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Termín jednání VV Místo Přítomní členové VV Hosté 

1.7.2022, 17.00- 19.30 Lechovice Lukáš Hořký, Hana Ledvinová, Ivo Starka, 
Zdeněk Nečas, Petr Veselý 

Lucie Albrecht, generální sekretář  
Petr Marek 

                      *   

 

 

 

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 

Návrh pravidel pro prevenci dopingu zpracovaný Petrem Markem byl připomínkován ze strany VV.   
 
@úkol: doplnit terapeutické výjimky a kurzy ADEL, O: P. Marek Nový T: 17.7.2022 
 

 

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: 17.7.2022 
 

 

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: 17.7.2022 
 

 

144  
Sta 

Směrnice majetek 
 

@úkol: připravit směrnici, O: I. Starka Nový T: 17.7.2022 
 

 

INFORMACE PRO ČLENY ČSVLW (07/2022) 
ZA OBDOBÍ 08.06.2022 - 01.07.2022 
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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. 
 
@úkol: přepracovat směrnici, O: L. Hořký, Nový T: 17.7.2022 
 

 

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, ale tento termín nebyl dodržen. 
Stále trvá stav, že není schválena dotace ze strany NSA.  

 

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. 
 
Lukáš Hořký zpracoval návrh smlouvy na údržbu člunů ČSVLW 
 
@úkol: připomínky ke smlouvě, O: L. všichni, T: 8.7.2022 
 

 

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                     _výsledky odevzdány 
SKP_15.6.2022, 9.00, areál klubu                                    _výsledky odevzdány 
SMK_6.7.2022, 16.00, areál klubu                                  _výsledky odevzdány 
WSN_6.7.2022, 9.00, areál klubu 
VLP_13.7.2022, 17.00, areál klubu 
SKH_11.7.2022, 10.30, areál klubu 
DOL_23-24.7. a 30-31.7. 2022 30, 8.00, areál klubu 
 
Upozorňujeme kluby, že oddílový závod se musí uskutečnit do konce července 2022. Termín oddílového 
závodu (datum a čas startu) nahlásí pořadatel na sekretariát ČSVLW nejpozději 14 dní před konáním 
oddílového přeboru. Výsledková listina musí být odeslána na sekretariát CSVLW. 
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Výsledková listina musí obsahovat: 
-seznam závodníků  
-nejlepší výkony 
- jméno a podpis hl. rozhodčího 

174 
(VL) 

I 
Mar 

Proškolení řidiči  Součástí smlouvy o provozování svazových člunů bude i podmínka řízení pouze proškoleným řidičem. 
 
Petr Marek vytvořil seznam proškolených řidičů, který obsahuje jméno školitele a místo, kde k proškolení 
došlo. 
 

 

175 
(VL) 

I 
Neč 

Zkoušky rozhodčích Zkoušku na rozhodčí J2 složili v rámci semináře rozhodčích v Dačicích Zdeněk Kolman junior a Martin Lang.  
Gratulujeme!!! 
O konání dalších zkoušek je požádáno na Mělice Waterski Cup. 
 

 

177 I 
Ves 

Kurzy pro sportovce ADEL DŮLEŽITÉ!!! 
Znovu upozorňujeme že: 
 
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 mezinárodní úrovně je kurz povinný.  
Tuto povinnost by měli všichni sportovci 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!!!! 
 

 

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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Reprezentanti budou vyzváni manažerem reprezentace P. Veselým k absolvování kurzu a k zaslání výsledků 
na sekretariát. 
@úkol: výzva k reprezentantům, O: P. Veselý T: 8.7.2022 
 
Podrobnější Informace ke kurzům Adel jsou v příloze  
 

  NOVĚ VLOŽENÉ BODY   

184 I 
Led 

Změna směrnice 5.1. 
Per-rollam hlasování 
 

Dne 9.6. bylo zástupcům klubů rozesláno per-rollam hlasování o změně způsobu hodnocení výkonnosti ve 
směrnici 5.1., navržené výkonným výborem. 

Na základě hlasování nebyla změna směrnice schválena, a tudíž platí nadále verze směrnice 2021 
Výsledky hlasování: 
Hlasovalo 14 TJ/SK z celkového počtu 19 registrovaných TJ/SK 
 
3x  ANO schvaluji návrh (DOL, SKO, SKP) 
6x NE neschvaluji návrh (SWP, SZO, VLP, VLS, WSN, WSK) 
5x ZDRŽEL SE hlasování (SCH, SKS, SLP, SMK, WKS) 
 

 

185 
(VL) 

R 
Ves 

Startovné MS 35+ Zástupce klubu SWP požádal o změnu proplacení startovného nebo jeho časti, ve výši plánované a 
schválené P. Veselému juniorovi na ME 35+, jehož se nezúčastnil, na zaplacení startovného pro tohoto 
závodníka na MS 35+. 
VV tuto žádost schválil. Částka však bude proplacena pouze v případě, že svaz obdrží dotaci od NSA 
v očekávané výši. 
 

