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Zápis	z	jednání	předsednictva	ČVS	2.6.2022,	13.00hod,	č.5/2022	
	
Místo	konání:	Zasedací	místnost	loděnice	ČVUT	Praha-	Chuchle,	Strakonická	49.	
	
Přítomni:	O.	Šebek,	P.	Šveňha,	Z.	Žaba,	P.	Hlídek,	S.	Kouřilová	
	
Stálí	hosté:	J.	Johánek	
	
Online:	M.	Polášek,	J.	Makovička,	L.Kubrycht,	R.	Vondrák	
	
Hosté:	O.	Synek,	D.	Kyncl,	P.Panuška,	A.	Herinková,	Z.Norková,	J.Havlíček,	M.	
Kurfirst,	V.Burda,	Z.	Mejstřík	
	
	
Program	jednání:	
	
1. Zahájení	jednání	

Předseda	ČVS	zahájil	jednání,	přivítal	přítomné	a	informoval	o	nepřítomných	
a	online	připojených.		

2. Kontrola	zápisu	

Proběhla	kontrola	zápisu	a	nebyly	konstatovány	žádné	rozpory	v	naplňování	
přijatých	usnesení	a	plnění	úkolů.		

3. Zpráva	sekretariátu	

 
a) 6.5.	 byli	 zveřejněni	 kandidáti	 světových	 a	 evropských	 šampionátů,	 19.5.	

proběhl	 webinář	WR.	 Nutno	 ustanovit	 OV	 a	 začít	 pracovat	 na	 vyplnění	
všech	podkladů	a	připravit	prezentaci.		
WR	chce	znát	složení	organizačního	výboru.		
Termíny	:		10.	7.		deadline	pro	zaslání	kompletní	kandidatury	

13.	8.		na	kongres	Evropské	veslařské	konfederace	by	měl	být	
tištěný	materiál	k	rozdávání	před	kongresem	

Vzhledem	k	avizovanému	ukončení	 činnosti	 stávajícího	OV	pod	vedením	
Dušana	 Macháčka	 a	 Pavla	 Šebesty,	 pro	 které	 bude	 MS	 Račice	 2022	
vyvrcholením	mnohaleté	činnosti,	je	nutné	ustanovit	nové	OV	pro	případné	
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podání	 kandidatur	 i	 pořádání	 světových	 soutěží	 v	období	 2024-2027.	
Navrhovaným	kandidátem	na	šéfa	OV	je	David	Kyncl.		

	
b)	 	Nutno	začít	 finalizovat	kandidaturu	na	Coupe	de	 la	 Jeunesse	2024	 -	7.8.	

2022	 bude	 kongres	 zemí	 CdlJ,	 kde	 se	 bude	 rozhodovat	 o	 přidělení.	
Konkurencí	je	Portugalsko.		
V	případě	 závazného	 zájmu	o	 kandidatury	bude	nutná	účast	 předsedy	 a		
doplnění	prezentace	v	Power	Pointu	a	video	z	areálu.	

	
c)	 Sekretariátu	 ČVS	 byla	 oznámena	 výše	 dotace	 v	 programu	 Podpora	

sportovních	 svazů.	 Dotace	 na	 rok	 2022	 je	 navržena	 v	celkové	 výši	 o	
5.170.071,-	 Kč	 méně	 než	 v	roce	 2021.	 Z	tohoto	 vyplývá,	 že	 ČVS	 byl	
algoritmem	 NSA	 hodnocen	 velmi	 nízko.	 Proti	 tomuto	 jsme	 se	 výrazně	
ohradili.	V	týdnu	po	6.6.	je	potvrzena	schůzka	předsedou	NSA	Neusserem.	
S	ohledem	 na	 výši	 dotace	 předsednictvo	 předloží	 na	 Valné	 hromadě	
aktualizovaný	rozpočet,	který	bude	zohledňovat	nižší	dotaci	od	NSA.			

	
d)	 Zpracovává	 se	 dotace	 programu	 Podpora	 reprezentace	 parasport	 -	 NSA	

chce	doložit	 reprezentační	 smlouvy	 se	 sportovci	 –	 splňuje	 pouze	Václav	
Trnka.	 Podmínky	 podpory	 jsou	 tvrdé	 a	 z	 paraveslařů	 je	 zatím	 nikdo	
nesplňuje.		
Je	však	nutno	rozhodnout,	zda	se	budeme	paraveslování	věnovat,	hledat	
sportovce	 (D.Kyncl	 v	 tom	 již	 činí	 kroky),	 kteří	 by	 byli	 schopni	
reprezentovat.	 	ČVS	 bude	 muset	 udělat	 min.	 tříletý	 program	 podpory	 z	
vlastních	prostředků.	Podle	současných	podmínek	NSA	jsou	nutné	min	3	
starty	na	ME	či	MS-a	to	pro	tu	nejnižší	podporu.	O.Šebek	je	v	kontaktu	se	
sportovním	klubem	Jedličkova	ústavu	a	na	červen	je	domluvena	návštěva	
sportovců	v	některém	z	pražských	klubů.	
	

