
Zápis ze zasedání č. 7/2022 Kontrolní komise ČVS 
  

    
Datum zasedání: 4. 11 2022 
Místo zasedání: klubovna VK Blesk Praha 
Začátek zasedání: 15.45 hodin 
Přítomni:  Slávka Kouřilová, Klára Janáková, Marcela Laštovková 
 
 
 
Program zasedání: 
 

1. Zahájení zasedání a odsouhlasení programu 
2. Posouzení programů pro mládež a kluby, které vypisuje ČVS:  

Přijď veslovat, Sportovní střediska, Talent ID, Sportovní centrum mládeže (dále SCM), Placení 
trenéři do malých klubů. 
KK prověřila informace k jednotlivým programům, které jsou na webu ČVS  
https://www.veslo.cz/mladez0  a došla k těmto závěrům: 
 
Přijď veslovat – na stránkách chybí „Pravidla“ pro rok 2022, potažmo pravidla pro rok 2023.  
Nefunkční je web „prijdveslovat.cz“, na který je odkaz na stránkách ČVS u tohoto programu. 
Sportovní střediska – nový program na rok 2023, informace k němu jsou zveřejněny 
Talent ID – informace k programu a zásady výběru do programu zveřejněny. Chybí informace  
k závodníkům zařazeným do tohoto programu – viz samostatný bod zápisu. 
SCM – velmi důkladně zpracované materiály k programu a všechny přehledně zveřejněny  
včetně rozdělení financí na jednotlivé závodníky a kluby 
Placení trenéři do malých klubů – letos vypsán poprvé a Kontrolní komise (dále KK) se mu 
věnovala v samostatné kontrole v květnu 2022. Z této kontroly vznikly návrhy k úpravám 
dokumentů programu. Pokud v tomto projektu bude ČVS dále pokračovat, KK doporučuje, aby 
byly včas a přehledně zveřejněny podmínky a dokumenty k programu.    
 
Na základě hodnocení programů vznikla tabulka, která je Přílohou č. 1 zápisu.  
  

3. Kontrola programu Talent ID  
Z veřejně dostupných informací a na základě vyžádaných podkladů od sekretariátu ČVS zahájila 
KK kontrolu programu Talent ID. Vzhledem k tomu, že k provedení kontroly chybí některé 
základní  informace, požádala KK o jejich doplnění vedoucího projektu Ing. Jiřího Kopáče. Po 
obdržení těchto materiálů bude kontrola pokračovat.   
Kontrolní inventura majetku vztahujícího se k Talent ID není nutná, jelikož dle dostupných 
informací, nebyl pořízen k tomuto programu žádný majetek, který podléhá evidenci.  
 

4. Seznámení s body projednávanými na Předsednictvu ČVS (P ČVS)  
Předsedkyně KK, která se osobně účastní zasedání P ČVS, informovala členky o projednávaných 
materiálech, které se týkají práce KK.  

 
Další zasedání KK bude svoláno po obdržení podkladů k Talent ID k dokončení kontroly. 
 
Zapsala: Slávka Kouřilová 
 
Ověřily: Klára Janáková, Marcela Laštovková  

https://www.veslo.cz/mladez0

