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Termín jednání VV Místo Přítomní členové VV Hosté 

8.6.2022, 17.00- 19.00 On-line Lukáš Hořký, Hana Ledvinová, Linda Kölblová, 
Ivo Starka, Zdeněk Nečas, Petr Veselý 

Lucie Albrecht, generální sekretář  

                      *   

 

 

A. INFORMACE  A ROZHODNUTÍ VÝKONNÉHO VÝBORU 

ČÍSL
O 

R/I Téma Obsah informace / rozhodnutí Způsob 
rozhodnutí 

BODY Z PŘEDCHOZÍHO OBDOBÍ 

109 
(VL) 

Mar 
Dan 

Pravidla prevence 
dopingu 

Připraven návrh pravidel pro prevenci dopingu.  Předán k připomínkám VV. 
@úkol: zaslat připomínky k návrhu nebo jeho schválení, O: všichni Nový T: 27.6.2022 
 

 

142 
(VL) 

 
Hor 

Smlouva můstky 
 

Je potřeba připravit smlouvu upravující podmínky umístění skokanských můstků. 
@úkol: připravit smlouvu na umístění můstků v klubech, O: L. Hořký Nový T: 27.6.20 
 

 

143  
Hor 

Směrnice technika 
 

Bude připravena směrnice upravující podmínky pro půjčování, evidenci a řešení poškození techniky ČSVLW 
při půjčování na závody. 
@úkol: připravit smlouvu, O: L. Hořký Nový T: 27.6.2022 
 

 

144  
Sta 

Směrnice majetek 
 

@úkol: připravit směrnici, O: I. Starka Nový T: 27.6.2022 
 

 

146  
Hor 

Plnění úkolů uložených 
VH ČSVLW, Bod 6, 
Usnesení 

6. VH bere na vědomí informaci o plnění usnesení VH 2021 a ukládá VV kompletní revizi a přepracování 
směrnice 7.1. 
V závislosti na vývoji cen pohonných hmot VV rozhodl o změně sazeb obsažených ve směrnici – viz bod 173 
 Stále trvá stav, kdy není schválena dotace svazu ze strany NSA. Příslib dotace je k termínu 17.6.2022. 

 

INFORMACE PRO ČLENY ČSVLW (06/2022) 
ZA OBDOBÍ 11.05.2022 - 8.06.2022 
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@úkol: přepracovat směrnici, O: L. Hořký, T: 30.5.2022 
 

147  
Hor 

Plnění úkolů uložených 
VH ČSVLW, Bod 7, 
Usnesení 
Směrnice 7.1 

7. VH bere na vědomí informaci o stavu financování ČSVLW a ukládá VV zpracovat rozpočet pro rok 2022 v 
závislosti na poskytnutém financování ze strany NSA. 
 
Rozpočet bude aktuálně zpracován a zveřejněn po stanovení výše dotace ze strany NSA. 
Žádost o dotaci ze strany NSA stále nebyla zpracována, na osobním jednání předseda NSA přislíbil 
zpracování dotací do poloviny května. 
Stále trvá stav, že není schválena dotace ze strany NSA. Příslib dotace je k termínu 17.6.2022. 
 

 

148 Hor Plnění úkolů uložených 
VH ČSVLW, Bod 12, 
Usnesení 
Smlouva lodě 

12. VH schvaluje zprávu komise pro výběrové řízení a ukládá VV uzavřít smlouvy na údržbu člunů ČSVLW dle 
výsledků výběrového řízení. 
Smlouva bude obsahovat i závazný plán údržby. 
 

 

149  
Led 

Změna směrnice 5.1. Kluby byly na VH požádány, aby navrhly změnu způsobu hodnocení výkonnosti.  
K 30.3.2022 svaz obdržel pouze zdůvodnění SWP pro zamítnutí návrhu předloženého na VH 
výkonným výborem a návrh k ustavení trenérské komise, která připraví změnu pravidel pro rok 
2023. 
Pro sezónu 2022 VV tedy předloží vlastní původní návrh k hlasování per-rollam.  
 

 

152 R 
Ves 

Informace pro Repre VL Na návrh nově jmenovaného manažera reprezentace Petra Veselého byly učiněny změny v koncepci 
reprezentace VL. Koncepce byla schválena. 
 
Koncepce reprezentace WB byla schválena na minulém jednání VV 
 
Informace pro reprezentanty WB i VL budou rozeslány reprezentantům.  
 
Obě koncepce jsou v příloze. 
 

Hlasování VV - 
jednomyslně 

164          I 
Alb 

Oddílové závody Oddílové závody nahlásily tyto kluby: 
WSC_8.5.2022, 9.00, Wake Park Chomutov 
MXA_8.5.2022, 9.00, Wake Park Chomutov 
SWP_7.7.2022, 10.30, Marin klub Mělice 
SKP_15.6.2022, 9.00, areál klubu 
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174  
Mar 

Proškolení řidiči  Součástí smlouvy o provozování svazových člunů bude i podmínka řízení pouze proškoleným řidičem. 
@úkol: zpracovat evidenci proškolených řidičů, O: P. Marek, NOVÝ T: 27.6.2022 
 

 

175  
Neč 

Zkoušky rozhodčích V rámci semináře rozhodčích nebylo možné konat zkoušky na všechny požadované kvalifikace. 
Elena Kunert, která je pověřena dozorování zkoušek, je ochotna uspořádat pro rozhodčí a řidiče ještě jeden 
termín. Předpoklad konání zkoušky je v první polovině července. 
 