e)		Všichni	předsedové	komisí	a	členové	předsednictva	dodají	v	termínu	do	7.6.	
do	12:00hod	podklady	pro	Výroční	zprávu	za	rok	2021.	

	
f)			Předsednictvo	schválilo	vypsání	ergoregat	na	rok	2023	viz	příloha	č.1.	
	
g)			V	majetku	ČVS	je	stále	evidována	kovová	tribuna	na	parc.	č.	st.	194.	Bude	ji	

třeba	vyřadit	převodem	na	NOC	VS.	Schváleno	VH	ČVS,	když	se	řešil	vklad	
majetku	do	NOC	VS,	ale	tato	položka	vypadla.	
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h)		WR	byl	obeznámen,	že	byla	Lucie	Žabová	jmenována	jako	odpovědná	osoba	
za	safeguarding.	Musíme	vypracovat	politiku,	zásady	a	postupy	v	případě	
porušení.		

	
i)	 	 V	 květnu	 došlo	 k	 překročení	 obratu	 1	 mil.	 Kč	 (prodej	 trenažérů	 a	 lodí	

z	dražby),	proto	se	musí	ČVS	registrovat	k	plátcovství	DPH	do	15.6.2022.	
							Jako	plátce	budeme	vystupovat	od	1.7.	a	automaticky	se	stáváme	měsíčním	

plátcem.	 To	 znamená	 každý	 měsíc	 kontrolní	 hlášení	 a	 přiznání	 k	 DPH.	
Účetní	 bude	 potřebovat	 doklady	 včas,	 ne	 jako	 teď	 -	 platí	 pro	 všechny	
fakturující	na	ČVS!	

	
j)	 Jako	 zástupce	 ČVS	 na	 Evropský	 kongres	 (13.8.2022)	 v	Mnichově	 je	

nominován	J.	Johánek.	
	
k)			Máme	informaci,	že	probíhají	kontroly	NSA	na	dotace	z	programu	Můj	klub-

kontrolovali	docházku	sportovců	a	trenérů,	seznamy	sportovců	a	trenérů,	
náplně	tréninků	-	poměrně	podrobná	kontrola	-	nutno	upozornit	kluby,	aby	
se	podle	toho	zařídily.	

	
l)	 Bylo	 diskutováno	 stanovisko	 ČVS	 k	 závěrům	 konference	 „Jednotná	

prezentace	 sportu	 doma	 i	 zahraničí“,	 která	 se	 konala	 28.	 4.	 2022	 na	
Ministerstvu	 zahraničních	 věcí,	 konkrétně	 se	 jedná	 o	 stanovisko	 ČVS	
k	názvům	Česká	republika,	Česko,	případně	Czech	Republic	vs.	Czechia.	Náš	
názor	 bychom	měli	 promítnout	 i	 do	 označení	 naší	 reprezentace	 na	 MS	
2022.	 Většinová	 preference	 sportovních	 organizací	 v	ČR	 je	 používání	
jednoslovného	názvu,	sportovci	napříč	sporty	i	naši	reprezentanti	preferují	
ponechání	 stávajícího	názvu	Czech	Republic.	V	rámci	diskuse	na	 jednání	
rozšířeného	předsednictva	ČVS	převážila	preference	dvouslovného	názvu	
a	toto	téma	bude	předmětem	diskuse	i	v	rámci	|Valné	hromady	ČVS.		

	
m)	 Byla	 zpracována	 účetní	 uzávěrka	 za	 rok	 2021,	 hospodářský	 výsledek	 je	

kladný	ve	výši	1,076	mil.	Kč.	Kompletní	materiály	budou	předloženy	Valné	
hromadě.	

	
n)		Zapsání	s.r.o.	České	veslování	–	chybí	získat	svolení	města	Praha	k	zapsání	

sídla	společnosti	na	adresu	budovy	na	Strahově-	Zátopkova	100/2.	
	
o)	Na	závody	SP	stále	platí	covid	protokol	včetně	omezení	počtu	kreditovaných	

účastníků	mimo	sportovce	a	trenéry.	
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4. Zpráva	sportovního	úseku	dospělí	a	mládež		

O.Synek	 seznámil	 přítomné	 s	hodnocením	 účasti	 závodníku	 na	 1.	 kole	 SP	
v	Bělehradě	viz	příloha	č.2.		

O.Synek	 předložil	 návrh	 nominace	 na	 2.	 kolo	 SP	 včetně	 zdůvodnění	 účasti	
závodníků	kategorie	U23	a	neúčasti	2xMLV	a	4x-.	

P.Panuška	okomentoval	vystoupení	závodníků	na	regatě	v	Essenu	a	představil	
další	program	týmu	U23	směrem	k	MS	Varese.		

