukládá VV provést kompletní revizi Organizačních pokynů a Pravidel po obsahové i 
formální stránce 
 
Průběžně probíhá revize směrnic na základě usnesení VH, směrnice budou finalizovány 14 dní před VH a 
rozeslány klubům. 
 
Připomínky k 25.4. zaslala Linda Kölblová. 
@úkol: Připomínky k jednotlivým pokynům , O: všichni , Nový T: 9.5.2021 
 

 

017  Veřejný rejstřík a sbírka 
listin – hlášení změn 

Na městský soud byly nahlášeny změny vyplývajících z jednání VH ČSVLW a čeká se na vyjádření soudu 
k registraci a zapsání těchto změn do rejstříku a sbírky listin. 
 

 

022  Kalendář akcí  Bude připraven podrobný kalendář akcí pořádaných Svazem a ostatních významných akcí – závody v ČR, 
významné mezinárodní závody, titulární závody, soustředění repre, semináře rozhodčích, jednání VV atd. 
 
@úkol: zaslat vstupy do kalendáře akcí, O: všichni členové VV, Nový T: 9.5.2021 
@úkol: příprava a zveřejnění kalendáře, O: L. Albrecht, T: 9.5.2021 
 

 

025  Stanovy ČSVLW VV pověřil Jana Danihelku přípravou dílčích úprav Stanov ČSVLW, které budou po schválení výkonným 
výborem předloženy ke schválení příští VH ČSVLW 
 
Návrh změn byl připraven k připomínkám. 
 
@úkol:  připomínkovat návrh Stanov O: Všichni, T: 9.5.2021 
 

 

028 I 
 

Sestavení rozpočtu Rozpočet Svazu pro rok 2021 musí být sestaven na základě získané dotace NSA 
 

 

https://drive.google.com/file/d/1SO18NT8T4zFdgQKBeByPcU-MFwh1nVM7/view
https://drive.google.com/file/d/1piWtWWEVfK7YcWfuGqgCswlXp9LqQCKl/view
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@úkol: Připravit návrhy čerpání rozpočtu za každou z oblastí, O: všichni čl. VV, Nový T: 9.5.2021 
@úkol: Připravit rozpočet výjezdů, O: L. Kölblová, P. Marek ,9.5.2021:  
 

031  Financování přípravy Do konce května bude připraven návrh na vyplacení financí v rámci financování přípravy u položek, 
financovaných na základě výsledků předchozího roku. 
 
@úkol: Návrh na výplatu financování přípravy v položkách, které jsou hodnoceny podle r. 2020; O: H. 
Ledvinová; T: 31.5. 
 

 

NOVĚ ZAŘAZENÉ BODY 

032 
(VL) 

 Seminář rozhodčích VL 28.-29.5.2021 proběhne v Motelu Dačice seminář rozhodčích vodního lyžování. 
Rozhodčí s aktivní účastí na závodech v ČR v posledních 2 letech budou pozváni na náklady Svazu. 
Ostatní zájemci se mohou semináře zúčastnit na vlastní náklady po předchozí dohodě – v případě zájmu 
kontaktujte prosím sekretariát Svazu. 
 
Hlavní body programu semináře rozhodčích: 

- Změny v IWWF a EC pravidlech vodního lyžování 

- Změny v pořádání RL závodů  

- Zaškolení v práci s technikou na závodech  

- Trénink zápisu figurální jízdy 

 

Zdeněk Nečas stanovil sestavil seznam rozhodčích, kterým byla sekretariátem zaslána pozvánka a žádost o 

potvrzení účasti. 

Lukáš Hořký připravil návrh programu semináře. 

Rozpočet akce bude upřesněn na základě potvrzených účastí. 

@úkol: Rozpočet semináře, O: Nečas, T: 9.5.2021 
@úkol: Organizační zajištění , O: Albrecht, T: 9.5.2021 

 

033 
(VL) 

I 
Hor 

Rozhodčí na závodech 
Ranking list 

Na mezinárodním semináři rozhodčích bylo sděleno, že pro závody ve vodním lyžování úrovně Ranking list a 
vyšší nebude dostačovat kvalifikace D3 (národní) pro řidiče, ale bude potřeba nejméně kategorie D2 
(mezinárodní). 
Pro sezónu 2021 bude pro již přihlášené závody v ČR vyjednána výjimka, ale zároveň je potřeba urychleně 
zahájit přípravu několika řidičů pro získání kvalifikace D2. 
Podmínkou získání kvalifikace je složení on-line testu z pravidel VL a následně složení zkoušky během závodu 
(konaném v ČR). 
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Zdeněk Nečas připravil seznam kandidátů na zkoušky řidičů D2. 
Lukáš Hořký oslovil waterski council EC s žádosti o možnost konání zkoušek v rámci semináře rozhodčích v ČR, 
do 5.5. council neodpověděl. Předpokládáme tedy pro sezónu 2021 využití výjimky a zkoušky na D2 ve 
standardním termínu na jaře na mezinárodním semináři rozhodčích. 

