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Směrnice stanovuje systém financování TJ/SK CSVLW. 

1. Úvod 

Financování TJ/SK podmíněno poskytnutím státní dotace v souladu s vyhlášením programů „Státní 

podpora sportu“ pro příslušný rok, vyhlašovaném MŠMT. 

ČSVLW používá přidělené dotační prostředky v souladu s obsahovým určením dotace – tedy pro 

zajištění přípravy reprezentace, talentované mládeže a provoz svazu. Společnou přípravu zajišťuje 

svaz, individuální přípravu závodníků si objednává u klubů. Na zajištění této přípravy uzavírá Svaz a 

Klub smlouvu, kde je zejména stanoveno i jmenovité použití finančních prostředků na přípravu 

konkrétních závodníků. Klub má povinnost použít tyto prostředky výlučně na individuální přípravu 

konkrétního závodníka.  

2. Podmínky pro zařazení TJ/SK do systému financování přípravy CSVLW  

Valná hromada Českého svazu vodního lyžování (dále jen CSVLW) České republiky stanovuje pro 

zařazení TJ/SK do systému financování CSVLW České republiky následující podmínky.  

2.1. ČLENSTVÍ V ČUS  

TJ/SK musí být členem ČUS ve sportovním odvětví „vodní lyžování“ nebo „wakeboard“ (kód 41).  

2.2. REGISTRACE, POPLATKY ZA ČLENSKOU ZÁKLADNU  

Podmínkou pro přiznání příplatku je předložení registrace členské základny a úhrada poplatků za 

členy ve stanoveném termínu (dle pravidel pro registraci klubů – pokyn 3.1.).  

2.3. USPOŘÁDÁNÍ ODDÍLOVÉHO PŘEBORU  

Uspořádání je povinné pro všechny registrované TJ/SK. Pro splnění této podmínky je nutná účast 

členů TJ/SK v počtu minimálně 75 % členů registrovaných pro závodní činnost (zaokrouhleno směrem 

dolů).  

Účastníci oddílového přeboru tedy nemusí být registrováni pro závodní činnost, ale musí být řádnými 

členy oddílu podle upřesněného seznamu pro aktuální rok. (Z důvodu dosažení minimální 

požadované účasti je povoleno uspořádání více oddílových přeborů. Pro splnění podmínky minimální 

účasti je posuzována souhrnná účast na všech oddílových přeborech.)  

Termín závodu (datum a čas startu) nahlásí pořadatel na sekretariát ČSVLW nejpozději 14 dní před 

konáním oddílového přeboru. Každý oddílový přebor se musí uskutečnit během jednoho nebo dvou 

dnů. Výsledková listina musí být odeslána na sekretariát CSVLW. 

Výsledky oddílového přeboru nebudou zahrnuty do celostátního žebříčku.   

Pro vyhodnocení splnění podmínky pořádání oddílového přeboru se použijí pravidla ve směrnici 5.1.
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2.4. PŘEDLOŽENÍ ÚČETNICTVÍ A POMOCNÉ EVIDENCE K REVIZI  

TJ/SK jsou povinny předložit k revizi dokumentaci v termínu a rozsahu stanoveném VV.  

 Termín pro předložení dokumentace ke kontrole kontrolní komisí 

CSVLW: 

         

Dle plánu revizí                   

  

2.5.  VYSTAVOVÁNÍ ŘÁDNÝCH DOKLADŮ  

TJ/SK zabezpečí vystavování řádných dokladů o nakoupených sportovních, ubytovacích a stravovacích 

službách (startovné, pronájem TVZ, ubytování, stravování). TJ/SK, které nejsou samostatnými 

ekonomickými subjekty, toto zabezpečí v součinnosti s mateřskou tělovýchovnou jednotou. 

Do systému financování budou zařazeny pouze TJ/SK, které splní všechny výše uvedené podmínky 

současně, bez výjimek. Proti nezařazení do systému financování nelze podat odvolání. 

3. Financování přípravy závodníků 

3.1. MIMOŘÁDNÉ NAVÝŠENÍ FINANCOVÁNÍ PŘÍPRAVY ZA UMÍSTĚNÍ TJ/SK V SOUTĚŽI „ČESKÝ 

POHÁR KLUBOVÝCH DRUŽSTEV“ 

ČSVLW poskytne mimořádné navýšení financování přípravy u klubů, jejichž závodníci prokážou svou 

výkonnost v soutěži klubů Český pohár. Klub je povinen tyto finanční prostředky použít pro přípravu 

všech závodníků, kteří se závodů Českého poháru zúčastnili. 

Svaz poskytne mimořádné navýšení financování přípravy klubům, který se umístí na 1.-3. místě a to 

takto. 