O.Synek	 informoval	 o	 nominačních	 závodech	 pro	 posádky,	 které	 nejsou	
v	oficiální	 nominaci	 ČVS.	 Pro	 kategorii	 U23	 5.7.2022	 Račice,	 pro	 kategorii	
seniorů	A	8.8.2022	Račice.		

V	rámci	diskuse	proběhl	dotaz	na	hodnocení	posádek	vůči	nejlepším	světovým	
časům,	 metodikem	 ČVS	 byla	 potvrzena	 správnost	 této	 metodiky,	 která	 je	
využívána	všemi	velkými	federacemi.		

Předsednictvo	 ČVS	 vzalo	 na	 vědomí	 písemnou	 zprávu	 o	 účasti	 juniorského	
týmu	 na	 ME	 ve	 Varese,	 ocenilo	 výkon	 4x-jři	 a	 pogratulovalo	 závodníkům,	
trenérům	i	UTM.	

Předsednictvo	 odsouhlasilo	 navržený	 rozpočet	 SCM	 včetně	 příspěvků	 na	
sportovní	činnost	jednotlivým	členům	SCM	viz	příloha	č.3.	

Libor	Kubrycht	v	pozici	pověřeného	trenéra	kategorie	Beach	sprint	oznámil,	
že	nominačním	závodem	pro	kategorii	Beach	sprintů	pro	rok	2022	bude	regata	
na	Seči,	konaná	dne	27.8.2022	

5. Zpráva	PR	a	marketing	(D.Kyncl)	

David	Kyncl	informoval	předsednictvo	o	aktivitách	oddělení	PR	a	marketingu.	

a) Spolupráce	ČT-	je	dokončována	výroba	dvou	40min	pořadů,	které	budou	
propagovat	 veslování.	 První	 tématicky	 historie	 a	 osobnosti,	 druhý	
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představení	 aktuálního	 reprezentačního	 týmu.	 Premiéra	 pořadů	 bude	
v	červnu,	reprízy	v	září	před	MS.			
V	7	 klubech	 již	 proběhlo	 a	 ve	 3	 dalších	 do	 poloviny	 června	 proběhne	
natáčení	pětiminutových	medailonků-	představení	jednotlivých	klubů.	Ty	
budou	 vysílány	 v	průběhu	 celého	 léta	 jako	 výplně	 mezi	 sportovními	
přenosy	na	ČT24.	

b) Dne	11.5.	proběhla	akce	představení	reprezentace	médiím-	velmi	pozitivní	
výstupy	včetně	 fotografií	 reprezentačních	posádek	 s	pozadím	Pražského	
hradu,	akce	byla	pozitivně	hodnocená	médii	i	samotnými	závodníky.	Byla	
diskutována	přítomnost	Adama	Kapy	ve	skotské	sukni.		

c) Medializace	 SP-	 s	ohledem	 na	 přijatá	 rozhodnutí	 byla	 zajištěna	 osobní	
účast	redaktora	ČT	 i	Českého	rozhlasu	na	1.	kole	SP	a	 i	přes	konkurenci	
finálového	víkendu	MS	v	hokeji	a	ME	ve	vodním	slalomu	monitoring	ukázal	
silný	 zásah	 příspěvku.	 Z	důvodu	 výše	 uvedených	 sportovních	 akcí	 byl	
přenos	zařazen	do	programu	ČT	Sport	+	(HBB	TV),	další	2	kola	SP	již	budou	
vysílána	na	ČT	Sport	ve	standardním	vysílání.		

d) D.Kyncl	oznámil	uzavření	obchodní	dohody	o	obsazení	pozice	generálního	
partnera	 ČVS,	 finanční	 plnění	 poskytuje	 ze	 soukromých	 zdrojů	
spolumajitel	 společnost	 Avast	 Ondřej	 Vlček,	 příslušné	 reklamní	 plochy	
budou	poskytnuty	nadačnímu	fondu	Dobrý	anděl.	Cílem	této	spolupráce	je	
aktivní	zapojení	reprezentantů	i	širší	veslařské	komunity	do	podpory	této	
charitativní	organizace.		

e) D.Kyncl	 informoval	 o	 součinnosti	 marketingového	 oddělení	 ČVS	 na	
organizaci	 Primátorek-dodání	 materiálu	 do	 bouletinu	 a	 zajištění	
prezentačního	stánku	s	možností	zakoupení	vstupenek	na	MS	v	Račicích.		

f) D.Kyncl	pozitivně	hodnotí	spolupráci	s	redaktorkou	webu	a	sociálních	sítí	
Martinou	Součkovou.	O.Šebek	poděkoval	D.Kynclovi	za	jeho	činnost,	která	
je	velmi	viditelná	a	ocenil	jeho	pracovní	nasazení.	

6. Příprava	Primátorek	

P.Šveňha	informoval	přítomné	o	přípravách	Primátorek.	Novinkou	je	výstava	
obrazů	Row	Row	Row	na	smíchovské	Náplavce.		
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Organizátory	 je	 vznesen	 apel	 na	 dodržování	 plavebních	 pravidel,	 jejich	
porušování	bude	striktně	sankcionováno.		

