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Směrnice stanovuje detaily k orgánům zřízeným na základě stanov a zřizuje další orgány a pracovní 

skupiny. 

1. Výkonný výbor (VV) 

1.1. Výkonný výbor je na základě stanov kolektivní statutární orgán, který řídí záležitosti Svazu 

v období mezi valnými hromadami. VH řídí běžný provoz Svazu a naplňuje mandát 

definovaný valnou hromadou. 

1.2. Volby do VV jsou upraveny volebním řádem ČSVLW, způsob jeho jednání je upraven 

jednacím řádem VV ČSVLW. 

1.3. Složení VV a popis jednotlivých funkcí: 

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.  

1.4. Výkonný výbor jedná podle jednacího řádu VV a rozhoduje zásadně hlasováním. Na návrh 

prezidenta může VV schválit oblasti/úkony, o kterých mohou členové VV rozhodovat 

samostatně. Odvolacím místem proti takovým rozhodnutím je pak VV. 
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2. Kontrolní komise (KK) 

2.1. Kontrolní komise je na základě stanov tříčlenný kolektivní orgán, který provádí na základě 

pověření Valnou hromadou kontrolní činnost ve všech záležitostech Svazu, zejména v oblasti 

nakládání s finančními prostředky Svazu. Provádí kontrolní činnost využití finančních 

prostředků svěřených Svazem jednotlivým klubům.  

2.2. Zástupce KK má přístup na jednání VV za účelem konzultace, prezentace zjištění kontrolní 

komise nebo navržených nápravných opatření.  

2.3. KK je nezávislý orgán, má právo předkládat návrhy do usnesení VH, které také předkládá 

zprávu o své činnosti. 

3. Trenérská rada 

3.1. Trenérská rada je poradním orgánem, jehož posláním je výměna zkušeností a osvědčených 

metod tréninku mezi trenéry působících v jednotlivých klubech. Zároveň slouží jako 

konzultační orgán pro viceprezidenta pro příslušné sportovní odvětví / sportovního 

manažera. 

3.2. Trenérská rada nemá povinně stanovené pravidelné schůze, komunikace probíhá průběžně 

dle potřeby.      

4. Zástupce sportovců 

4.1. Zástupce sportovců je osoba, která prosazuje zájmy sportovců (lyžařů VL, jezdců WB) směrem 

k VV ČSVLW. Zároveň je konzultantem pro VV zajišťující pohled sportovců. Dle jednacího řádu 

VV má zástupce sportovců právo navrhovat body na jednání VV a je informován o jejich 

řešení.  Zástupcem sportovců může být zvolen pouze účastník MCŘ, na kterém se volí. 

4.2. Zástupce sportovců je volen na období 2 roků      zvlášť za vodní lyžování a zvlášť za 

wakeboarding (celkem tedy 2 osoby). 

4.3. Zástupce sportovců volí účastníci absolutního mistrovství ČR v daném sportovním odvětví 

starší 15 let. Volba je tajná a organizuje ji člen VV, který je na daném mistrovství jako delegát.  

4.4. Pro zvolení je potřeba aby hlasovalo alespoň 50% účastníků MČR starších 15 let a zvolen je 

kandidát s nejvyšším počtem hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhodne los. 

 

5. Zástupce rozhodčích  

5.1. Zástupce rozhodčích je osoba, která prosazuje zájmy rozhodčích směrem k VV ČSVLW. 

Zároveň je konzultantem pro VV zajišťující pohled rozhodčích. Dle jednacího řádu VV má 

zástupce rozhodčích právo navrhovat body na jednání VV a je informován o jejich řešení. 

5.2. Zástupce rozhodčích je volen na období 2 let zvlášť za vodní lyžování a zvlášť za 

wakeboarding (celkem tedy 2 osoby). 

5.3. Zástupce rozhodčích volí účastníci semináře rozhodčích v daném sportovním odvětví. Volba 

je tajná a organizuje ji VV. Pro zvolení je potřeba aby hlasovalo alespoň 50% účastníků 
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semináře a zvolen je kandidát s nejvyšším počtem hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhodne 

los. 

5.4. V případě že se v daném roce seminář neuskuteční, pokračuje zástupce stávající zástupce do 

doby zvolení nového na dalším semináři.      

6. Síň slávy 

6.1. Síň slávy je čestným orgánem Svazu, který je zřízen za účelem projevení uznání osobnostem, 

které výrazným způsobem přispěly k rozvoji vodního lyžování a wakeboardingu v ČR -ať už 

svou dlouhodobou prací, významnou inovací nebo jinými skutky.  

6.2. Do síně slávy může být uveden kterýkoli ze současných nebo minulých členů Svazu. Věková 

hranice není stanovena a členství je doživotní. 

6.3. Osobnosti pro uvedení do síně slávy může navrhovat zástupce klubu, který je aktuálně 

členem Svazu. Seznam nominací nebude zveřejněn. 

6.4. VV určí každý rok 3 osobnosti, které budou uvedeny do Síně slávy. V mimořádných případech 

může určit VV i jednu další osobnost, která nebyla navržena kluby. 

6.5. Oznámení a uvedení proběhne v rámci VH a uvádění mají právo se jej osobně účastnit. 

7. Senát svazu   

7.1. Senát je poradním orgánem výkonného výboru zejména v otázkách, které mají morální 

přesah a neexistují pro ně exaktní pravidla – typicky se může jednat o disciplinární tresty, 

posouzení nesportovního chování, vyloučení člena Svazu a podobně. 

7.2. Členy senátu jsou všechny osobnosti uvedené do Síně slávy, pokud o to projeví zájem a po 

dobu, po kterou tento zájem bude trvat. 

7.3. Senát si určí ze svých řad jednu osobu, která bude v roli mluvčího 

7.4. Senát rozhoduje zásadně tajně a způsobem, na kterém se jeho členové shodnou. Stanoviska 

senátu následně jeho mluvčí komunikuje prezidentovi Svazu. 

 

 

 

 


