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Termín jednání VV Místo Přítomní členové VV Hosté 

06.09.2022, 17.00- 19.30 
26.10.2022, 17.00-19.00 
 

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

Lucie Albrecht, generální sekretář  
 

                      *  Přítomen pouze na jednání 6.9.2022 

 

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: 30.9.2022 
 
Uzavřeno, bude aktualizováno před novou sezónou 

 

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: 30.11.2022 
 

 

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: 30.11.2022 
 

 

144  
Sta 

Směrnice majetek 
 

@úkol: připravit směrnici, O: I. Starka Nový T: 30.11.2022  

INFORMACE PRO ČLENY ČSVLW (09/2022) 
ZA OBDOBÍ 10.08.2022 - 26.10.2022 
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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: 30.11.2022 
 

 

147 I 
Hor 

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

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. 
 
Aktuální stav financování Svazu k 30.09.2022: 
 
Svaz podal žádost do vypsaného druhého kola výzvy NSA 16/2022 a obdržel dotaci ve výši 2,4 mil. Kč což je 
částka, která odpovídá cca 70 % dotace z roku 2021. S tímto objemem financování je možné zajistit všechny 
základní funkce svazu ale financováno poskytované svazem pro jednotlivé činnosti bude kráceno (průměrně 
o cca 70 %). 
 
 

 

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 
Ostatní členové smlouvu připomínkovali. Návrh smlouvy zašle generální sekretář zástupcům klubům 
vybraným ve výběrovém řízení. 
 

 

164    
       

I 
Alb 

Oddílové závody Oddílové závody uspořádaly tyto kluby: 
WSC_8.5.2022, 9.00, Wake Park Chomutov                _výsledky odevzdány 
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 
SLP 23.7.2022, 10:00, areál klubu                                    výsledky odevzdány 
SMK_6.7.2022, 16.00, areál klubu                                  _výsledky odevzdány 
WSN_6.7.2022, 9.00, areál klubu                                   _výsledky odevzdány 
VLP_13.7.2022, 17.00, areál klubu                                 _výsledky odevzdány 
SKH_11.7.2022, 10.30, areál klubu                               _výsledky odevzdány 
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DOL_23-24.7. a 30-31.7. 2022 30, 8.00, areál klubu _výsledky odevzdány 
VLS_30.7.2022, areál klubu                                            _výsledky odevzdány  
 

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!!!! 
 
Reprezentanti byli vyzváni manažerem reprezentace P. Veselým k absolvování kurzu a k zaslání výsledků na 
sekretariát. Ke dni 19.8.2022 má vygenerovaný certifikát 22 závodníků (většina reprezentantů). 
Prosím všechny, kteří certifikát ještě nemají a plánují závodit v zahraničí, aby výše uvedený kurz splnili a 
získaný certifikát zaslali na e-mailovou adresu svazu ( info@cwwf.cz ). 
V případě, že se někdo ze závodníků zúčastní mezinárodního závodu a nebude mít splněný kurz, nebudou 
se mu počítat dosažené výsledky v daném závodě do tabulky Hodnocení výkonnosti. 
 
 

 

189  
Mar 

kalendář pro vyplňování 
soustředění 

Petr Marek připravil návrh kalendáře pro vyplňování soustředění a návrh karty závodníka. 
 

 

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
mailto:info@cwwf.cz
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Ves karta závodníka @úkol: připomínky k návrhu, O: L. všichni, T: 31.8.2022 
 
Uzavřeno, bude dopracováno pro další sezónu. 
 

203 
(WB) 

R 
Kol 

ME ve wakeboardingu Zástupce klubu WSC, požádal o start na vlastní náklady pro závodníka Davida Brummela na 
ME WB 2022 v Dánsku v termínu 22.-25.9.2022 
VV žádost schválil. 
 

Hlasování VV 
– jednomyslně 

Nově vložené body 

204 R 
Hor 

Zrušení pracovního místa 
generálního sekretáře 

Vzhledem k nejistotě, že bude mít svaz k dispozici zdroje financování na mzdové prostředky v roce 2023 
rozhodl VV o zrušení pracovního místa generálního sekretáře v zaměstnaneckém poměru. Způsob zajištění 
role generálního sekretáře bude stanoven v závislosti na výsledku zajištění financování svazu na rok 2023. 
 

Hlasování VV 
– jednomyslně 
 

205 R 
Ves 

MSJ, Kmentová VV na základě žádosti klubu WSN schválil start závodnice Klaudie Kmentové na MSJ, které se koná  
5-8.1.2023 v Chile. 

Hlasování VV 
– jednomyslně 
 

206 R 
Hor 

Směrnice Orgány Svazu VV Schválil verzi 4 směrnice 2.1. svazu. Schválená verze platí do další valné hromady, kde bude ratifikována 
nebo upravena. 
 