I	 přes	 skutečnost,	 že	 celkový	 počet	 účastníků	 i	 přihlášených	 posádek	 je	
v	součtu	srovnatelný	s	předchozími	roky,	hlavní	kategorie	osem	seniorských	
posádek	 jsou	 početně	 méně	 obsazené,	 nezvykle	 úzké	 je	 i	 startovní	 pole	
dorosteneckých	kategorií.		

Proběhla	 diskuse	 přítomných	 nad	 neúčastí	 závodníků	 Dukly	 a	 diskuse	 nad	
řadou	 dalších	 restrikcí	 ve	 vypsání	 závodů,	 v	obou	 diskusích	 zazněla	 řada	
protichůdných	argumentů	na	danou	problematiku.		

M.Polášek	 vznesl	 oficiální	 žádosti	 o	 projednání	 a)preference	 podzimního	
termínu,	 b)umožnění	 startů	 společenství	 alespoň	 3	 klubů,	 c)kompromisní	
řešení	 možného	 staru	 závodníků	 Dukly,	 kteří	 nejsou	 smluvními	 sportovci	
(nepobírají	finanční	odměnu).	

S	ohledem	 na	 skutečnost,	 že	 pořadatelem	 závodů	 není	 ČVS,	 ale	 Pražský	
veslařský	svaz,	navrhuje	předsednictvo	problematiku	projednat	po	skončení	
letošních	závodů,	ideálně	formou	diskuse	na	Valné	hromadě,	případně	jednání	
předsednictva	a	předložit	PVS	doporučující	stanoviska.	Současná	situace	byla	
ve	 shodě	 označena	 za	 „prohru“	 všech	 účastníků.	 O.Synek,	 jako	 představitel	
Dukly,	 byl	 vyzván,	 aby	 tato	 problematika	 na	 příště	 byla	 řešena	 standardní	
formou	jednání	funkcionářů,	nikoliv	protestními	akcemi	sportovců.		

7. Dohoda	o	narovnání	Cemex	

O.Šebek	 informoval	přítomné,	 že	nadále	platí	dohoda	na	všech	principech	a	
podpis	bude	realizován	ihned	po	dokončení	posledních	formálních	a	právních	
úkonů	 (geometrický	 výpis	 pozemků,	 které	 budou	 součástí	 daru,	 podpis	
trojstranné	dohody	od	společnosti	Diamo).	

8. Informace	o	přípravách	MS	

O.Šebek	informoval	o	přípravách	MS,	které	zajišťuje	OV	pod	vedením	Dušana	
Macháčka.	Přípravy	probíhají	bez	závažnějších	komplikací,	tématem	zůstává	
vodní	hladina	i	nárůst	cen	služeb	jako	je	ubytování,	doprava	atp.	Je	přihlášeno	
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více	než	60	federací.	Součástí	programu	MS	bude	i	rozlučkový	závod	O.Synka	
s	jeho	 zahraničními	 soupeři,	 ten	 bude	 zařazen	 po	 skončení	 sobotního	
programu.	O.Šebek	 informoval,	že	byl	 již	zahájen	prodej	vstupenek,	který	 je	
možný	 realizovat	 i	 prostřednictvím	 webových	 stránek	 ČVS.	 V	rámci	 VIP	
hospitality	budou	zřízeny	2	stany,	jeden	WR	Family	(zástupci	mezinárodních	
federací,	 delegáti	 WR,	 OV	 +	 partneři	 Sportinvestu),	 druhý	 pro	 hosty	 ČVS,	
vedení	 ČVS,	 kluby	 ČVS,	 předsedové	 komisí,	 zasloužilí	 sportovci	 a	 čestní	
členové.	Vzhledem	ke	kapacitním	možnostem	budou	jednotlivé	skupiny	zvány	
na	jednotlivé	dny	šampionátu.	VIP	hospitality	bude	zřízeno	pouze	ve	finálové	
dny-	tzn.	pátek-neděle.		

O.Šebek	 zopakoval	 informaci,	 že	 každý	 klub	 ČVS	 obdrží	 10	 vstupenek	 na	
závodní	 dny	 bez	 finálovéího	 programu	 (neděle-čtvrtek),	 2	 VIP	 vstupy	 na	
finálové	dny	(pátek-neděle)	a	možnost	hromadného	nákupu	vstupenek	přes	
ČVS	se	slevou	30%.	Nutno	realizovat	do	30.6.2022.	

Součástí	 doprovodného	 programu	 bude	 aktualizovaná	 výstava	 Row	 In	 Art-	
stávající	výstava	Row	Row	Row	doplněná	o	další	díla	s	veslařskou	tématikou.		