034 
(VL) 

R 
Hor 

Sledování dráhy lodi V rámci homologovaných závodů stále narůstá tlak na sledování vyhodnocování dráhy lodi vzhledem k ose 
dráhy – zejména ve slalomu. 
Zatím je tato povinnost stanovena pro nejvyšší kategorie závodů a doporučena pro ostatní s tím, že od příští 
sezóny bude pravděpodobně povinné pro závody kategorie ranking list. 
Potřebné vybavení pro automatické sledování dráhy lodi (na bázi GPS) již svaz pořídil v loňském roce. Pro 
sezónu 2021 ale ještě není zrušena povinnost zaznamenávat dráhu lodi a navíc, všechny průjezdy na laně 11m 
a kratším budou dodatečně validovány ze strany Waterski Councilu a v případě nadměrné odchylky anulovány. 
Nově pravidla stanovují i minimální rozlišení videa zasílaného na waterski council (detailní parametry jsou 
k dispozici v pravidlech VL). 
VV pověřuje Lukáše Hořkého zajistit jednu kameru s dostatečným zvětšením a rozlišením pro případné půjčení 
organizátorům závodů. Kamera bude použitelná i pro další použití (přenos triků z lodi atd.) poté, co nebude 
potřeba snímat dráhu lodi – bude plný přechod na GPS systém. 
GPS systém bude v letošní sezóně provozován ve zkušebním režimu a v případě, že se osvědčí a budou volné 
finanční prostředky, bude pořízena i jeho záložní sada. 
Limit pro pořízení kamery je stanoven na 6000 Kč. 

Hlasování VV 
– jednomyslně 

035 R 
Hor 

Kalendář soutěží VV schválil kalendář soutěží pro sezónu 2021. Kalendář bude předložen ke schválení i VH v červnu 2021. 
Termíny evropských a světových titulárního závodů mohou být změněny – IWWF deklarovalo rozhodnutí do 
konce dubna.  
 
Kalendář: https://drive.google.com/file/d/1I1l58mRKzROft021A7jJMsGb27fs_J32/view 
 

Hlasování VV 
– jednomyslně 

036 I 
Alb 

Vyúčtování dotací MŠMT 
2020 

MŠMT v průběhu dubna schválilo vyúčtování všech tří dotačních programů Reprezentace, Talent i Organizace 
sportu. 

 

037 I 
Alb 

Zdravotní prohlídky Zdravotní prohlídky závodníků 
Stejně jako v loňském roce je pro všechny závodníky povinná zdravotní prohlídka u lékaře. Potvrzení od lékaře 
o zdravotní způsobilosti k závodní činnosti je možné dokládat dvojím způsobem: 

- Přímo pořadatelům jednotlivých závodů předloží závodník potvrzení od lékaře (je možné využít vzor – 

na www.cwwf.cz) 

 

https://drive.google.com/file/d/1I1l58mRKzROft021A7jJMsGb27fs_J32/view
http://www.cwwf.cz/
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- Závodník zašle potvrzení na sekretariát svazu , který informaci o lékařské prohlídce uvede do 

registrační sestavy. Pak nemusí závodník vozit potvrzení na jednotlivé závody v ČR.  

Zdravotní prohlídky reprezentace 
Reprezentant, nominovaný na titulární závod, který nominaci přijme, musí nejpozději 30 dní před konáním 
závodu předložit na sekretariát Svazu lékařskou prohlídku, která bude obsahovat zátěžový test EKG. Pokud 
tuto podmínku nesplní, je z nominace vyloučen a je povinen uhradit náklady, které tím způsobil (sankce ze 
strany pořadatele, změna jména na letence atd. 
Reprezentant, který prohlídku tohoto typu absolvuje i v případě, že nebyl nominován na titulární závod, má 
nárok na úhradu ceny prohlídky. 

038  Inventura majetku Bude provedena inventura veškerého majetku Svazu včetně posouzení stavu a návrhů na případné 
vyřazení/odprodání. 
Ke každé položce majetku bude pořízen záznam o jeho stavu, umístění, ceně, závadách a případných 
výpůjčkách. 
Inventurou byla pověřena inventarizační komise ve složení: 
Lukáš Hořký, Ivo Starka, Petr Marek a Lucie Albrecht. 
 