 

207  
Hor 

Výroční zpráva Za rok 2022 bude zpracována komplexní výroční zpráva Svazu (náhrada minulých zpravodajů) 
@úkol: struktura zprávy, O: Hořký, T: 31.10.2022 
@úkol: podklady pro jednotlivé body, O: všichni, T: 30.11.2022 
 
 

 

208 I 
Hor 

Valná hromada V důsledku požadavků v dotační výzvě NSA pro financování Svazů v roce 2023 může vyvstat nutno svolat VH 
Svazu ještě v průběhu prosince 2022. O termínu případné VV budou zástupci klubů informováni 
prostřednictvím pozvánky. Pokud bude potřeba na VH upravit Stanovy Svazu, bude VH prezenční, jinak 
prostřednictvím videokonference. Předpokládaný termín prezenční VH ČSVLW je 16.12.2022 na Strahově. 
Aktualizace 1.11.:  VH bude svolána na 16.12.2022 

 

209  
Alb 

Aktualizace www stránek Je nutné zaktualizovat všechny sekce na www stránkách Svazu. NSA deklarovala, že bude používat jako 
jeden z informačních zdrojů.  
@úkol: rozdělit části stránek pro kontrolu mezi jednotlivé členy VV, O: Albrecht, T: 31.10.2022 
@úkol: provedení kontroly přidělené sekce a dodání podkladů pro aktualizaci, O: všichni, T: 20.11.2022 
@úkol: aktualizace www, O: Hořký, T: 31.11.2022 
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210  
Alb 

Registrace klubů 2023 Registrace klubů, členů a závodníků proběhne stejným způsobem jako v loňském roce 
@úkol: příprava formulářů, O: Albrecht, T: 15.11.2022 
@úkol: příprava databáze, O: Hořký, T: 15.11.2022 
 

 

211 R 
Hor 

Registrace klubů 2023 - 
poplatky 

Vzhledem k navyšování nákladů svazu, rozhodl VV o navýšení poplatku za registraci klubu na 5.000,- Kč a 
poplatku za registraci závodníka na 200,- Kč. 
Úprava bude zapracována do příslušné směrnice a předložena ke schválení VH. 
 

Hlasování VV 
– jednomyslně 
 

212  
Led 

Vyhodnocení výkonů 2022  
@úkol: návrh žebříčků a hodnocení výkonnosti, O: Ledvinová, T: 30.11.2022 
 

 

213  
Sta 

Údržba majetku @úkol: připravit seznam potřebných dílů a dalšího vybavení pro lodě a další majetek, O: Starka, T: 
30.11.2022 
 

 

214 I 
Hor 

Schůzka NSA Na 1.11. je svolána schůzka NSA k novinkám v rejstříku sportu a k nové dotační výzvě pro financování Svazů. 
Schůzky se zúčastní Lukáš Hořký. 
O závěrech schůzky budou kluby informovány samostatně. 
 

 

215 I 
Hor 

Porada předsedů ČUS Na 23.11. je plánována porada předsedů svazů ČUS. Program schůzky je jen informativní. Lukáše Hořkého 
na schůzce zastoupí Lucie Albrecht. 
 

 

216  
Hor 

Informační systém CWWF Vzhledem k tomu, že od roku 2023 bude výrazně snížena míra podpory administrativních procesů Svazu ze 
strany sekretariátu, rozhodl VV o doplnění informačního systému Svazu o nové funkcionality tak, aby bylo 
možné většinu kroků řešit samoobslužně. 
@úkol: návrh funkcionalit do IS, O: Všichni, T: 15.11.2022 
@úkol: analýza a rozpočet nákladů na rozšíření IS, O: Hořký, T: 30.11.2022 
 

 

217 R 
Hor 

Financování přípravných 
závodů 

VV stanovil hodnotu bodu pro financování přípravných závodů podle bodu 3.10. směrnice 7.2. na částku 
1300 Kč 
 

Hlasování VV 
– jednomyslně 
 

218 I 
Alb 

Termín dalších VV Předpokládané termíny VV do konce roku 2022 jsou: 
9.11.2022 Zoom 
24.-25.11.2022 Prezenční 
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219  
Neč 

Zhodnocení závodů 
ČSVLW 2022 

 
@úkol: Zhodnocení závodů ČSVLW 2022, O: Nečas, T: 6.11.2022 
 

 

220  
Led 
Sta 
 

Vyúčtování provozu 
svazových lodí 

Bude připravena jednotná forma vyúčtování provozu lodí, svěřených jednotlivým provozovatelům 
(vycházející z výběrového řízení). 
@úkol: Příprava jednotné formy vyúčtování provozu lodě, O: Ledvinová, Starka, T: 6.11.2022 
@úkol: Seznam závodníků, kteří mají nárok na snížený poplatek za amortizaci, O: Ledvinová,  T: 6.11.2022 

 

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. 