1. místo      20 000 Kč 

2. místo      15 000 Kč 

3. místo       10 000 Kč 

3.2. FINANČNÍ PROSTŘEDKY JSOU POSKYTNUTY NA BĚŽNÝ ROK NA ZÁKLADĚ VÝSLEDKŮ 

SOUTĚŽE ČESKÝ POHÁR V MINULÉM ROCE. SOUTĚŽ JE ORGANIZOVÁNA PODLE SAMOSTATNÉ 

SMĚRNICE 

3.3. ZAJIŠTĚNÍ TRÉNINKU TALENTOVANÉ MLÁDEŽE DO  

Svaz zajišťuje přípravu talentované mládeže formou soustavné přípravy v jednotlivých klubech a 

financuje ji podle objemu skutečně zajištěného tréninku. 

Do systému přípravy jsou zařazení závodníci, kteří na základě výsledků v předchozí závodní sezóně 

splnili minimální výkonnost podle pokynu 5.1. Hodnocení výkonnosti. 

Svaz si uzavře smlouvu o přípravě těchto závodníků s klubem před začátkem závodní sezóny. Finanční 

prostředky uvolňuje klubům postupně na základě výkazu skutečně zrealizovaného tréninku. 
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Trénink bude ČSVLW financován v tomto objemu: 

4,- Kč za minutu u závodníků, kteří splnili výkonnostní limit v jedné disciplíně 

5,- Kč za minutu u závodníků, kteří splnili výkonnostní limit ve dvou disciplínách 

6,- Kč za minutu u závodníků, kteří splnili výkonnostní limit ve třech disciplínách 

Způsob evidence a vykazování: 

1) Každý klub vykazuje realizovaný trénink za talentovanou mládež, která je za daný klub 
registrována, bez ohledu na to, kde trénink proběhl. 

2)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 doložen dokladem, na kterém bude 
uveden datum tréninku, trénované disciplíny, objem (min. nebo sety), jméno trenéra 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. 
 

Podmínky pro 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) 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. 
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3.4. ZAJIŠTĚNÍ TRÉNINKU VRCHOLOVÝCH ZÁVODNÍKŮ 

Svaz zajišťuje přípravu vrcholových závodníků formou soustavné přípravy v jednotlivých klubech a 

financuje ji formou smluvního zajištění tréninku v jednotlivých klubech. 

Do systému přípravy jsou zařazení závodníci, jejichž výkonnost je konkurenceschopná v evropském a 

světovém měřítku. Jedná se o závodníky, kteří na základě výsledků v předchozí závodní sezóně 

dosáhli nenulového počtu bodů v systému hodnocení výkonnosti podle pokynu 5.1. 

Svaz zajistí trénink těchto závodníků smluvně a poskytne na ni finanční prostředky odpovídající 70 % 

dle bodového hodnocení předchozí sezóny. 

Na základě skutečně prokázané výkonnosti závodníků v běžné sezóně bude provedeno bodové 

hodnocení a podle něj bude stanoven doplatek nákladů na přípravu.  

Tabulky výkonnosti a způsob výpočtu bodů jsou v pokynu 5.1. 

 Finanční příspěvek za jeden bod je předběžně stanoven na  

 

Na základě výše prostředků poskytnutých MSMT a po uzavření smlouvy s klubem 

zajišťující individuální přípravu závodníka, uhradí svaz zálohovou platbu ve výši 60 % 

předpokládaných nákladů na účet klubu. Doplatek bude uhrazen do 31.12. daného 

roku na základě skutečného nároku závodníka stanovený dle hodnocení výkonnosti 

podle zvláštního pokynu. 

 

80,00 Kč 

 

3.5. MIMOŘÁDNÉ ZAJIŠTĚNÍ FINANCOVÁNÍ PŘÍPRAVY TALENTOVANÉ MLÁDEŽE 

 

ČSVLW zajistí mimořádnou přípravu závodníků z řad talentované mládeže formou financování 

soustředění závodníků této věkové kategorie, bez ohledu na výkonnost.  

Rozsah financování bude ve výši 500,- Kč za každého závodníka a jeden den soustředění a úhrada 

nákladů na benzín ve výši 5.000, - Kč za každý den soustředění ve formě čerpací karty (max. 20.000, - 

Kč celkem za soustředění).  