VV navrhuje kontrolní komisi provést ověření inventury vzhledem k nakupovanému majetku v posledním 
období. 
 
@úkol: Provést inventuru majetku Svazu, O: členové inventarizační komise , T:31.5.2021 

 

039  
 

Pravidla údržby majetku 
svazu 

VV diskutoval o přípravě směrnice, která by stanovila pravidla pro pořizování, údržbu, zápůjčky a vyřazování 
majetku svazu.  
Vypracováním návrhu této směrnice byl pověřen I. Starka. 
 
@úkol: Návrh směrnice „Svazový majetek“ , O: I. Starka, T: 9.5.2021 
 

 

040 I 
Alb 

Covid 19 – informace 
ČUS 

Odborné poradenství Covid-19 - ČUS stále zveřejňuje na webových stránkách výklady k aktuálním omezením -  
https://www.cuscz.cz/novinky/aktualni-opatreni-ve-vztahu-ke-sportu.html  
 

 

041 I 
Alb 

Cesty do zahraničí – 
informace ČUS 

Podmínky výjezdů do zahraničí – ČUS upozorňuje na rychle se měnící podmínky pro výjezdy do zahraničí, 
podle aktuálního vývoje pandemické situace v dané zemi. Aktuální informace na webu ministerstva zahraničí 
sledujte na 
https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/x2020_04_25_rozcestnik_informaci_
k_c estovani.html 

 

https://www.cuscz.cz/novinky/aktualni-opatreni-ve-vztahu-ke-sportu.html
https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/x2020_04_25_rozcestnik_informaci_k_c%20estovani.html
https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/x2020_04_25_rozcestnik_informaci_k_c%20estovani.html
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042 R 
Hor 

Hodnocení splnění 
podmínek 

VV schválil obecná pravidla pro hodnocení splnění stanovených podmínek pro závodníky a kluby (dosažení 
výkonu, účast na závodech, pořádání závodu atd.). 
Cílem tohoto pravidla je nastavit předvídatelné podmínky spravedlivě pro každou část sezóny a poskytnout 
každému stejnou možnost požadované podmínky splnit. 
Podmínky byly doplněny do pokynu 5.1 – Hodnocení výkonnosti ve znění:  
 

Pro všechna rozhodování o splnění stanovených podmínek (dosažení výkonu, počet účastí na závodech, 
pořádání závodu atd.) bude postupováno s použitím jednoho stejného pravidla. 
Pro všechna hodnocení prováděná v období od 1.12. do 31.7. se berou v úvahu skutečnosti, které nastaly 
v období 1.12.-30.11., které předcházelo. 
Pro všechna hodnocení prováděná v období od 1.8. do 30.11. se berou v úvahu skutečnosti, které nastaly 

v období 1.8.-31.7., které předcházelo. 

Komentář : Hranice 30.11./1.12. je zvolena z důvodu publikace ranking listu k tomu datu a také proto, aby 

k datu 31.12., kdy se provádí řada vykazování, již bylo možné brát úvahu skutečnosti z konce závodní 

sezóny. 

Příklad 1:  

15.5.2021 se provádí nominace na MEJ a hodnotí se, zda závodník splnil stanovené podmínky (minimální 

výkon, účast na závodech a počet odtrénovaných minut). V úvahu se bere nejvyšší dosažený výkon 

k 30.11.2020 a počet závodů a odtrénované minuty v období 1.12.2019-30.11.2020. 

Příklad 2:  

15.9.2021 se hodnotí, zda má závodník nárok na financování tréningu (4 Kč/min) a hodnotí se, zda 

závodník splnil stanovené podmínky (minimální výkon, účast na závodech) a také zda klub splnil obecnou 

podmínku pro financování – uspořádání oddílového závodu. V úvahu se bere nejvyšší dosažený výkon 

k 31.7.2021 a počet startů na závodech a uspořádání odd. závodu v období 1.8.2020-31.7.2021. 

 

Tento princip neplatí pro posuzování plnění limitu na mistrovství republiky, pro které jsou stanovena 

zvláštní pravidla. 

Hlasování VV 
– jednomyslně 

043 Alb Licence Svaz zakoupil celoroční licence klubům, které o nákup jeho prostřednictvím požádaly.  
Jde o kluby SKO, SMK, WSN, SLP a VLS. Celkem svaz zakoupil celoroční licenci pro 40 závodníků. 
 

 

044  Příprava 
VH ČSVLW 

Předpokládaný termín je 4.6. v 12:00 v areálu ČUS na Strahově. 
Místo a termín VH bude potvrzeno nejpozději do 15.5.2021.  