9. Zprávy	komisí		

a) Přestupová	komise:	V.	Burda	 informoval,	 že	přestupová	komise	neřešila	
žádné	podněty,	komise	je	akceschopná	a	připravená	případné	spory	řešit.		
	

b) Komise	akademického	veslování:	T.Macas	okomentoval	zprávu	o	činnosti	
akademické	 komise,	 která	 je	 přílohou	 č.4.	 Zdůvodnil	 záměr	 konání	
akademického	 MČR	 v	Českých	 Budějovicích	 a	 potvrdil	 zařazení	 závodů	
akademiků	 v	rámci	 regaty	 Masters	 v	Třeboni,	 které	 však	 nebudou	 mít	
formu	 akademického	 MČR.	 T.Macas	 dále	 informoval	 o	 tom,	 že	 i	 přes	
vyřazení	 veslování	 ze	 struktury	 SC	 Victoria,	 mají	 veslaři	 možnost	 být	
zařazeni	 do	 projektu	 UNIS,	 jejich	 nominace	 je	 závislá	 na	 jednotlivých	
univerzitách.	 Pozitivně	 je	 vnímáno	 založení	 veslařského	 klubu	 při	 UK	
Praha,	 kde	 je	o	 veslování	 rostoucí	 zájem.	Dále	byla	diskutována	nutnost	
stanovení	 pouze	 jedné	 osoby,	 která	 bude	 veslařskou	 problematiku	
komunikovat	 s	ČAUS.	 O.Šebek	 se	 na	 toto	 téma	 potká	 s	T.Macasem	 a	 do	
Valné	hromady	bude	tato	osoba	oficiálně	ustanovena.		
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c) Trenérsko-metodické	 komise:	 P.Panuška	 informoval	 o	 aktivitách	
trenérsko-metodické	 komise.	 Probíhá	 spolupráce	 s	O.Synkem	 na	
přípravách	 testových	 baterií	 pro	 reprezentanty	 včetně	 vyhodnocování	
výkonnostních	parametrů	jako	podklad	k	nominaci	reprezentantů.	Komise	
dále	ve	spolupráci	s	FTVS	realizuje	vzdělávání	trenérů	A	a	B,	kurzy	licence	
C	probíhají	online	formou	pod	vedením	P.Panušky.		
10.4.	proběhl	v	Pardubicích	seminář	trenérů,	kterého	se	účastnilo	přes	100	
posluchačů.		
J.	 Havlíček	 nabídl	 trenérsko-metodické	 komisi	 možnost	 aktualizace	
trenérských	průkazů	do	 formy	standardizované	plastové	karty,	obdobně	
jako	to	mají	rozhodčí.	
P.Panuška	vyzval	ke	zvážení	využití	online	prostředí	k	prezentaci	výsledků,	
statistik,	vypsání	i	případné	administraci	změn	atp.	Takovéto	aplikace	jsou	
v	jiných	 sportovních	 svazech	 a	 zahraničních	 federacích	 běžné	 a	 hodně	
využívané.	O.Šebek	tuto	iniciativu	vítá	a	podporuje,	poukázal	i	na	potřebu	
zapojení	 environmentálního	 přístupu	 sportovních	 federací	 k	jejich	
činnosti-případná	 úspora	 oběhu	 tiskovin	 by	 mohla	 být	 další	 přidanou	
hodnotou	 této	 aplikace.	 S	ohledem	 na	 rozpočtové	 možnosti	 bude	 tato	
aktivita	zařazena	mezi	priority	na	další	období.		
	

d) Komise	 rozhodčích:	 J.Havlíček	 okomentoval	 zprávu	 o	 činnosti	 komise	
rozhodčích	viz	příloha	č.5,	představil	nominace	rozhodčích	na	závody	v	ČR	
i	 nominaci	 rozhodčích	 doplněnou	 o	 zahraniční	 kolegy	 na	MS	 v	Račicích.	
Předsednictvo	odsouhlasilo	požadavek	na	nákup	materiálu	v	hodnotě	cca	
30.000,-.	
Předsednictvo	 podpořilo	 záměr	 zapojení	 osoby	 Arnošta	 Poisla	 do	
rozlučkového	závodu	Ondry	Synka.		
J.Havlíček	vznesl	požadavek	na	O.Synka	a	V.Kučeru,	aby	mu	dodali	oficiální	
seznam	reprezentantů,	kteří	mohou	na	MČR	startovat	se	státními	symboly	
na	 veslech.	 	 J.Havlíček	 poděkoval	 za	 možnost	 uspořádání	 dvoudenního	
semináře	v	Račicích	a	uvítal	osobní	přítomnost	předsedy	ČVS	a	M.Kurfirsta.		



