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Jednání VV  

Termín Místo Přítomní členové VV Hosté 

19.5.2021 16:00 – 20:30 Sídlo ČSVLW, Praha – Strahov 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 

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. 
 
Lucie Albrecht odevzdala měsíční vzorek mapování činnosti. 
 
@úkol: Kontrola pracovního reportu sekretáře, O: všichni, T: 30.5.2021 
@úkol: Návrh podmínek další činnosti sekretáře, O: L. Hořký, T: 30.5.2021 
 

 

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: 30.5.2021 

 

INFORMACE PRO ČLENY ČSVLW (03/2021) 
ZA OBDOBÍ 5.5.2021 - 19.5.2021 
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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: 30.5.2021 
 

 

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 
VV dokončil kompletní revizi směrnic. 
Do těchto směrnic byly zapracovány změny a budou rozeslány k připomínkám a následně předloženy na VH: 
2.1. Orgány svazu 
2.2. Jednací řád VH 
2.3. Volební řád  
2.4. Jednací řád VV 
3.1. Registrace klubů a členů 
3.2. Přestupní řád 
4.2. Mistrovské soutěže ve vodním lyžování 
4.4. Kvalifikační závody 
4.6. Starty v zahraničí 
5.1. Hodnocení výkonnosti 
7.1. Ekonomická pravidla 
7.2. Financování přípravy 
8.2. Antidopingový program 
Tyto směrnice budou zrušeny (jejich obsah je součástí jiných směrnic nebo Pravidel): 
4.3. Přihlášení závodu do mezinárodního kalendáře 
4.5. Výstupy ze závodu 
Tyto směrnice je potřeba kompletně přepracovat z důvodu uvedení do souladu s novou strukturou Pravidel 
vodního lyžování a bude předložena na další VH: 
4.1. Soutěže v ČR 
9.1. Rozhodčí a jejich kvalifikace 
Tuto směrnici je potřeba kompletně přepracovat z důvodu nových podmínek pro sportovní centra mládeže, 
sportovní střediska a sportovní akademie: 
7.5. Sportovní centra mládeže 
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Tyto směrnice je potřeba zcela nově vytvořit: 
- Mistrovské závody ve wakeboardingu 
- Majetek Svazu 
- Reprezentace ve vodním lyžování 
- Reprezentace ve wakeboardingu 

 

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: 30.5.2021 
@úkol: příprava a zveřejnění kalendáře, O: L. Albrecht, T: 30.5.2021 
 

 

025 R 
Dan 

Stanovy ČSVLW VV schválil návrh na dílčí úpravy Stanov ČSVLW. 
Mimo drobných upřesnění byl upřesněn způsob jednání jménem Svazu (zastupitelnost), řešení neaktivních 
členů Svazu a podpora členů, kteří vytváří podmínky pro soustavnou přípravu závodníků vodního lyžování 
nebo wakeboardingu. 
Stanovy budou rozeslány klubům k připomínkám a předloženy ke schválení VH ČSVLW. 
 

Hlasování VV 
– 
jednomyslně 
 

028 I 
 

Sestavení rozpočtu Rozpočet Svazu pro rok 2021 musí být sestaven na základě získané dotace NSA 
 
@úkol: Připravit rozpočet výjezdů WB, O: L. Kölblová, 30.5.2021 
@úkol: Připravit rozpočet semináře řidičů, O: L. Hořký, 30.5.2021 
@úkol: Připravit rozpočet nákladů na údržbu člunů, O: I. Starka, 30.5.2021 
 

 

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: 30.5.2021 
 

 

032 
(VL) 

R Seminář rozhodčích VL 
 

28.-29.5.2021 proběhne v Motelu Dačice seminář rozhodčích vodního lyžování. 
 
Hlavní body programu semináře rozhodčích: 

- Změny v IWWF a EC pravidlech vodního lyžování 

- Změny v pořádání RL závodů  

Hlasování VV 
– 
jednomyslně 
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- Zaškolení v práci s technikou na závodech  

- Trénink zápisu figurální jízdy 

 

Účast potvrdilo 11 rozhodčích. 