 



11 
 

 
@úkol: Zajistit místo a občerstvení, O: L. Albrecht, T: 9.5.2021 
 

045 
(VL) 
 
 

I 
Hor 
 

Nominace rozhodčích na 
významné mezinárodní 
závody 

Byly zveřejněny nominace do panelů rozhodčích významných mezinárodních závodů (titulární závody a seriál 
ELITE). 
Českou republiku budou zastupovat: 
Zdeněk Kolman, jako homologátor na Mistrovství světa nad 35 let ve Francii a  
Lukáš Hořký, jako homologátor na Botaski ProAm ve Španělsku. 

 

046 R 
(VL) 

Seznam reprezentace ve 
vodním lyžování 

Na základě kritérií stanovených v koncepci reprezentace byla jmenována reprezentace ČR ve vodním lyžování 
(vyhodnocení provedeno na základě skutečností v roce 2020, byla zohledněna jen kritéria, která byla 
reprezentantům známa už v roce 2020 - minimální počet závodů, výkonnost). 
 
Reprezentanty pro rok 2021 jsou: 

Do 14 let 
Aleš Polidor ml. 
Klaudie Kmentová  
Veronika Slavíková  
Eliška Kalinová 
Adam Dlouhý 
 

Do 17 let 
Ondřej Kalina 
Martin Lang 
Linda Polidorová 
 

Do 21 let 
Kateřina Vrabcová 
Matouš Beran 
Petr Marek 
 

Open 
Martin Kolman 
Adam Sedlmajer 
Daniel Odvárko 
Kateřina Vrabcová 
Anna Češpivová 
Matouš Beran 
Petr Veselý 
Petr Marek 
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047 
(VL) 

R 
Led 
Hor 
Mar 

Výjezdy repre – 
Nominace 
 

Na základě koncepce reprezentace, schválil VV schválil nominace na níže uvedené mistrovské závody: 
Nominace se může změnit na základě upřesnění podmínek jednotlivých závodů ze strany IWWF – zatím nejsou 
známy. 
 
ME OPEN Agrinio, GRE, 22.7.-25.7.2021 
Martin Kolman* 
Daniel Odvárko 
Kateřina Vrabcová 
Anna Češpivová 
 
Adam Sedlmajer, se práva startu na ME vzdal.  
*VV schválil výjimku pro náklady na cestu z místa aktuálního pobytu i v případě, že budou vyšší než z ČR. 
 
MEJ 2020 + 2021 Seseňa, ESP, 31.7.-5.8.2021 
VV schválil start na MEJ 2020, kde jsou oba týmy konkurenceschopnější, může být, ale ještě korigováno na 
základě detailních podmínek závodu. 
 

U14 
Aleš Polidor ml. 
Klaudie Kmentová  
Veronika Slavíková  
Eliška Kalinová 

U17 
Ondřej Kalina 
Martin Lang 
Linda Polidorová 
Klaudie Kmentová 

 
MS 2021, Groveland, FL, USA, 11.10.-17.10.2021 
Adam Sedlmajer 
Martin Kolman 
 
Sekretariát ověří u všech reprezentantů jejich zájem o účast na uvedených titulárních závodech. 
 

Hlasování VV 
– jednomyslně 

 

048 
(VL) 

I 
Hor 

Příspěvek na startovné 
na ME 35+ 

Na základě navržených pravidel (bod 008) pro úhradu startovného na ME35+ byly stanoveni závodníci, kteří na 
něj pode tohoto pravidla mají nárok: 
Petr Veselý, SWP 
Jitka Veselá, SWP 
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Hana Ledvinová, SKP 
Libor Kment, WSN 
Pozn: startovné bude závodníkům uhrazeno, pokud budou pravidla schválena VH. 

049 I 
Hor 

Start na vlastní náklady 
na titulárních závodech 

Žádosti o start na vlastní náklady na titulárních závodech je nutné zaslat na sekretariát Svazu nejméně 10 dní 
před termínem pro intention to enter určeném pořadatelem v bulletinu (obvykle 60 dní před začátkem 
závodu, ale pro rok 2021 jsou některé termíny prodlouženy na 90 dní !) 

 

Vysvětlivky:  R – Rozhodnutí, I – Informace. Uvedena zkratka člena VV, který je zodpovědný za uvedenou informaci, nebo je předkladatelem návrhu na rozhodnutí. 

(VL) – týká se jen vodního lyžování 

(WB) – týká se jen wakeboardingu 

 

B. REAKCE NA DOTAZY A PODNĚTY OD KLUBŮ 

Nejsou. 

 

C. VÝZNAMNÉ PŘÍJMY A VÝDAJE  

Nejsou. 