	
	

Č	E	S	K	Ý			V	E	S	L	A	Ř	S	K	Ý			S	V	A	Z	
C	z	e	c	h			R	o	w	i	n	g			A	s	s	o	c	i	a	t	i	o	n	

	

	
	

ČESKÝ	VESLAŘSKÝ	SVAZ	/	CZECH	ROWING	ASSOCIATION	
Zátopkova	100/2,	160	17		Praha	6,	Czech	Republic,	IČO:	48136794	

	
Bank	account	(CZK)	:	MONETA	Money	Bank	:	1723902504/0600	

Bank	account	(EUR)	:	Fio	banka,	a.s.	:	2000949960/2010	
	
	

J.Havlíček	vznesl	dotaz	na	organizační	zajištění	mezinárodního	semináře	
rozhodčích	v	rámci	MS	v	Račicích.	Dále	pak	avizoval	záměr	přihlásit	Helenu	
Klementovou	na	mezinárodní	zkoušky,	ideálně	v	rámci	MS	Račice.	
	

e) Komise	Masters:	 Z.Norková	 informovala	 přítomné	 o	 přípravách	na	MČR	
v	Třeboni	i	světovou	regatu	Masters	na	Bledu.	Vše	probíhá	bez	problémů	a	
členové	komise	aktivně	komunikují.		
Z.Norková	se	ohradila	proti	zpožděnému	zveřejnění	informace	o	regatě	na	
Bledu-	vykomunikováno	s	D.Kynclem	a	zveřejněno.	
Z.Norková	informovala	o	úmrtí	Jindřicha	Januse,	který	zemřel	ve	věku	96	
let.	 Veslařská	 vzpomínka	 na	 tuto	 osobnost	 bude	 součástí	 regaty	Maters	
v	Třeboni.	
		

f) Disciplinární	 komise:	 Z.Mejstřík	 informoval,	 že	 disciplinární	 komise	
neřešila	 žádné	 podněty,	 v	případě,	 že	 nebudou	 další	 covidové	 restrikce,	
členové	 komise	 preferují	 osobní	 jednání	 před	 online	 či	 korespondenční	
formou.		
	

g) Marketingová	 komise:	 M.Kurfirst	 okomentoval	 předloženou	 zprávu	
marketingové	 komise	 viz	 příloha	 č.6.	 Informoval	 o	 aktivitách	 projektu	
Česko	vesluje,	který	je	nyní	rozšířen	o	spolupráci	se	složkami	IZS	+	městy,	
díky	 němuž	 probíhá	 kontaktní	 kampaň	 na	 zářijové	 MS.	 M.Kurfirst	
informoval	o	marketingové	akci	Adopt	Row	,	jejíž	cílem	je	aktivovat	školy	
v	souvislosti	 s	MS	 2022.	 M.Kurfirs	 otevřel	 otázku,	 zda	 je	 dostatečně	
zajištěna	 propagace	 MS	 ze	 strany	 OV,	 zejména	 s	ohledem	 na	 diváckou	
návštěvnost.	Předmětem	diskuse	byla	i	dostatečná	kapacita	tribun	v	Račích	
a	VIP	stanů	(které	mají	prozatím	plánovánu	menší	kapacitu	než	VIP	prostor	
na	Primátorkách).	Dá	 se	 předpokládat	 výrazně	 odlišný	 zájem	o	dny	bez	
finálových	závodů	a	o	dny	s	finálovými	závody.	M.	Kurfirst	bude	iniciovat	
pracovní	 schůzku	 za	 účasti	 D.Kyncl,	 O.Šebka,	 D.	 Macháčka	 a	 zástupců	
agentury	Sportinvest.		
	
O.Šebek	 informoval	 o	 plánovaném	 záměru	 akce	 na	 brněnském	 jezeře	
v	průběhu	finálového	víkendu	MS,	organizačně	akci	zajišťuje	F.Švrček.	Do	
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26.6.2022	předloží	položkový	rozpočet	na	využití	podpory	ze	strany	ČVS	
ve	výši	200.000,-.	
	

h) Zpráva	o	činnosti	Sportcentra	Račice:	V	Račicích	již	zahájena	hlavní	sezóna,	
každý	víkend	probíhá	nějaká	sportovní	akce.	Dle	rozhodnutí	vedení	ČVS	i	
svazu	kanoistiky	račický	kanál	poskytuje	zázemí	(ubytování	a	stravu)	34	
sportovcům	(9	kanoistů	a	25	veslařů)	z	Ukrajiny.	 Jedná	se	o	různorodou	
skupinu	dle	výkonnosti	i	ochoty	zapojit	se	do	aktivit	souvisejících	s	jejich	
pobytem	v	ČR.	Bohužel	došlo	i	k	poškození	lodního	materiálu	(byl	zničen	
dvojskif	 TJ	 KVS	 Štětí).	 Principiálně	 platí	 dohoda,	 že	 náklady	 spojené	
s	ubytováním	 jdou	 na	 vrub	 Sportcentra	 Račice,	 Národní	 svazy	 uhradí	
náklady	 spojené	 se	 stravováním	 (skutečné	 náklady,	 nikoliv	 tržní	 ceny).	
Nastává	komplikace	při	sportovních	akcích,	kdy	je	kapacita	areálu	využita	
na	maximum,	kdy	musí	tato	skupina	využít	náhradní	ubytování	v	ubytovně	
nebo	 tělocvičně.	 Od	 ukrajinských	 sportovců	 i	 členů	 doprovodu	 je	 nyní	
požadována	finanční	spoluúčast	na	nákladech	na	stravování	ve	výši	4.000,-	
Kč	 (ze	 státního	 příspěvku	 na	 jejich	 pobyt	 v	ČR	 ve	 výši	 5.000,-	 Kč).	
S	ohledem	 na	 finanční	 možnosti	 ČVS	 i	 konání	 MS	 v	září	 2022,	
předsednictvo	 pověřilo	 M.Kurfirsta	 k	předání	 informace	 o	 nejzazším	
termínu	 poskytování	 zázemí	 v	Račicích	 k	31.8.2022.	 Předsednictvo	
vyjádřilo	 poděkování	 M.Kurfirstovi	 za	 zajištění	 pobytu	 ukrajinských	
sportovců	v	Račicích.		
	

