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Termín jednání VV Místo Přítomní členové VV Hosté 

24.11.2022  17.00-22.00 
25.11.2022  09.00- 12.00 

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

Lucie Albrecht, generální sekretář  
 

                      *  

 

A. INFORMACE  A ROZHODNUTÍ VÝKONNÉHO VÝBORU 

ČÍSL
O 

R/I Téma Obsah informace / rozhodnutí Způsob 
rozhodnutí 

BODY Z PŘEDCHOZÍHO OBDOBÍ 

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  

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 
 

 

INFORMACE PRO ČLENY ČSVLW (10/2022) 
ZA OBDOBÍ 26.10.2022 - 25.11.2022 
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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. 
 

 

207  
Hor 

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

 

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 
 

 

210 I 
Alb 

Registrace klubů 2023 Registrace klubů, členů a závodníků proběhne stejným způsobem jako v loňském roce 
 
Edit: Podklady k registraci byly rozeslány klubům 
 

 

212 R 
Led 

Vyhodnocení výkonů 2022 VV rozhodl, že pro účely národního žebříčku bude použit žebříček, který logikou a formou odpovídá 
evropskému žebříčku IWWF. 
 

Hlasování VV 
– jednomyslně 

213  
Sta 

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

 

216 R 
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. 
Do systému budou přidány následující funkcionality: 

- U členů bude přidán telefon, e – mail a adresa bydliště 

- Filtry pro statistiku 

- Evidence minut tréninku talentované mládeže 

- Evidence prohlášení závodníka 

Hlasování VV 
– jednomyslně 



3 
 

- Seznam závodníků pro pořadatele závodů 

 

219 I 
Neč 

Zhodnocení závodů 
ČSVLW 2022 

Všechny závody splnily podmínky financování. Ve zprávách hl. rozhodčích byly zmíněny následující 
technické problémy: 

- Problémy s vysílačkami (slabé baterie) 

- Problémy s přenosem z lodi 

 

 

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: 4.12.2022 
@úkol: Seznam závodníků, kteří mají nárok na snížený poplatek za amortizaci, O: Ledvinová,  T: následně 

 

Nově vložené body  

221 
(VL) 

R 
Nec 

Mezinárodní seminář 
rozhodčích IWWF 

Seminář se koná 24.-26.3.2023 v Londýně (Stansted). 
VV rozhodl, že na seminář vyšle dva rozhodčí, kteří následně proškolí rozhodčí na národním semináři 
rozhodčích. Manažer rozhodčích Zdeněk Nečas byl pověřen oslovením případných zájemců z řad 
rozhodčích. 
 

Hlasování VV 
– jednomyslně 

222 R 
Hor 

Kongres IWWF 2023 VV rozhodl nevysílat delegáta na kongres IWWF. Tento kongres není volební a nejsou žádná témata, která 
by ČSVLW potřeboval projednat. 

Hlasování VV 
– jednomyslně 

223 I 
Alb 

VH ČSVLW  VH ČSVLW se koná dne 16.12.2022 na Strahově v aule areálu ČUS.   

224 
(WB) 

R 
Ves 

Přestup závodníka  Klub WKS požádal o přestup závodníka Adama Lejska z klubu WTA. Žádost potvrdily oba dotčené kluby. 
VV žádost o přestup schválil. 
 

Hlasování VV 
– jednomyslně 

225 
(VL) 

R 
Ves 

Sofie Veselá, zranění Zástupce klubu SWP požádal, aby Sofii Veselé byla uznána podmínka splnění účasti na čtyřech závodech, 
přestože je z důvodu sportovního zranění neabsolvovala. VV splnění podmínky pro příspěvek na minutu 
tréninku schválil. 
 

Hlasování VV 
– jednomyslně 

225 
(VL) 

R 
Ves 

Kolman lyže Reprezentant Martin Kolman požádal o nový pár skokových lyží. Vzhledem ke stavu financování svazu 
výkonný výbor tuto žádost neschválil. 
 

Hlasování VV 
– jednomyslně 
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226 
 

R 
Ves 
Kol 

Antidopingové certifikáty 
ADEL 

VV rozhodl, že antidopingové certifikáty ADEL bude požadovat po účastnících mezinárodních titulárních 
závodů. Účastníci ostatních závodů jsou povinni si na vlastní zodpovědnost zjistit, zda pořadatel certifikát 
ADEL požaduje. 
 

Hlasování VV 
– jednomyslně 

227 I 
Alb 

Síň slávy ČSVLW Kluby byly prostřednictvím e-mailu požádány o nominaci kandidátů do Síně slávy. Návrhy budou přijímány 
do 4.12.2022. 

 

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. 