Podmínky pro kluby – zájemce o organizační zajištění soustředění:  

- soustředění proběhne v minimální délce tří celých tréninkových dní (půl dne je možno sčítat) a max 

pěti tréninkových dní, 

 - bude zajištěno ubytování a plnohodnotná strava za režijní náklady nebo zdarma, 

- klub zajistí trenéra odpovídající kvality (trenér s odbornou licencí, ve výjimečných případech je 

přípustný závodník nebo bývalý závodník odpovídajících kvalit např. medailista na ME, MS open),  
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- klub, který má zájem soustředění zajistit, zašle svazu informaci o tomto záměru alespoň 30 dní před 

plánovaným uskutečněním s uvedením základních údajů jako je délka, jmenný počet účastníků 

(včetně technického zabezpečení),  

- klub může pořádat soustředění i společně s jiným klubem, - minimální počet závodníků na den je 6, 

max. počet pak 12, z čehož alespoň třetina musí být ve věku do 12ti let, třetina může být i do 14ti let 

a třetina může být i do 17ti let,  

- po skončení soustředění zaslat svazu zprávu s vyhodnocením soustředění. 

3.6. PŘÍPRAVA ÚČASTNÍKŮ TITULÁRNÍCH ZÁVODŮ 

ČSVLW zajistí zvýšené financování přípravy závodníků, kteří se v předchozí sezóně umístili na 

bodovaných místech na titulárních soutěžích. Způsob výpočtu bodů je stanoven v Pokynu 5.1 

   Příspěvek za jeden bod je předběžně stanoven na              100,00 Kč 

 

    (přesná částka jednoho bodu bude dána dle skutečné výše dotací) 

3.7. ZABEZPEČENÍ REPREZENTACE  

Svaz zabezpečuje starty mezinárodních mistrovských soutěží na základě nominací z řad reprezentace 

a v případě výjimečných výkonů v dané sezóně i z řad ostatních závodníků, a to s ohledem na 

poskytnuté dotační zdroje. Svaz bude klást důraz na mistrovské soutěže celosvětové, zejména 

mistrovství světa dané kategorie.  

3.8. DALŠÍ PŘÍSPĚVKY 

V případě, že Svaz obdrží více dotací na talentovanou mládež, může VV rozhodnout o navýšení výše 

uvedených příspěvků, případně o přidělení mimořádný příspěvků – na zřízení/provoz SCM, trenéry 

atd. vždy podle obsahového určení dotace.      

3.9. 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: 

- 3 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 sezóně. 

Vodní lyžování: 
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 Kritériem je počet kombinačních bodů v jednotlivých disciplínách průměrem ze 3 závodu      

v předchozím roce.  Pořadí bude stanoveno jako průměr kombinačních bodů z disciplín, ve 

kterých závodník       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 nezúčastnit, 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. 

 

3.10. ZAJISTĚNÍ USPOŘÁDÁNÍ ZÁVODŮ  

 

ČSVLW se podílí na zajištění závodů, sloužících k pravidelnému ověřování výkonnosti talentované 

mládeže a státní reprezentace. Svaz částečně financuje závody, smluvně zajištěné jednotlivými 

kluby/TJ,      kde je alespoň 50 % účastníků do 19 let včetně     . 

Rozsah financování je stanoven prostřednictvím bodů přidělených za jednu disciplínu pro jednotlivé 

úrovně závodů (dle náročnosti jejich uspořádání). 

Homologace Počet bodů 
Vodní 
lyžování 

Wakeboard 

RL/N *** mezinárodní/**mezinárodní 8 
NH **národní/*mezi národní 3 
Zvláštní závod pro závodníky do 12 let  4 

 

*** národní závod je pouze MČR, které je financováno jiným způsobem 

Podmínkou pro přiznání bodů je účast alespoň 10 závodníků (dle výsledkové listiny) v dané disciplíně. 

Hodnota bodu je předběžně stanovena na 1000 Kč/1 bod a bude upřesněna dle skutečné výše 

přiznaných dotací.    

Skutečná výše finančních prostředků zaslaná klubu bude snížena o částku homologačního poplatku, 

kterou Svaz zaplatit za homologaci přímo IWWF. 

 



 

 
 

 SMĚRNICE 
 7.2. Financování přípravy  

Datum 
účinnosti 

 

Číslo / Verze 

7.2. / 3 

Schváleno VH 

Garant: Hana Ledvinová Vodní lyžování Wakeboarding 2021 

 

7 / 7 

Podmínkou financování přípravy závodníka dle odstavců 3.2. 3.3. a 3.5. je start závodníka na alespoň 

4 závodech v dané sezóně. U zahraničních závodů je podmínkou i doložení výsledkové listiny dle 

pravidel pro starty v zahraničí. 

 

4. Odměny závodníkům 

 

VV může rozhodnout o vyplacení odměny za výjimečně dobré umístění závodníka na mezinárodní 

titulární soutěži. Celková částka určená na odměny se mezi odměněné závodníky rozdělí podle 

získaných bodů za umístění stejně jako v 3.3. 

Částka poskytnutá odměněnému závodníkovi bude snížena o daň, pokud se z ní odvádí. 