i) Společenská	 komise:	 A.Herinková	 informovala	 o	 činnosti	 společenské	
komise.	S	ohledem	na	zdravotní	stav	již	aktivní	činnost	nebude	vykonávat	
Jaroslav	 Starosta.	 Do	 činnosti	 se	 aktivně	 zapojí	 Lubica	 Novotníková	 a	
Miroslav	 Laholík.	 V	rámci	 MČR	 v	Račicích	 dne	 27.6.	 proběhne	 oficiální	
předání	 ocenění	 nominovaným	 osobnostem	 za	 rok	 2021,	 které	 si	
nepřevzaly	 v	hotelu	 Pyramida	 v	únoru	 2022.	 A.Herinková	 předá	 jmenný	
seznam	předsedovi,	aby	je	na	tento	ceremoniál	mohl	elektronickou	formou	
pozvat.	Ceremoniál	proběhne	během	finálového	programu	MČR	v	prostoru	
před	hlavní	tribunou.	Bude	nutné	zajistit	zázemí	pro	oceněné	s	ohledem	na	
jejich	možná	 pohybová	 omezení.	 A.	 Herinková	 upozornila	 na	 příležitost	
k	pozvání	 na	 MS	 i	 širší	 skupinu	 zasloužilých	 veslařů	 i	 bez	 předaných	
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ocenění.	O.Šebek	informoval,	že	vzhledem	ke	kapacitním	možnostem	VIP	
stanu	 toto	 nepovažuje	 za	 reálné,	 nicméně	 v	opodstatněných	 případech	
bude	možné	zaslat	pozvání	se	vstupenkou	na	krytou	tribunu.		
	

Po	tomto	bodu	pokračovalo	jednání	v	užším	formátu	bez	zástupců	komisí.	

	

10. Příprava	Valné	hromady		

Organizačním	 zajištěním	 Valné	 hromady	 (rezervace	 prostor,	 akreditace	
delegátů,	občerstvení	a	oběd)	byl	pověřen	J.Johánek.	

Jednání	předsednictva	před	Valnou	hromadou	se	uskuteční	od	9:30	ve	4.	patře	
cílové	věže	v	Račicích.		

Předsednictvo	 se	 zabývalo	 předloženými	 návrhy	 k	projednání	 Valnou	
hromadou	a	vyjádřilo	se	k	jejich	znění	následovně:		

a) Návrh	STK	na	zvýšení	startovného-stav-	doporučeno	(hlasování	6-0-0)	
b) Žádost	SK	Hamr	o	řádné	členství	v	ČVS-	stav-	doporučeno	(pro	5,	proti	0,	

zdržel	se	1)	
c) Návrh	řádů	a	pravidel	příbřežního	veslování-stav-doporučeno	(hlasování	

6-0-0)	

11. Aktualizace	odborných	komisí	

S	ohledem	 na	 dříve	 odsouhlasené	 záměry	 budou	 s	platností	 od	 1.7.2022	
jmenovány	nové	odborné	komise:	

1) Komise	sportovců-	předseda	Miroslav	Vraštil,	členové:	Markéta	Nedělová,	
2	nevrcholoví	sportovci	(bude	doplněno)	

2) Komise	 příbřežního	 veslování-	 předseda	 Libor	Kubrycht,	 členové	 :	 Josef	
Johánek,	Helena	Klementová	

3) Komise	 pro	 problematiku	 Labe	 arény	 Račice-	 předseda	Michal	 Kurfirst,	
členové:	Zdeněk	Žaba,	Petr	Šveňha,	Martin	Polášek,	Jan	Přibyl	
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Vzhledem	 k	nárůstu	 počtu	 komisí	 doporučujeme	 ukončit	 činnost	 komise	
nezávodního	veslování	a	k	úvaze	je	i	ukončení	činnosti	marketingové	komise,	
jelikož	tuto	agendu	zastává	pracovník	sekretariátu	ČVS	D.Kyncl.	