 

VV schválil rozpočet akce: 

ubytování 6840 

strava 6930 

pronájem sálu 3000 

doprava  19500 

celkem 36270 

 
Položkový rozpočet dle požadavků NSA (detail v příloze)   
 

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:30.5.2021 

 

039  
 

Pravidla údržby majetku 
svazu 

Ivo Starka zpracoval návrh směrnice, která stanovuje pravidla pro pořizování, údržbu, zápůjčky a vyřazování 
majetku svazu.  
 
@úkol: Připomínky k návrhu směrnice „Svazový majetek“, O: Všichni, T: 30.5.2021 
 

 

044 R Příprava 
VH ČSVLW 

VH se bude konat 4.6. od 12.00 v Aule areálu ČUS na Strahově. 
Místo i občerstvení je zajištěno. 
Klubům byly rozeslány pozvánky i mandáty delegátů. 

Hlasování VV 
– 
jednomyslně 
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Podklady pro VH budou rozeslány v termínu dle jednacího řádu (týden předem), směrnice a stanovy 
překládané ke schválení budou vzhledem k jejich rozsahu rozeslány nejpozději do 28.5. tak, aby byl dostatečný 
prostor pro jejich prostudování.  

NOVĚ ZAŘAZENÉ BODY  

X  Oprava bodu 010 
minulého zápisu. 

V minulém zápisu byla do textu bodu 010 vložena neúplná tabulka výčtu funkcí VV. 
Správně je: 
 

1 PREZIDENT Reprezentuje svaz navenek, jedná s externími subjekty. Jedná jménem 
Svazu (na základě rozhodnutí VV).  Řídí sekretariát, jednání VV a běžný 
provoz svazu – provozní a ekonomické záležitosti. Komunikuje s IWWF. 

2 
 
 
3 

SPORTOVNÍ 
MANAŽER PRO 
VODNÍ LYŽOVÁNÍ 
 
SPORTOVNÍ 
MANAŽER PRO 
WAKEBOARD 

Je zodpovědný za kompletní systém přípravy reprezentace a talentované 
mládeže. Navrhuje složení reprezentace, nominace účastníků na titulární 
soutěže a organizačně zajišťuje výjezdy reprezentace. Ve spolupráci 
s trenérskou radou stanovuje metodiku tréninku.  Připravuje výcvikové 
tábory a soustředění reprezentace. 

4 MANAŽER 
(SPRÁVCE) 
MAJETKU 

Zajišťuje správu majetku Svazu a výstroje. Zajišťuje jeho pořizování, evidenci 
a údržbu. V případě lodí a ostatního technického majetku garantuje jeho 
správnou údržbu a revize . Provádí předání a převzetí majetku při zapůjčení. 

5 MANAŽER SOUTĚŽÍ Zajišťuje přípravu a organizaci soutěží Svazu (dlouhodobé soutěže a 
mistrovství), nominuje rozhodčí, schvaluje rozpisy závodů. Provádí 
vyhodnocení proběhlých závodů. Zodpovídá za přípravu a kvalifikaci 
rozhodčích. Udržuje sportovní pravidla. 

6 MANAŽER 
VÝKONNOSTI 

Vede evidenci výkonů, vyhodnocuje jejich dlouhodobý vývoj. Nastavuje, 
udržuje a vyhodnocuje systém financování přípravy závodníků. Administruje 
evidenční agendy ČSVLW a IWWF.  

7 MANAŽER 
KOMUNIKACE 

Zodpovídá za externí komunikaci Svazu – web, sociální sítě, média.  Podílí se 
na přípravě žádostí o financování a sponzoringu. 

 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.  
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050 
(VL) 

R 
Led 
Hor 
Mar 

Výjezdy repre – 
Nominace – doplnění 
 

Na základě nominace byl ověřen zájem nominovaných reprezentovat na závodech, na které byli nominováni: 
 
OPEN Agrinio, GRE, 22.7.-25.7.2021 
 
Původní nominace: 
Martin Kolman– potvrdil start 
Daniel Odvárko – omluvil se z účasti 
Kateřina Vrabcová – potvrdila start 
Anna Češpivová – omluvila se z účasti 
.  
Nominace byla doplněna o další závodníky dle pravidel v koncepci: 
Matouš Beran – potvrdil start 
Petr Veselý – potvrdil start 
 
Rozpočet výjezdu (detail v příloze) 
 
Na tuto akci nebude vysílán žádný doprovod. Vedoucím družstva byl stanoven Petr Veselý.  
 