Hlasování VV - 
jednomyslně 

186 
(VL) 

R 
Ves 
 

MEJ-nominace Nominováni byli tito závodníci: 
 
U14  
Theerová Alžběta 
Polidor Aleš 
 
U17 
Kmentová Klaudie 
Dlouhý Adam 
Slavíková Veronika 
Lukáš Kříž 
 

Hlasování VV - 
jednomyslně 
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Vzhledem k tomu, že svaz dosud neobdržel dotaci ze strany NSA, budou si, na základě dohody, výše uvedení 
reprezentanti hradit všechny náklady, s výjimkou startovného, které již uhrazeno bylo. V případě, že svaz 
obdrží dotaci v očekávané výši, budou reprezentantům náklady zpětně uhrazeny. 
 
U17 – divoká karta 
Radka Jerglová (na vlastní náklady) 
 
U14  
Koleilat Tamer (na vlastní náklady) 
 

187 
(VL) 

R 
Ves 
 

Přidělení skokových lyží Zástupce klubu WSN požádal o skokové lyže D3 86 palců pro závodníka Adama Dlouhého 
 
Zástupce klubu SLP požádal o skokové lyže Conelly 84 palců pro závodnici Kateřinu Cajzlovou. 
 
VV obě žádost schválil, protože závodníci splnili limity stanovené pro přidělení výstroje a protože je výstroj 
k dispozici na skladě. 
 

Hlasování VV - 
jednomyslně 

188 R 
Alb 

Zástupce svazu pro oblast 
antidopingu 

Antidopingový výbor ČR požádal ČSVLW o určení osoby zodpovědné za oblast antidopingu. Tato osoba by 
měla získávat informace o novinkách v oblasti antidopingu a zároveň bude kontaktní osobou pro ADV ČR, 
zodpovědnou za poskytnutí informací. 
 
Odpovědným zástupcem pro oblast antidopingu byl jmenován manažer reprezentace VL Petr Veselý s tím, 
že informace bude komunikovat i závodníkům a reprezentantům wakeboardingu. 

 

Hlasování VV - 
jednomyslně 

189  
Mar 
Ves 

kalendář pro vyplňování 
soustředění 
karta závodníka 

Petr Marek připravil návrh kalendáře pro vyplňování soustředění a návrh karty závodníka. 
 
@úkol: připomínky k návrhu, O: L. všichni, T: 17.7.2022 
 

 

190 
(VL) 

I 
Led 

Poprvé na vodě (VLP) Akce „Poprvé na vodě“ se konala 25. června 2022 v KVL Předměřice nad Labem, spravcak.cz. 
Garantem za VV byla H. Ledvinová, která akci zhodnotila velmi kladně. 
  
Detailní zpráva z akce zpracovaná Z. Kolmanem juniorem je v příloze 
 

 

191 I 
Hor 

Informace o stavu 
financování 

Svaz dosud nemá ze strany NSA vyřízenou žádost o financování v rámci programu podpora sportovních 
Svazů pro rok 2022. Žádost byla podána na konci března 2022 a již dvakrát NSA požadovala její doplnění, 
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který bylo vždy obratem provedeno. Aktuálně více jak 1 měsíc není z NSA žádná odpověď a na urgence 
nereaguje (ve stejné situaci je přibližně 40 dalších Svazů). Výše financování na rok 2022 není ze strany NSA 
ani přislíbena. 
I přes maximálně úsporný provoz Svazu byly všechny rezervy vyčerpány a Svaz aktuálně nedisponuje 
žádnými prostředky na svůj další provoz. 
Je proto nutné očekávat, že Svaz nebude schopen do odvolání schopen financovat žádné aktivity (závody, 
soustředění) a není možné ani garantovat, že k jejich proplacení dojde zpětně. 
Je na rozhodnutí každého klubu, zda akce za těchto podmínek akce uskuteční. 
 
 
 

192 
(VL) 

 ME Open Entry Vzhledem k tomu, že svaz dosud neobdržel dotaci ze strany NSA, museli by si, reprezentanti na základě 
dohody, hradit všechny náklady. V případě, že svaz obdrží dotaci v očekávané výši, byly by reprezentantům 
náklady zpětně uhrazeny. 
 
@úkol: zjisti, zda je o start za výše uvedených podmínek zájem, O: P. Veselý T: 8.7.2022 
 

 

193 
(VL) 

R 
Ves 

ME21  
Start na vlastní náklady 

Zástupce klubu SKO požádal o start závodnice Izabely Starkové na vlastní náklady na ME21 Hlasování 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 

 

C. VÝZNAMNÉ PŘÍJMY A VÝDAJE  

Nejsou. 