12. Aktualizace	rozpočtu	ČVS	

J.Johánek	 informoval	 o	 přidělení	 dotace	 podpory	 činnosti	 svazu,	 struktuře	
přidělených	prostředků	i	možnostech	případných	transferů	mezi	jednotlivými	
kapitolami.	 Dále	 informoval	 o	 zpřísnění	 účelu	 využití,	 prostředků	 a	
avizovaném	procesu	akceptace	způsobu	vyúčtování	dotace	ze	strany	NSA.			

O.Šebek	 informoval	 členy	 předsednictva,	 že	 se	 důrazně	 ohradil	 proti	
výraznému	 snížení	 dotace	 i	 pod	 avizovanou	 hranici	 93%	 a	 to	 zejména	
s	ohledem	na	sportovní	i	organizační	výsledky	činnosti	ČVS.	Byl	zaslán	oficiální	
email	předsedovi	NSA	a	v	týdnu	po	6.6.	se	uskuteční	osobní	jednání.		

S	ohledem	na	výše	uvedené	skutečnosti	byl	zpracován	aktualizovaný	rozpočet	
ČVS,	který	bude	předložen	Valné	hromadě	ke	schválení.	S	ohledem	na	ponížení	
jednotlivých	kapitol	byla	aktualizována	složka	Reprezentace-	zde	nedošlo	ke	
snížení	 plánovaných	 závodních	 startů,	 výrazně	 bylo	 zapojeno	 i	
spolufinancování	 z	resortních	 center	 včetně	 finanční	 spoluúčasti	 startů	 na	
závodech	 SP.	 Vzhledem	k	nutnosti	 snížení	 výdajových	 prostředků	 v	položce	
Talent	 ID	 bude	 na	 jednání	 předsednictva	 dne	 26.6.	 předmětem	 jednání	
možnost	zrušení	nebo	výrazného	omezení	projektu	Talent	ID.		

V	rámci	kapitoly	Činnost	bude	klubům	na	jejich	činnost	vyplacena	částka,	která	
vyplývá	 z	výše	 přidělené	 dotace,	 která	 bude	 rozdělena	 dle	 obvyklého	 klíče.	
Částka	na	činnost	pro	kluby	ČVS	je	v	navrhovaném	rozpočtu	o	1,8mil	nižší	než	
v	roce	2021.	Vedení	ČVS	bude	činit	takové	kroky,	aby	v	případě	ekonomických	
možností	rozpočtu	ČVS	byly	na	konci	kalendářního	roku	prostředky	na	činnost	
vyplaceny	ve	stejné	výši	jako	v	roce	2021,	ale	tento	příslib	je	možné	realizovat	
až	po	získání	dalších	prostředků	do	rozpočtu	ČVS.	V	navrhovaném	rozpočtu	
jsou	započítány	další	rozpočtové	úspory,	které	však	neovlivní	činnost	svazu.	
Navýšení	 výdajů	 na	 marketingové	 aktivity	 budou	 hrazeny	 z	prostředků	
obchodní	činnosti	s.r.o.	České	veslování	a	nezatíží	tak	rozpočet	ČVS.		



	
	

Č	E	S	K	Ý			V	E	S	L	A	Ř	S	K	Ý			S	V	A	Z	
C	z	e	c	h			R	o	w	i	n	g			A	s	s	o	c	i	a	t	i	o	n	

	

	
	

ČESKÝ	VESLAŘSKÝ	SVAZ	/	CZECH	ROWING	ASSOCIATION	
Zátopkova	100/2,	160	17		Praha	6,	Czech	Republic,	IČO:	48136794	

	
Bank	account	(CZK)	:	MONETA	Money	Bank	:	1723902504/0600	

Bank	account	(EUR)	:	Fio	banka,	a.s.	:	2000949960/2010	
	
	

Rozpočet	je	navržen	s	kladným	hospodářským	výsledkem	ve	výši	765.392,-	Kč	
a	může	být	průběžně	aktualizován	s	ohledem	na	další	finanční	zdroje	na	straně	
výnosů	(jednání	s	NSA,	obchodní	aktivity	s.r.o.,	podíl	na	zisku	z	MS)	

	

	

	

13. Diskuse,	různé	

Z.Žaba	 požádal	 o	 přidělení	 jednoho	 katamaránu	 pro	 potřeby	 oblasti	 Labe,	
který	 bude	 na	 vleku	 umístěn	 v	Račicích	 a	 pod	 vedením	 Z.Žaby	 případně	
půjčován	klubům	z	labské	oblasti.	

Z.Žaba	informoval	o	změnách	ve	vedení	VH	Ohře	Louny.	

P.Šveňha	informoval	o	novém	předsedovi	VK	Slavia	Praha.	

O.Šebek	 informoval	 o	 připravovaném	 memorandu	 olympijských	 vodních	
sportů	 (veslování,	 kaoistika,	 jachting)	 s	jednotlivými	 povodími	 ohledně	
možného	vstřícnějšího	přístupu	k	pronájmu	pozemků	a	poplatku	za	umístění	
mol	na	vodních	tocích.	

Jednání	skončilo	ve	20:00hod.	

	