MEJ 2020 + 2021 Seseňa, ESP, 31.7.-5.8.2021 

 
Všichni nominovaní potvrdili start. 
V mezičase byly ze strany IWWF upraveny podmínky tak, že v každé věkové kategorii pojedou všichni 
závodníci přihlášení na ME 2020 i ME 2021 jednou rozjížďky a jednou finále a z toho budou vyhodnoceny 
samostatné výsledky 2020 i 2021. Žádný závodník nemůže jet mistrovství stejného roku v kategorii U14 a 
zároveň U17. 
VV na základě těchto informací rozhodl nominovat všechny závodníky na ME 2020 i 2021 (pokud splňují 
věkový limit) a zároveň zrušil nominaci Klaudie Kmentové do kategorie U17 (bude tedy startovat za U14 pro 
rok 2020 i 2021). 
 
2020 

U14 
Aleš Polidor ml. 
Klaudie Kmentová  
Veronika Slavíková  
Eliška Kalinová 

U17 
Ondřej Kalina 
Martin Lang 
Linda Polidorová 
 

Hlasování VV 
– 
jednomyslně 
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2021 

U14 
Aleš Polidor ml. 
Klaudie Kmentová  
Veronika Slavíková  

U17 
Linda Polidorová 
 

 
Rozpočet (detail v příloze): 
 
Řidiči/doprovod: Petr Marek, Aleš Polidor 
Trenér: VV navrhuje účast trenérky Ludmily Makarevich  
 
@úkol: Ověřit účast trenérky L. Makarevich u klubu WSN, O: P. Marek, T: 30.5.2021 
 
MS 2021, Groveland, FL, USA, 11.10.-17.10.2021 
Adam Sedlmajer – potvrdil start 
Martin Kolman – potvrdil start 
 
Na tuto akci nebude vysílán žádný doprovod. Vedoucím družstva byl stanoven Adam Sedlmajer. 
 

051 I 
 

Žádosti o start na vlastní 
náklady na titulárních 
závodech 

O start na vlastní náklady požádali kluby pro tyto závodníky: 
 
ME U21, 6-8.8.2021, Seseňa, ESP 
Kateřina Vrabcová (SKP)  
Matouš Beran (VLP) 
Izabela Starková (WSN) 
Ondřej Kalina (VLS) 
 
ME35+, 2.-5.9.2021, Ravenna, ITA 
Petr Veselý, (SWP) 
Jitka Veselá, (SWP) 
 
MS35+, 13.-19.2021, Baurech, FRA 
Petr Veselý, (SWP) 
 
MSJ, 22.-29.8.2021, Santa Rosa, USA 

Hlasování VV 
– 
jednomyslně 
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Klaudie Kmentová (WSN)    
 
VV všechny žádosti schválil. 
 

052 
(WB) 

R 
Köl 

Seznam reprezentace ve 
wakeboardingu 

Na základě kritérií stanovených v koncepci reprezentace byla jmenována reprezentace ČR ve wakeboardingu 
(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 
Vojtěch VOMÁČKA  
David BRUMMEL  

Do 18 let 
Jana KRČMOVÁ    
Kryštof HUTA    
Adam LEJSEK   
Tobias KANA SIKORA  
  

Open 
Vojtěch KRČMÁŘ 
Patrik HANES   
Jan BARTOŇ    
Kryštof WLOSOK 
 

 
 

Hlasování VV 
– 
jednomyslně 
 

053 
(WB) 

 Výjezdy repre – 
Nominace 
 

@úkol: Návrh výjezdů WKB O: Z. Linda Kölblová, T: 30.5.2021 
 

 

054 
(VL) 

I 
Nec 

Zkoušky řidičů - 
 

Nominace řidičů na zkoušky proběhne po semináři, který je plánován na červenec 2021.  

055 
(VL) 

R 
Led 

Seznam reprezentace ve 
vodním lyžování – 
doplnění bodu 046 
minulého zápisu 

Na základě kontroly splnění kritérií byl seznam reprezentace ve vodním lyžování doplněn o Matěje Černého  Rozhodnutí 
VV – 
jednomyslně 

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 
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C. VÝZNAMNÉ PŘÍJMY A VÝDAJE  

Nejsou. 