Edit: Ze strany IWWF nejsou dosud připraveny zkoušky, čekáme na informace. 
 
@úkol: zorganizovat zkoušky rozhodčích a řidičů, O: Z. Nečas, T: 27.6.2022 
 

 

Nově vložené body 

177 I 
Ves 

Kurzy pro sportovce ADEL 
 

Na vzdělávací platformě ADEL jsou nyní dostupné tyto kurzy:  
 
Registrace a přihlášení jsou pod podtrženými odkazy: 
 
ADEL pro sportovce národní úrovně 
Kurz pro sportovce národní úrovně je určený všem sportovcům, kteří se účastní soutěží na národní úrovni. 
Kurz obsahuje praktické informace, které by měli sportovci dané úrovně znát. Přestože kurz není povinný, 
jeho splnění vřele doporučujeme. 
 
ADEL pro sportovce mezinárodní úrovně 
Kurz pro sportovce mezinárodní úrovně je určen všem sportovcům, kteří se účastní soutěží na mezinárodní 
úrovni. Splněním kurzu a závěrečného kvízu získají sportovci certifikát, který je vyžadován pro účast na 
mezinárodních soutěžích. Jelikož povinností ADV ČR ze strany WADA je vzdělávat sportovce v registru pro 
testování a toto dokládat, pro sportovce v registru pro testování bude kurz pro sportovce mezinárodní 
úrovně povinný.  
Tuto povinnost by měli všichni sportovci v registru splnit do 31.7.2022.  
Později v systému ADV ČR (Antidopingový výbor ČR) prověří, kteří sportovci již kurz splnili. 
 
Žádáme kluby, aby zajistily, že všichni sportovci mezinárodní úrovně získají výše uvedený certifikát!!!! 
 
Podrobnější Informace ke kurzům Adel jsou v příloze  

 

https://adel.wada-ama.org/learn/lp/85/adel-pro-sportovce-narodni-urovne-cestina-czech?hash=6d31ff2f717a2539a9904b53beabe600dbfa462f&generated_by=192480
https://adel.wada-ama.org/learn/lp/84/adel-pro-sportovce-mezinarodni-urovne-cestina-czech?hash=af8e07e4d5b5779606c0a7b30f925a039ffba0c4&generated_by=192480
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178 I 
Ves 

Kampaň ADV ČR – 
Zamezení pozitivním 
dopingovým případům, 
způsobeným nevědomým 
použitím zakázaných 
látek při užívání léků 
 

15.6. od 18:00-19:00 se uskuteční webinář na téma, „Novinky na Seznamu zakázaných látek a metod pro 
rok 2022“, určený všem sportovcům, zařazeným v registru pro testování a všem reprezentantům. Dozví se 
v něm, co je Seznam, jaké změny na něm pro aktuální rok proběhly a na co si dát pozor. Přihlásit se mohou 
prostřednictvím tohoto registračního formuláře.  
 
 

 

179 R 
Ves 
VL 

Start na vlastní náklady VV schválil žádost WSN o povolení startu na vlastní náklady na ME 21, ve Fischelhamu (31.8.-3.9. 22) pro 
závodnici Lindu Polidorovou 

Hlasování VV - 
jednomyslně 

180 R 
Led 
 

ME 35+ Na základě pravidel podpory závodníků mají nárok na proplacení startovného na ME 35+ mají tito závodníci: 
 

Gerencsery Martina 
Kolman Zdeněk senior 
Veselý Petr 
 
 Pozn: V termínu se na závod na vlastní náklady přihlásil pouze Z. Kolman senior 
 

Hlasování VV - 
jednomyslně 

181 R Žádost o divokou kartu VV schválil žádost SMK o divokou kartu pro start na MEJ pro závodníci Radku Jerglovou U17, v disciplínách 
triky, slalom, skoky, a to v případě, že nebude nominována ČSVLW. 
 

Hlasování VV - 
jednomyslně 

182 R Zapůjčení techniky • TJ Delfín Oleksovice (DOL) požádal o zapůjčení techniky včetně lodě na Moravia cup 2022.  
 

• SK SKI Přelouč (SKP) požádal o zapůjčení techniky včetně lodě na Waterski Cup 2022 

 
Obě žádosti byly schváleny. 
 

Hlasování VV - 
jednomyslně 

183 I 
Led 

Zpětná reakce na dopis 
ČOV 
 

ČOV požádal svazy o stanovisko k tématu „Jednotné prezentace sportu doma i v zahraničí“. 
Odpovědí byly pověřena Hana Ledvinová, jakožto zástupce svazu v ČOV. 

 

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 

https://teams.microsoft.com/registration/ql3Qjqvls06YBvowxm2Jbw,gY5Jm_e8MkWbGmhFn8nNHA,U_jdaBzewkiIhicQjo5lfg,NDvX7jHrX0C7rZIjenRqBg,v2V-9-HNUEmDfQiYqM9HXQ,pXUBLNISXEC5NThvMPQvCA?mode=read&tenantId=8ed05daa-e5ab-4eb3-9806-fa30c66d896f
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C. VÝZNAMNÉ PŘÍJMY A VÝDAJE  

Nejsou. 


